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Objectius:
• Dotar d’un coneixement bàsic en terminologia igualitària.

Materials:
• Annex 1
• Annex 2

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en grups mixtos de 3 a 4 persones.
2. A cada grup, se li donarà un panell de lletres i les preguntes i respostes.
3. Una persona del grup serà l’encarregada de fer les preguntes i comprovar si la resposta és correcta o no.
La resta haurà de respondre a les preguntes. Es marcaran al panell les respostes correctes i incorrectes.
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Passaparaula feminista
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Annex 1:
A ANDROCENTRISME. Correspon a una visió del món centrada en l’home que invisibilitza el punt de vista
femení, infravalorant o negant les aportacions de les dones a la societat i la cultura.
B BRETXA SALARIAL. És la diferència d’ingressos salarials entre homes i dones per treballs d’igual valor. En
general, les diferències són negatives per als salaris mitjans de les dones.
C COEDUCACIÓ. Estratègia educativa que cerca el desenvolupament integral de les persones,
independentment del sexe al qual pertanyin.
D DECONSTRUCCIÓ. Exercici d’avaluació personal en el qual la persona s’esforça per desaprendre,
identificar i eliminar les actituds masclistes a què ha estat exposada tota la vida.
E ESTEREOTIP. Són conjunts de creences o imatges mentals molt simplificades i amb pocs detalls sobre un
grup determinat de gent que són generalitzats a la totalitat dels membres del grup.
F FEMINISME. Corrent de pensament en permanent evolució, que defensa que les dones han de tenir els
mateixos drets i oportunitats que els homes.
G GÈNERE. Interpretació cultural i històrica que cada societat elabora al voltant de la diferenciació sexual.
H HETERONORMALITAT. Sistema que normalitza l’heterosexualitat i els comportaments tradicionalment
lligats a ella mostrant-los com l’única opció vàlida; marginant al mateix temps qualsevol forma de relació
fora dels ideals heterosexuals,la monogàmia i la conformitat de gènere.
I PIRÀMIDE DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Esquema visual explicatiu del que abasta realment la violència
de gènere, semblant a un iceberg, on la major part de la violència soferta queda oculta als ulls de la societat.
L LLENGUATGE SEXISTA. Suposa una discriminació lingüística que contribueix al manteniment de la
discriminació social.
M MICROMASCLISME. Terme que descriu totes aquelles accions de caràcter masclista quotidianes, subtils
i fins i tot inconscients que estan normalitzades en la societat.
O AMOR ROMÀNTIC. Model de conducta amorosa que estipula el que “de veritat” vol dir enamorar-se i quins
sentiments han de sentir-se, com, quan, i amb qui sí i amb qui no.
P PATRIARCAT. Sistema familiar i social, ideològic i polític amb el qual els homes, a través de la força, la
pressió directa, els rituals, la tradició, la llei o el llenguatge, els costums, l’etiqueta, l’educació i la divisió del
treball, determinen quin és o no el paper que les dones han d’interpretar per tal d’estar en tota circumstància
sotmeses a l’home.
Q EQUITAT DE GÈNERE. Es coneix per equitat de gènere la defensa de la igualtat de l’home i la dona en el
control i l’ús dels béns i serveis de la societat.
R ROL DE GÈNERE. Papers socials assignats als sexes des del sistema de sexe-gènere que reflecteixen la
jerarquització sexual: dones i homes exerceixen treballs i ocupen espais diferents.
S SORORITAT. Terme utilitzat per referir-se a la germandat entre dones pel que fa a les qüestions socials de
gènere. Es refereix al suport, la coexistència i la solidaritat davant els problemes socials que es presenten
en societat.
T PERSPECTIVA DE GÈNERE. És un punt de vista, una mirada, que afavoreix la representació i la presència
igualitària de dones i homes en les diferents dimensions a considerar (històrica, econòmica, psicològica,
sociològica, cultural…).
U MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA. Comprèn tots els procediments consistents en la resecció parcial o
total dels genitals externs femenins i altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics.
V VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tengui o pugui
tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a les dones, inclusivament les
amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la vida pública
com en la privada.
W EMPOWERMENT (APODERAMENT). Procés pel qual les dones guanyen confiança, visió i protagonisme
per impulsar canvis positius en les situacions de desigualtat en què viuen.
X SEXISME. Consideració que un sexe és inferior a l’altre. Pot manifestar-se com una actitud o com un
conjunt de creences i genera la discriminació.
http://miriamherbon.com/project/glosario-feminista-letra-a/
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Estereotips
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Un dia estereotipat
Objectius:
• Visibilitzar els estereotips que estan presents en el nostre pensament.
• Reduir, a llarg termini, la utilització i la creença automàtica d’estereotips de gènere.

Materials:
• Folis
• Retoladors, bolígrafs...

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en dos grups segregats per sexe (nois i noies en grups separats).
2. Es demanarà a cada un dels grups que escriguin al paper com creuen que és el dia d’una persona del sexe
contrari al seu des que es desperta fins que se’n va a dormir.
3. Es posaran en comú els resultats obtinguts.
4. Debat:
1. Què heu pensat mentre fèieu l’activitat? En qui us heu inspirat per crear el dia a dia de les nines?
I dels nins?
2. Sabeu què guia les vostres creences sobre el que fan les noies i els nois?
3. Pensau que el dia a dia que heu descrit és aplicable a totes les noies o a tots els nois?
De la mateixa manera, els estereotips són aplicables a la totalitat del grup?
4. Llavors, per què feim servir els estereotips?
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Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers el sexisme i els estereotips que es transmeten mitjançant la publicitat.

Materials:
• Càmera per gravar els vídeos (opcional)

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en grups mixtos d’entre 3 i 5 persones.
2. No se’ls donarà informació sobre la temàtica o els objectius de l’activitat, només se’ls dirà que cada grup
ha de crear i representar un anunci d’alguna de les següents temàtiques (es pot repetir la temàtica tantes
vegades com sigui necessari fins que cada grup en tengui una):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

un producte de neteja
un mecànic o algun producte relacionat amb l’automòbil (no un automòbil)
una crema depilatòria
un nou rentaplats
un mòbil d’última generació
una marca de roba
un producte esportiu

3. Després de deixar-los un temps per pensar i practicar l’anunci (entre 15 i 30 minuts), l’hauran de representar
davant la resta de companys i companyes.
4. Debat:
1. Per què heu fet l’anunci així com l’heu fet? Què ha influït a l’hora de pensar l’anunci? Heu pensat
en anuncis ja existents? En quins? Són estereotipats o sexistes els anuncis que heu agafat de
referència?
2. Pensau que els vostres anuncis són estereotipats? Per què? Quins estereotips tenen?
3. Quins efectes pensau que tenen els anuncis de televisió en nosaltres? I els anuncis estereotipats?
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Llums, càmera.... i sexisme!
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Diries que sí?
Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers les idees que es transmeten mitjançant la música.
• Visualitzar la hipersexualització de la dona i els estereotips de gènere.

Materials:
• Annex

Descripció:
1. S’entregarà un foli amb les frases a cada participant i se’ls dirà que han de dir si els agradaria que algú els
digués aquella frase, per lligar, la seva parella....
2. Compartirem les respostes.
3. Es demana si algú ha reconegut les oracions. Si ningú ho ha fet, se’ls diu que són cançons que ells han
escoltat més d’una i de dues vegades. A més, si volen, s’especificarà de quina cançó és cada frase.
4. Debat:
1. Havíeu pensat i analitzat les lletres de les cançons? Us ha sorprès que tenguin missatges sexistes?
2. Què creis que s’ha de fer davant aquestes cançons, siguin del gènere musical que siguin?

Lletres de les cançons:

FRASE 1
Tu culo ilumina a dos planetas sigue adelante y ve a por un sándwich de jamón.

FRASE 3
¿No puedes ver que tú me perteneces?
FRASE 4
Todo el mundo me quiere robar a mi chica, encontrad a otra, porque ella me pertenece.
FRASE 5
Tenía una zorra, pero no era tan mala como tú, te daré algo lo suficientemente grande
para partirte el trasero en dos.
FRASE 6
En esta relación, soy yo la que manda.
FRASE 7
Ni siquiera sé tu nombre, no importa, tú eres mi juego experimental.
FRASE 8
No me gusta la forma en que te mira.
FRASE 9
Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero.
FRASE 10
Solo voy a quedarme ahí y escucharme llorar, pero está bien, porque amo como
mientes.
Resultats

FRASE 1
FRASE 2
FRASE 3
FRASE 4
FRASE 5
FRASE 6
FRASE 7
FRASE 8
FRASE 9
FRASE 10

“Wiggle wiggle”. Jason de Rulo.
“Animals”. Maroon 5.
“Every breath you take”. Police.
“Steal my girl”. One Direction.
“Blurred lines”. Robin Thicke.
“Chantaje”. Shakira.
“I kissed a girl”. Katy Perry.
“Jealous”. Nick Jonas.
“Cuatro babys”. Maluma.
“Love the way you lie”. Eminem.

3r-4t D’ESO / FP

FRASE 2
Tal vez piensas que puedes ocultarte pero puedo oler tu aroma desde kilómetros.
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A mi m’han ensenyat...
Objectius:
• Fer reflexionar sobre la capacitat que tenim de realitzar les tasques de la llar.
• Fomentar la corresponsabilitat a les llars dels i les participants.

Materials:
• Annex

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en dos grups segregats per sexe (nois-noies).
2. A cada grup se li donaran les targetes amb tasques i se li demanarà que separi les tasques en dos grups,
un de coses que ja sabien des del naixement i un altre de coses que han après amb els anys.
3. Posteriorment, es compararan els resultats obtinguts pels dos grups.
4. Debat:
1. Algú ha nascut amb les tasques de la llar apreses?
2. Pensau que tots i totes podem aprendre a fer coses noves?
3. Si és així, per què no podem tots i totes fer les tasques de la llar?

Fer el llit

Ordenar la roba

Posar la rentadora

Escombrar

Fregar

Aspirar

Rentar els vidres

Netejar l’habitació

Netejar la sala

Netejar la cuina

Netejar el jardí

Netejar el bany

Llevar la pols

Buidar els fems

Endreçar

Canviar la sorra
dels moixos

Rentar la roba

Estendre la roba

Regar les plantes

Treure a passejar el ca

Fer net el vàter

Rentar el cotxe

Anar a comprar
el menjar

Ordenar el menjar
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Annex. Llistat de tasques:
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Corresponsabilitat
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La tasca de fer les tasques
Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers la desigual distribució de les tasques de la llar.
• Dotar de recursos els participants per fomentar la corresponsabilitat.

Materials:
• Targetes de colors
• Annex
• Cartolina
• Cinta adhesiva o similar

Descripció:
1. Es donarà l’annex a cada grup (màxim 3 grups) i també les targetes de colors (verd-groc-vermell).
2. En funció de la seva opinió personal, hauran d’escriure a les targetes les tasques de la llista, posant a
les targetes verdes les tasques que considerin més agradables de fer; a les grogues les que consideren
neutres; i a les vermelles, les que consideren més desagradables a l’hora de realitzar-les.
3. A una cartolina, o a la pissarra, es col·locaran les targetes que han escrit, posant totes les del mateix color
juntes. Es farà una petita reflexió sobre si coincideixen moltes i si els ha costat molt fer la classificació.
4. Posteriorment, se’ls demanarà que classifiquin les mateixes targetes en funció de qui realitza aquella tasca
a casa seva.
5. Debat:
1. Qui realitza més tasques a casa vostra? Aquestes tasques són majoritàriament agradables o
desagradables? Hi ha diferència entre la persona que fa les tasques agradables i la que fa les
desagradables?
2. Pensau que és justa aquesta distribució de tasques? Per a qui és just? Per a qui no?
3. Quin paper teniu vosaltres en la distribució de tasques? Què pensau que podeu fer per eliminar
aquestes desigualtats?

Annex:

• Fer el llit.
• Ordenar la roba.
• Posar la rentadora.
• Escombrar.
• Fregar.
• Aspirar.
• Rentar els vidres.
• Netejar l’habitació.
• Netejar la sala.
• Netejar la cuina.
• Netejar el jardí.
• Netejar el bany.
• Llevar la pols.
• Buidar els fems.
• Endreçar.
• Canviar la sorra dels moixos.
• Rentar la roba.
• Estendre la roba.
• Regar les plantes.
• Treure a passejar el ca.
• Fer net el vàter.
• Rentar el cotxe.
• Anar a comprar el menjar.
• Ordenar el menjar.

3r-4t D’ESO / FP

Llistat de tasques
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Mites de l’amor romàntic
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Amor o mite?
Objectius:
• Dotar de coneixement els i les joves dels mites de l’amor romàntic que influeixen a les seves relacions.
• Fomentar la mirada crítica envers aquests mites romàntics.

Materials:
• Cartolines
• Retoladors
• Explicació de mites
• Lectura de reflexió

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en grups en funció del nombre de mites que es vulguin treballar (cada grup, un mite).
2. Es dirà un mite a cada grup i se li donarà una cartolina.
3. A partir d’aquí, hauran d’escriure exemples que vagin relacionats amb el mite que se’ls ha assignat.
4. Posada en comú del que ha fet cada grup.
5. Debat:
1.
2.
3.
4.

Us ha passat alguna de les situacions que heu exposat?
Com us heu sentit quan us ha passat?
Pensau que realment són unes normes de com ha de ser l’amor?
Quines conseqüències pensau que tenen aquests mites en les nostres relacions de parella?

6. Lectura de reflexió.

• Mite de la mitja taronja. És la creença que les persones només trobam la felicitat completa quan el destí
posa en el nostre camí l’amor d’una persona que encaixi a la perfecció amb nosaltres. NI SOM LA MEITAT
D’ALGUNA COSA, NI TROBAREM MAI A NINGÚ QUE ENCAIXI COMPLETAMENT AMB NOSALTRES.
• Mite de la gelosia. Creença que un cert grau de gelosia (cada persona el que consideri) és indicador
d’amor. NO, ÉS INDICADOR DE CONTROL I POSSESSIVITAT.
• Mite de “l’amor pot amb tot”.Creença que, si l’amor és vertader, pot vèncer qualsevol dificultat o
problema, qualsevol discussió i limitació. HEM DE TENIR EN COMPTE QUE HI HA COSES QUE NO ES
PODEN ACCEPTAR O TOLERAR, PER MOLT QUE ESTIMEM LA NOSTRA PARELLA.
• Mite de l’exclusivitat. Creença que si estàs prou enamorat de la teva parella no et pots sentir atret per
altres. AL LLARG DE LA NOSTRA VIDA CONEIXEREM MOLTES PERSONES I ÉS NORMAL QUE ENS
PUGUEM SENTIR ATRETS PER ALGUNA, SENSE QUE AIXÒ IMPLIQUI UNA INFIDELITAT, ENGANY O
TRAÏCIÓ A LA NOSTRA PARELLA.
• Mite de la unitat. Creença que els membres de la parella han de ser un de sol, els mateixos amics,
les mateixes aficions, la mateixa ideologia... LES RELACIONS LES CONFORMEN PERSONES
INDEPENDENTS, CADA UNA AMB EL SEU PROPI ESPAI I PENSAMENTS, QUE CREEN UN PROJECTE
DE FUTUR EN COMÚ.
Lectura de reflexió:
• “Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida solo tiene
sentido cuando encontramos la otra mitad.
• No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la
responsabilidad de completar lo que nos falta.
• Nos hicieron creer en una fórmula llamada ‘dos en uno’: dos personas pensando igual, actuando igual,
y que era eso lo que funcionaba.
• No nos contaron que eso tiene nombre: anulación. Y que solo siendo individuos con personalidad
propia podremos tener una relación saludable.
• Nos hicieron creer que el matrimonio es obligatorio y que los deseos fuera de ese término deben ser
reprimidos.
• Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de
ella están condenados a la marginalidad.
• No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alienantes, y que
podemos intentar otras alternativas.
• Tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto… cada uno lo va a tener que descubrir solo.
• Y entonces, cuando estés muy enamorado de ti mismo, podrás ser muy feliz y amar de verdad a alguien.
• Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor… aunque la violencia se practica a
plena luz del día.”

3r-4t D’ESO / FP

Explicació de mites:
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Relacions afectives

Violència de gènere
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Històries quotidianes
Objectius:
• Reflexionar sobre les relacions de parella actuals.
• Fomentar la mirada crítica envers les relacions de parella insanes i la violència de gènere.
• Dotar de recursos per actuar davant situacions violentes.

Materials:
• Annex

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en 6 grups mixtos i es repartirà una història per grup.
2. Cada grup haurà de llegir la seva història i comentar-la, pensant si ells han patit una situació semblant i com
haurien actuat en circumstàncies similars.
3. Per grups, exposaran a la resta de l’aula la seva història, així com les conclusions a les quals han arribat.
4. Debat:
1. Pensau que les històries que heu llegit ocorren en la realitat? En cas afirmatiu, per què pensau
que passen?
2. A què tenim dret quan tenim una parella? Quines obligacions tenim amb ella?

Annex:

2. La Sandra i el Jesús són a una discoteca. Després d’una bona estona ballant,
s’asseuen al sofà que està més allunyat de la pista. Comencen a besar-se i acariciarse. Els dos estan molt a gust. En un moment determinat, la Sandra diu al Jesús que
vol tornar a la pista. Ell li contesta: “Per què, si estam molt a gust?” Ella li insisteix
a ballar i ell li contesta: “L’altre dia em vas fer el mateix. Quan estam començant a
enrotllar-nos vols que parem.”

3. L’Antoni i la Raquel són parella des de fa cinc mesos. Els dos estan molt a gust i
feliços amb la relació. El dissabte passat, van anar a una discoteca a ballar. Només
entrar, la Raquel va veure al fons de la sala una antiga parella seva, que feia molt temps
que no veia. Va anar directament cap a ell, molt contenta, i es van saludar amb un petó
a la galta. L’Antoni no s’hi va acostar. Va observar l’escena des de lluny. Quan la Raquel
va tornar al seu costat, aquest li va dir: “A mi no em tornis a parlar, ets una puta.”

4. És dissabte a la tarda i t’has posat d’acord amb la teva parella per fer un volt. Has
quedat que et ve a recollir a casa. Quan arriba, se sent molest o molesta perquè no
li agrada la roba que dus. Discutiu i et demana que et canviïs...

5. Fa dos mesos que has començat a sortir amb la teva parella i et diu que anirà una
setmana de viatge de fi de curs. Et conta com s’ho passaran de bé: sortides, excursions,
festes... Et poses gelós o gelosa i li dius que com vagi al viatge trencaràs la relació...

6. La Carme acaba de deixar-ho amb la seva parella, portaven sis mesos. El Lluís,
l’exparella de la Carme, és molt gelós, i ella va començar a adonar-se que no era el
que volia. Arran d’aquesta ruptura, el Lluís comença a penjar en una xarxa social
fotos que comprometen la Carme i ella no sap com acabar amb aquest problema.
Un dia comenta a les seves amistats que ha tornat amb el Lluís, que ell està molt
penedit.

3r-4t D’ESO / FP

1. L’Òscar i l’Anna es van conèixer fa dos mesos, i des de llavors surten junts. Aquest
dissabte havien quedat a les cinc per anar al cinema. Quan l’Anna ja està preparada
per sortir, l’Òscar la crida per telèfon dient-li que està amb els seus amics i que, com
que fa molt de temps que no es veuen, li agradaria sortir aquesta tarda amb ells, ja que
van a veure un partit de futbol junts. L’Anna li diu: “Molt bé, però no em tornis a cridar.”
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Relacions de parella

Violència de gènere
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Mite o realitat
Objectius:
• Conèixer la realitat de la violència de gènere.
• Prevenir la propagació de mites entre la població adolescent.
• Prevenir i detectar, a nivell bàsic, els signes de la violència de gènere.

Materials:
• Annex

Descripció:
1. Es distribuiran per parelles, en la mesura de possible, mixtes.
2. A un del membres de la parella se li donaran les targetes dels mites. A partir d’aquí, comença el concurs.
Se’ls explicarà que el membre que té les targetes haurà de llegir el mite, i l’altre membre haurà de dir si
creu que és un mite o una realitat i per què. La persona que té les targetes s’encarregarà de corregir les
respostes i llegir l’explicació associada.
3. Debat:
1. Sabíeu que totes aquestes creences són mites?
2. Pensau que les dites creences encara són presents a la societat? Per què?
3. Com pensau que es poden eliminar o modificar aquestes falses creences?

Mite 1. Un home no maltracta perquè sí. Alguna cosa haurà fet ella per provocar.
FALS: això porta a justificacions subtils com aquestes notícies en què llegim “ella el
va abandonar”, “assassinada perquè tenia un amant”, “perquè se’n va anar amb un
altre”, “perquè li va treure els seus fills”... Hi ha també aquesta altra part tan perversa
d’“alló estrany és que no ho hagi fet abans perquè era insuportable”, “jo no hauria
aguantat tant”, etc. Un home maltracta perquè creu que té tot el dret d’exigir per la
força un comportament determinat de la seva parella, la qual considera de la seva
propietat (“si no és meva, no serà de ningú”, “li vaig advertir que no em deixàs...”).
Mite 2. Maltractadors i víctimes són persones d’escassa cultura, baix nivell
d’estudis i classe social desfavorida.
FALS: aquí entra la categoria “perquè són immigrants”. Pobresa i falta de recursos
són factors de risc, però el principal d’aquests factors de risc és un: ser dona. Les
dones pobres no pateixen més violència, però sí que tenen menys mitjans per sortir
sense ajuda de l’assistència social o els recursos públics.
Mite 3. Tots els homes són violents i qualsevol home pot perdre el control
sense convertir-se en un maltractador.
FALS: la violència no és un comportament inevitable. Si qui perd el control ho fa amb
la dona i no amb el seu cap, no ens dóna alguna pista? A més, hem de distingir un
episodi d’ira aïllat i únic de les violències continuades que sustenten el cicle de la
violència de gènere dins de les parelles. Els excessos d’ira són un avís, no creguis
que encara que no hagis pegat mai no ets maltractador, o que perquè mai t’han
posat la mà a sobre no t’estan maltractant.
Mite 4. Els maltractadors són malalts mentals, o tenen algun tipus d’addicció.
FALS: menys del 10 % dels casos de violència de gènere són ocasionats per trastorns
psicopatològics. Pel que fa a les addiccions, per què llavors les persones addictes
ataquen “les seves” dones i no altres persones? L’ús o abús de l’alcohol o les drogues
pot ser un desencadenant, però no n’és la causa.
Mite 5. El maltractador ha tengut una infància difícil, va ser maltractat... en
realitat no en té la culpa.
FALS I CERT: tot i que és un punt molt controvertit, ni tots els maltractadors van ser
maltractats, ni tots els maltractats són avui maltractadors. Tot i així, sí que és veritat
que els homes maltractats o que han vist maltractament en la seva infància tenen
més probabilitats de fer-ho, ja que la seva educació a casa s’ha basat en la violència.
Per altra banda, molts d’ells són avui activistes contra la violència de gènere.
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Mite 6. És una qüestió de parella, no som qui per ficar-nos en la vida privada
de la gent.
FALS: el maltractament és un problema social i de salut pública de primera magnitud,
que s’arrela en l’estructura de les societats i que des d’abans de néixer dóna privilegis
i poder, o els treu partint del nostre sexe.
Mite 7. Si les dones es queden amb el seu maltractador, deu per algun motiu.
FALS: hi ha molts motius pels quals les dones suporten durant anys els maltractaments:
l’estat emocional que produeix la violència (la pèrdua d’autoestima, la depressió, la
por, els sentiments d’incapacitat), la manca de suport familiar i de relacions afectives,
l’esperança que la seva parella canviï, les expectatives socials sobre les dones, les
dificultats econòmiques d’haver de començar una nova vida, els processos als quals
ha d’enfrontar-se, la manca de suport social... fan que una dona tardi o sigui incapaç
de prendre la decisió d’acabar amb la situació de maltractament.
Mite 8. Els assassinats per violència de gènere són casos aïllats.
FALS: el masclisme ha matat a Espanya més persones (dones, nenes i nens) que
la banda terrorista ETA. Un assassinat és només una punta d’iceberg d’un oceà de
violències quotidianes que destrueixen l’autoestima, generen una por paralitzant i
impedeixen les dones que les pateixen desenvolupar-se com a persones lliures quan
estan vives.
Mite 9. Els maltractaments els pateixen dones amb unes característiques
determinades de personalitat o que tenen un comportament provocador.
FALS: aquest mite atribueix a les dones ser les “provocadores”, al mateix temps que
considera que continuen en una situació de maltractaments a causa que la submissió
els produeix plaer. Explicacions que concorden amb el lloc de “culpable” que la cultura
patriarcal adjudica a les dones. Es responsabilitza les dones del comportament dels
homes, ja que se suposa que elles poden fer que un home violent canviï si el tracten
amb comprensió i paciència, i no el posen nerviós. S’ignora que els maltractadors
puguin veure com a provocació qualsevol actitud que impliqui una transgressió al
seu rol tradicional d’atenció i cura de l’home.
Mite 10. Els homes que exerceixen violència tenen baixa autoestima.
FALS: si bé la baixa autoestima pot ser una característica en els homes que exerceixen
violència, no és un tret constant. Hi ha un grup d’homes que, per contra, tenen una
autoestima elevada, tot i que per seguir sentint-se superiors els que els envolten han
d’acceptar la seva pròpia inferioritat.
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Mite 11. La violència domèstica no afecta els infants. No s’adonen d’aquestes
coses.
FALS: la violència de gènere és un exemple per als nens i se’n pot aprendre. També
viure en aquesta classe de llar freqüentment pot causar problemes a l’escola per als
infants. Encara que els seus nens no parlin sobre de la violència, ells saben que sí
existeix i els afecta profundament.

La

Igualtat
en

joc

FITXA núm. 10

Relacions de parella

Prevenció de la violència de gènere
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Les pinces de l’amor
Objectius:
• Fer pensar els i les adolescents sobre com són les relacions afectives sanes.
• Ajudar els i les participants a delimitar quines accions o omissions volen acceptar en les seves relacions de
parella.

Materials:
• Corda
• Pinces o cinta adhesiva
• Papers de colors petits. Es recomana tenir quatre colors diferents

Descripció:
1. S’iniciarà l’activitat amb un petit debat:
1. Què és per a vosaltres una relació afectiva?
2. I una relació afectiva saludable?
3. Què arribaríeu a fer per la vostra parella?
Què no faríeu mai per molt que us ho demanàs la vostra parella?
4. Què pensau que podeu exigir a la vostra parella? Què pensau que no li podríeu exigir mai?
2. Es reparteixen dos papers a cada participant. La grandària del paper hauria de ser d’aproximadament una
octava part d’un foli A4. Els dos colors han de ser iguals entre els participants del mateix sexe. Per exemple,
tots els nois tendran un paper rosa i un paper verd; i totes les noies tendran un paper groc i un paper blau.
3. Se’ls explica que a un dels papers (per exemple, el rosa i el groc, respectivament) hauran d’escriure una
acció, omissió o característica que hauria de tenir o realitzar una parella que faria que la relació fos sana i
igualitària.
4. Després, agafaran el paper restant (a l’exemple, el verd i el blau, respectivament) i escriuran una acció,
omissió o característica que hauria de tenir o realitzar una parella que faria que la relació s’acabàs.
5. Es posaran els resultats en comú i, per tenir el record i fomentar l’assoliment de coneixements, es penjaran
els papers a la paret amb cinta adhesiva o amb pinces a una corda.
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Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers el paper de les xarxes socials a les relacions afectives.

Materials:

• Annex
Descripció:
1. Es repartirà un full amb les frases i es demanarà que contestin si ells el compartirien a les seves xarxes
socials o no.
2. Posarem en comú els resultats comparant quantes noies han contestat que sí compartirien la frase i quants
nins han dit que sí que ho farien.
3. Debat:
1. Quin és l’objectiu de penjar frases o imatges amb segons quins missatges a les vostres xarxes
socials? Els penjau pensant en alguna persona en concret?
2. Creis que és més eficaç una frase a xarxes socials que una conversació en persona?
3. Quins perills té compartir informació a Internet? Quines precaucions hauríem de tenir?
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Retweet
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• O som la teva prioritat, o comences a ser una opció.
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• No et dic més que t’estim, millor t’ho demostr.
• No hi ha millor calmant que una abraçada.
• La dona que et vol de veritat és aquella que podent fer el que vol
et tria a tu en tot moment.
• Si busquen, t’ignoren; si ignores, et busquen.
• El qui et fa mal és que al final et necessita.
• La ferida sempre és la mateixa, el que canvia són les mentides.
• No hi ha dona més valuosa que la que es preocupa per tu.
• No et confonguis, som feliç amb tu, però sense tu també.
• Cadascú tria com ser feliç i jo et vaig triar a tu.
• Dona complicada, dona que val la pena.
• Ets això que no vull perdre mai.
• L’amor ha de ser com el cafè, de vegades fort, a vegades dolç, de
vegades sol i altres acompanyat, però mai ha d’estar fred.
• No siguis una dona que necessita un home, sigues la dona que
l’home necessita.
• Una dona pot ser tan nena com la consentis, tan dona com
la tractis, tan intel·ligent com la reptis i tan sensual com la
provoquis.
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Objectius:
• Fomentar la tolerància i l’acceptació de les diferents orientacions sexuals.
• Fomentar la normalització, l’acceptació de totes les persones.
• Reduir les creences estereotipades envers la diversitat sexual.

Materials:
• Annex

Descripció:
1. Es repartirà l’annex a cada participant.
2. Se’ls demanarà que escriguin darrere la fotografia quina creuen que és la seva orientació sexual. Es
recalcarà la importància que l’activitat es faci de forma individual i en silenci, ja hi haurà temps per debatre
posteriorment.
3. Debat:
1. En quins factors us heu basat per donar les vostres respostes?
2. Pensau que les vostres respostes són correctes? Per què?
3. Creis que els factors que us han fet dir les vostres respostes són estereotips? Quins altres estereotips
són característics de les persones homosexuals o bisexuals? Què pensau que passa quan no
compleixen aquests estereotips? I quan els compleixen?
4. No sabrem l’orientació sexual de les persones de les fotografies, canviarà això la vostra vida? I
la seva? Pensau que canvia la vostra vida diària o la seva que una persona sigui homosexual,
heterosexual o bisexual?
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Ens interessa?

3r-4t D’ESO / FP
Annex:

3r-4t D’ESO / FP

La

Igualtat
en

joc

FITXA núm. 13

LGTBI

3r-4t D’ESO / FP

Jo decidesc com vestir
Objectius:
• Conèixer la terminologia referent a la transsexualitat.
• Entendre les dificultats que algunes persones tenen a l’hora d’expressar-se així com volen.
• Fomentar la tolerància.

Materials:
• Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o&t=5s

Descripció:
1. Visionament del vídeo.
2. Debat:
1.
2.
3.
4.

Què heu pensat en veure el vídeo?
Què faríeu si un amic o amiga vostra volgués canviar de gènere?
Pensau que el canvi és igual en homes que en dones? Té més dificultats algun dels dos sexes?
Què canvien les persones transsexuals? Tots els canvis són iguals (mateix procés, mateixos canvis...)?

3. Explicacions per part de la persona conductora de l’activitat:
1. sexe-gènere
2. transsexualitat-transvestisme
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Objectius:
• Avaluar els coneixements obtinguts amb la resta d’activitats.

Materials:
• Cartolines
• Tisores
• Retoladors
• Qualsevol material que tenguin a l’abast

Descripció:
1. Dividirem l’aula en grups mixtos de 4 o 5 persones.
2. Cada grup haurà de pensar com poden conscienciar la societat en qüestions més relacionades amb la
igualtat mitjançant cartells. Poden centrar-se en qualsevol dels temes tractats en les activitats anteriors
(estereotips, sexisme, LGTBI, violència de gènere, corresponsabilitat, relacions de parella...). És una activitat
lliure. La persona conductora fomentarà la imaginació dels participants.
3. Per acabar, cada grup exposarà la seva feina. Es recomana mantenir la tasca feta exposada a l’aula i, si és
possible, a l’escola el 25 de novembre i el 8 de març.
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