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ANEXO 2. SITUACIONES DE ANÁLISIS  

 

Situació 1: 

 

L’Anna i en Pere surten junts fa uns mesos. L’Anna té 14 anys i en Pere 15. Els dos són 

amics des de la infància i van al mateix institut. L’ Anna està molt enamorada del Pere, 

però fa un temps tenen problemes en la seva relació de parella. En Pere té un caràcter 

fort, i quan no està d’acord amb algunes coses, acostuma a posar-se nerviós. En alguna 

ocasió, l’ha agafat fort del braç, o ha llençat al terra algun objecte per treure la seva 

ràbia.  Últimament, discuteixen molt sovint, i fa uns dies, la discussió va pujar de to; En 

Pere, s’ha posat molt nerviós i ha donat una empenta a l’Anna. En Pere s’ha penedit 

del que ha fet i li ha promès que mai més tornarà a succeir. L’Anna creu en ell.   

 

Preguntes: Indica amb una creu  si ets NOI  �   o NOIA  �  abans de respondre 

 

1. Creus que en Pere complirà el que ha promès? Per què? 

2. Com creus que se sent l’Anna? I el Pere? 

3. Què opines de la situació de l’Anna i el Pere? 

4. Creus que la situació descrita és una situació de violència? En cas afirmatiu, 

indica quint tipus de violència. Justifiqueu la resposta, tant si és afirmativa com 

si es negativa.  

5. Creus que la historia exposada és una situació de maltractament? En cas 

afirmatiu, indica de quint tipus de maltractament es tracta. Justifiqueu la 

resposta, tant si és afirmativa com si és negativa.  



Situació  2 

 

L’ Izan té 14 anys i L’Amàlia 13. Surten junts des de fa 4 mesos. L’Izan és una mica gelós 

i tracta de conèixer tot el que fa l’Amalia; li pregunta amb qui surt, on va, a quina hora 

tornarà a casa... L’Amalia creu que és normal que l’Izan hagi de conèixer tot el que fa, 

perquè és el seu nuvi. L’Izan, no està d’acord amb la vestimenta de l’Amalia i li diu 

davant de tothom: “no m’agrada que vagis així vestida”. L’Amalia a vegades se sent 

malament, perquè és la seva manera de vestir, però, entén que L’Izan li digui com ha 

de  vestir, perquè és el seu nuvi. 

A l’Amalia li molesta un mica no poder quedar amb els seus amics de tota la vida, 

perquè l’Izan es posa gelós. Ell li ha dit que si queda amb altres nois  serà millor deixar 

la relació. L’Amalia està molt enamorada d’ell i creu que tot canviarà amb el temps, 

que l’amor que sent per l’Izan farà que l’Izan confiï més en ella. En ocasions, l’ Amàlia 

se sent sola, perquè com a l’Izan no li agrada que surti amb les amigues, ha deixat de 

sortir tant amb elles. Poc a poc, té menys contacte amb el seu grup d’amics, però a la 

vegada, està contenta de viure aquest amor juntament amb l’Izan.  

 

Preguntes: Indica amb una creu si ets NOI  �   o NOIA  �  abans de respondre 

1) Creus que l’Izan es comporta així perquè estima molt a l’Amalia? Justifica la 

resposta 

2) Creus que l’Amalia està actuant correctament? Per què? (Si creus que no actua 

correctament, indica com creus que hauria d’actuar) 

3) Creus que l’amor “pot guanyar a tot” i que la relació  canviarà i millorarà gràcies 

a l’amor?  

4) Cóm creus que se sent l’Amàlia? I l’Izan? Explica la resposta  

5) Creus que la situació descrita és una situació de violència? En cas afirmatiu, 

indica quint tipus de violència. Justifica la resposta, tant si es afirmativa com si 

es negativa.  

6) Creus que la història descrita, és una situació de maltractament? En cas 

afirmatiu, indica de quint tipus de maltractament es tracta. Justifica la resposta, 

tant si es afirmativa com si es negativa.  
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