
Benvolguda o benvolgut,

Un equip format per professionals de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de la Uni-
versitat Ramon Llull (URL), amb el suport de l’Institut Balear de la Dona (IBD), està realit-
zant un “Estudi sobre l’impacte de la pornografia en la infància i la joventut de les Illes 
Balear”, sota la direcció de la professora Valentina Milano (UIB). Aquesta investigació ha 
estat considerada d’interès per a la comunitat educativa per part del Director General de 
Planificació, Ordenació i Centres del Govern, el Sr Antoni Morante Milla, el qual autoritza 
la col·laboració d’aquells centres que hi vulguin participar. 

Una vegada completat el disseny, preparam la realització de l’enquesta a una mostra de 
centres educatius. Sabem que la consulta a mares i pares d’alumnat d’11 anys o més és 
fonamental, per aquest motiu vos demanam la vostra col·laboració.

QUÈ DEMANAM

Ens dirigim a vosaltres per demanar que contesteu el qüestionari que s’ha preparat i que  
convideu a altres pares i mares a fer-ho igualment.

Segons els terminis amb què contam, necessitaríem disposar dels qüestionaris el 14 d’oc-
tubre, de tal manera que hi ha temps per a contestar al llarg de tot aquest temps, del 27 
de setembre fins el 14 d’octubre. 

QUÈ OFERIM

Oferim la realització gratuïta de xerrades amb l’alumnat, així com amb mares i pares, so-
bre el tema del qual és objecte aquest estudi. Aquestes xerrades es programarien al llarg 
del curs escolar i es podrien dur a terme tant en modalitat presencial com a distància, 
sempre en funció del que el centre consideràs més adient.

Per una altra banda, i amb la finalitat d’aclarir qualsevol qüestió que us pugui suscitar 
aquest estudi o les condicions de la vostra col·laboració, quedam a la vostra disposició per 
a informar sobre els dubtes.

Per descomptat, la participació en aquest projecte és voluntària i la confidencialitat, abso-
luta, tant per a l’alumnat com per a les mares i pares que hi acabin participant. 

Agraïm sincerament la vostra col·laboració alhora que ens comprometem a aclarir tots 
els dubtes que plantegeu i lliurar l’informe del centre un cop completats tots els treballs. 

Moltes gràcies per la vostra atenció i, esperam que també, per la vostra participació.


