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Objectius:
• Conscienciar del significat real, de la utilitat i de la necessitat del moviment feminista.
• Dotar de coneixements relacionats amb el feminisme els participants de l’activitat.
• Fomentar el pensament crític dels i les joves.

Materials:
• Fitxes estadístiques en blanc
• Introducció teòrica al feminisme

Descripció de l’activitat:
1. Introducció teòrica al feminisme.
1. Què és?
2. Quan va sorgir?
3. Quins són els seus objectius?
2. Es demanarà si avui en dia és necessari un moviment o una lluita feminista (és important utilitzar la paraula
feminista per aconseguir l’objectiu de la dinàmica). En cap moment se’ls corregirà i s’intentarà no iniciar
cap debat, només han de dir la seva opinió de forma molt resumida i simplista (per exemple, sí-no).
3. Dinàmica de conscienciació: se’ls mostrarà una sèrie d’estadístiques que no especifiquen a què es
refereixen. Se’ls demanarà de què creuen que són les estadístiques, per, posteriorment, explicar quina
informació mostra realment cada un dels gràfics. En aquest punt, sí que s’instarà al debat.
1.
2.
3.
4.

Pensàveu que l’estadística o estadístiques es referien a … (temàtica de l’estadística).
Us han sorprès aquests resultats?
Pensàveu que la societat es trobava en aquest punt?
Vistes aquestes estadístiques, opinau que avui en dia s’ha aconseguit la igualtat real entre dones
i homes?
5. Creis que és necessari un moviment o una lluita feminista avui en dia?

Respostes:

Gràfic 1. Denúncies per VG.
Gràfic 2. Nombre de condemnes per denúncies falses.
Gràfic 3. Nombre de víctimes mortals per VG.
Gràfic 4. Rols o estereotips de les dones mostrats a la publicitat.
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L’experiència passada
ens fa créixer
Objectius:
• Conèixer l’evolució dels drets de les dones en la història.
• Entendre la necessitat històrica del sorgiment del moviment feminista.
• Fomentar el pensament crític dels participants.

Materials:
• Fitxa de fotografies d’esdeveniments clau amb descripció

Desenvolupament de l’activitat:
1. Explicació que es tracta d’una activitat introductòria per entendre per què va sorgir el feminisme, què és
i per què encara és necessària la seva existència.
2. Se’ls ensenyarà les imatges en ordre cronològic i se’ls demanarà que diguin quina creuen que era la
situació de les dones en aquell moment històric; després, la persona conductora de l’activitat esmentarà,
en cas que no s’hagi dit, la situació en què es trobaven (explicat darrere les fitxes).
3. Debat:
1. Trobau que era necessari crear mesures per aconseguir la igualtat?
2. Pensau que s’ha aconseguit? Pot fer el mateix una dona que un home? Són tots dos iguals de
lliures per actuar com vulguin? Per què?
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1. Edat antiga
• Mesopotàmia
- Codi d’Hammurabí i llibres de les lleis de Manú.
- Les dones estaven obligades a guardar fidelitat a l’home; en canvi, l’home tenia
accés a la poligàmia.
- La dona mai podia fer res amb independència, ni tan sols a casa seva. Passaven
de ser propietat del pare a ser del marit.
• Egipte
- Les dones es podien dedicar al comerç. Matrimoni monògam.
- Existència de divorci accessible per les dues parts.
• Hebreus
- Pena de mort per a la dona adúltera.
- Divorci o altres solucions per a l’home que rebutjá la seva dona, però no a la
inversa.
• Grecs
Tres fases completament diferenciades:
a) Dones: accés a l’acadèmia de Pitàgores. Homes: obligats a tolerar infidelitat de
la dona sempre que l’amant fos més fort i desenvolupat que ell.
b) Supremacia de l’home sobre la dona i els fills.
c) Dones recluses al gineceu. Nadons femella assassinats si tenien problemes al
naixement. Pagament del dot si una dona era infidel al seu home. Se li pagava en
compensació de la falta al seu honor.
Plató i Aristòtil
P: les dones tenien les mateixes capacitats que els homes si se les educava
correctament i se les alliberava de les càrregues familiars.
A: la dona era un home incomplet. La dona en la procreació tenia un paper com-

2. Edat mitjana
- Dona supeditada a l’home.
- L’home podia matar la seva dona si li era infidel, després de perseguir-la pel poble,
nua, donant-li fuetades.
- Les condemnes per assassinar una dona eren sempre inferiors, excepte a l’època
fèrtil de les dones (14-20 anys).
- Matrimonis per conveniència sempre. Elles mai trien.
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pletament passiu, la llavor l’aportaven els homes, la dona era només el recipient.
• Romans
- Dona sorpresa en adulteri podia ser assassinada.
- Totes les possessions i drets de la dona passaven del pare al marit.
- La dona no podia assolir cap tipus d’obligació ni responsabilitat sense consentiment
de l’home.
• Cristianisme
- Idea falsa d’igualtat i amor en termes generals. A l’hora de decidir, l’home té el
poder final.
• Alcorà
- Homes superiors a les dones. Poligàmia per als homes.
- Dones sotmeses al pare o a l’home. Mateixos drets sobre els fills.
- Possibilitat de formar-se acadèmicament i religiosament.
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3. Renaixement
- Idea de l’imbecillitas mulierum: fragilitat mental de la dona. Comparaven les
capacitats de les dones amb la dels nins petits o els discapacitats mentals.

4. Edat moderna
- Revolució industrial. Les dones comencen a treballar, fet que els dóna més
autonomia. Sorgeixen els primers moviments feministes.

BATXILLERAT / FP SUPERIOR

5. Edat contemporània
- La Revolució Francesa va ser l’inici real del moviment feminista. Les dones varen
passar de ser considerades un simple objecte que depenia d’un home a tenir veu
pròpia i reivindicativa dels seus drets. Tot i aquest canvi de pensament, a nivell
pràctic les dones no varen experimentar cap canvi significatiu. Exemples:
•Llei del matrimoni civil de 1870
- La dona tenia la pàtria potestat dels fills, la qual cosa fomentava el seu paper
únicament com a mare i centralitzava el seu lloc al domicili familiar. A més, aquesta
llei prohibia a les dones publicar escrits a revistes i diaris.
•A Nova York varen tenir lloc una sèrie de revolucions per reivindicar els drets dels
treballadors i de les treballadores, amb resultats diferents. Els homes, en general,
varen aconseguir els seus objectius, en canvi les dones varen ser durament
reprimides; per exemple, 129 treballadores varen ser tancades i cremades dins
una fàbrica.
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6. A l’Espanya contemporània
•1931-1936 II República. Període d’ambient revolucionari. Molta força dels
moviments feministes i amb resultats molt significatius. Per exemple, el 1933
s’accepta el dret de vot femení.
•1936- 939 Guerra Civil espanyola. El paper de la dona lluitadora agafa força com
a referent per a la població. Representa llibertat i poder.
•1939-1975 Franquisme. Les fites aconseguides durant els períodes anteriors
queden prohibides. La dona torna a ser únicament mare i dona. Es fomenta la
família com a nucli vital de les dones, es prohibeix el matrimoni civil, la contracepció
i el divorci. Es prohibeix l’educació mixta, es prohibeixen algunes professions a les
dones i se les obliga a abandonar el seu lloc de feina quan es casen. Una dona
s’havia de sacrificar, ser submisa i obeir, com reflecteix el Manual de la buena
esposa, del 1953.
•L’any de la finalització del franquisme, el moviment feminista ressorgeix amb força
per tal de recuperar els drets que havien aconseguit durant la revolució i assolir-ne
de nous. Com a mostra, el desembre de 1975 se celebren a Madrid les Primeres
Jornades per l’Alliberació de la Dona.
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Dones pioneres
Objectius:
• Conèixer l’evolució dels drets de les dones en la història.
• Entendre la necessitat històrica del sorgiment del moviment feminista.
• Fomentar el pensament crític dels participants.

Materials:
• Targetes amb fotografia i biografia de les dones pioneres

Desenvolupament de l’activitat:
1. Es divideix l’aula en petits grups d’entre 3 i 5 persones.
2. Es posen a un lloc visible les imatges de les dones.
3. Cada grup en tria una i llegeix la biografia de darrere. Opció: se’ls pot donar només el nom de la dona
pionera i donar-los la feina de cercar la informació.
4. Expliquen als seus companys qui és la dona pionera que han triat.
5. Debat:
1. Coneixíeu totes aquestes dones? Quines coneixíeu? Quines no?
2. Creis que les seves fites són importants? Més o menys que la d’alguns homes que heu estudiat?
3. Heu estudiat les vides d’aquestes dones a l’escola? Per què creis que no les heu estudiat?
És justa aquesta situació?
4. Per què creis que no heu estudiat aquestes dones a l’escola?
Dones pioneres
Versió moguda: Memory
1. Per petits grups, se’ls donen les fitxes desordenades, és a dir, no fotografia i biografia seguides.
2. Primer, se’ls dirà que han d’unir cada fotografia amb la biografia corresponent. Probablement, no puguin
unir correctament la majoria de les imatges amb la seva biografia, però aprofitarem la situació per explicar
qui és qui. Per això, la persona conductora els pot explicar la biografia, o bé ells mateixos ho poden cercar
i exposar als companys.
3. Posteriorment, l’aula podrà jugar de forma autònoma al joc de Memory durant el temps que es consideri
necessari, tenint en compte que s’haurà de realitzar un debat posterior. Joc de Memory: per torns, cada
persona haurà d’aixecar dues targetes; si es corresponen (fotografia-biografia), les deixaran cara amunt; si
no, les tornaran a posar cara avall i passarà el torn al següent. Es repetirà el procediment fins que es trobin
totes les correspondències.
4. Debat:
1. Coneixíeu totes aquestes dones? Quines coneixíeu? Quines no?
2. Creis que les seves fites són importants? Més o menys que la d’alguns homes que heu estudiat?
3. Heu estudiat les vides d’aquestes dones a l’escola? Per què creis que no les heu estudiat?
És justa aquesta situació?

• Joana d’Arc (1412-1431)
Va estar al comandament d’un exèrcit de 5.000 homes (en aquell moment les dones
no lluitaven a l’exèrcit) durant la guerra dels Cent Anys. Va aconseguir derrotar els
anglesos i guanyar una sèrie de lluites que varen permetre a Carles VII ser coronat
com a rei de França el juliol de 1429. Va ser nomenada, després de la seva mort,
patrona de França i santa.
• Coco Chanel (1883-1971)
Modista que va revolucionar el món de la moda i la costura. A través de la moda,
va expressar la llibertat de la dona del segle XX. La seva imatge va ser admirada i
seguida per milions de dones.
• Eva (Evita) Perón (1919-1952)
Va començar a tenir certa popularitat per la seva feina d’actriu i a la ràdio. Es
va casar amb el coronel Juan Domingo Perón, el qual va ser destituït dels seus
càrrecs i empresonat. Gràcies al carisma d’Eva, milers de treballadors varen ocupar
el centre de Buenos Aires per exigir l’alliberament de Juan Domingo Perón. Va ser
una de les majors concentracions que s’han vist mai. Posteriorment, va fundar una
organització amb la finalitat de repartir ajudes socials als més necessitats.
• Frida Kahlo (1907-1954)
Pintora mexicana que va crear unes obres molt personals, amb un missatge
d’ingenuïtat i molt metafòric al mateix temps.
• Gabriela Mistral (1889-1957)
El seu nom real és Lucila Goodoy Alcayaga, Gabriela Mistral és un pseudònim
utilitzat a les seves obres. És un referent de les poesies senzilles i humanes, amb
un estil que induïa a uns pensaments intensos i emocionals.
• Betty Friedan (1921-2006)
Escriptora d’una de les obres més importants del moviment feminista, per la qual
va ser guardonada amb el premi Pullitzer. Una pionera dels drets de les dones i una
de les activistes que més ha aportat a la lluita per la igualtat real dels sexes.
• Clara Campoamor (1888-1972)
Política espanyola que va contribuir a l’aprovació de l’article que permetia el vot
femení.
• Mata-Hari (1876-1917)
Ballarina exòtica de luxosos cabarets i teatres de París, va atraure l’atenció de
l’Estat Major Alemany, que li va començar a oferir quantitats importants de diners a
canvi d’informació. Un temps després, Mata-Hari va acceptar el mateix tracte, però
amb el bàndol contrari, els francesos, i passà a ser agent doble. Finalment, va ser
condemnada a pena de mort per aquest fet.
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• Dolores Ibárruri (1895-1989)
Dirigent comunista espanyola. Tenia molt reconeixement com a oradora i activista.
Va estar a la presó dues vegades per la seva participació a moviments socials i
va arribar a ser diputada d’Astúries. També va ser un símbol de resistència de la
Guerra Civil espanyola.
• Hildegard Von Bingen (1098-1179)
Va rebre una educació profundament religiosa i molt completa en tots els àmbits
acadèmics. Va escriure molts llibres sobre botànica i biologia, tot i que també va
compondre música. La seva relació amb l’Església va ser oscil·lant, el seu esperit
feminista i humanista va fer que, entre altres coses, digués que Eva va ser víctima del
dimoni i que donàs la santa sepultura a un home revolucionari expulsat per l’Església.
• Emmy Noether (1882-1935)
Va anar a la universitat com a oient a estudiar llengües i matemàtiques (en aquell
moment les dones no podien estudiar). Degut als seus treballs i aportacions la seva
reputació va anar augmentant. Finalment, després d’una gran lluita burocràtica, va
aconseguir treballar de docent a la universitat, sense sou, això sí. Va desenvolupar
el teorema de Noether.
• Francesca Caccini (1587-1641)
Compositora, cantant, professora de música i poeta del període del barroc, de
nacionalitat italiana. Va ser la primera dona que va compondre una òpera.
• Ada Byron (1815-1852)
Creadora d’un dels primers llenguatges informàtics, el llenguatge ADA, el qual va
ser desenvolupat, posteriorment, pel Departament de Defensa dels Estats Units.
• Bette Nesmith (1924-1980)
Va començar a treballar com a secretaria, però, atesa a la seva poca formació
amb la màquina d’escriure, cometia molts errors. Degut a aquest fet, va pensar
que podria existir una pintura com la que fan servir els pintors, per tal d’esborrar
les seves equivocacions. Va fer servir la cuina de casa seva per trobar la mescla
de líquids adequada per aconseguir el seu objectiu. El nom inicial amb el qual va
comercialitzar el seu líquid corrector va ser Mistake Out.
• Patsy Sherman (1930-2008)
Coinventora del teixit impermeable, un dels productes més famosos dels Estats
Units. La seva creació va sorgir d’un accident al laboratori on feia feina Patsy
Sherman.
Una botella amb làtex sintètic va caure damunt la sabata d’un dels treballadors, amb
el resultat d’impermeabilitzar-la lleugerament. Arran d’aquest fet, Patsy Sherman i el
seu company Sam Smith varen desenvolupar un tractament per fer impermeables
els teixits de l’aigua i l’oli.

DONES PIONERES
Fitxa targetes memory
1. Joana d’Arc. Santa i heroïna.
2. Coco Chanel. Modista.
3. Eva Perón. Política.
4. Frida Kahlo. Pintora.
5. Gabriela Mistral. Poetessa.
6. Betty Friedan. Escriptora.
7. Clara Campoamor. Política.
8. Mata-Hari. Espia.
9. Dolores Ibárruri. Dirigent comunista.
10. Hildegard Von Bingen. Biòloga.
11. Emmy Noether. Matemàtica.
12. Francesca Caccini. Compositora d’òpera.
13. Ada Byron. Inventora de la calculadora automàtica.
14. Bette Nesmith. Inventora de la cinta correctora.
15. Patsy Sherman. Coinventora del teixit impermeable.
16. Evelyn Berezin. Inventora del primer ordinador d’oficina.
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• Evelyn Berezin (1925-1951)
Va estudiar física a la universitat i va començar a treballar a l’empresa Underwood,
on va dissenyar el primer ordinador d’oficina. A més, va crear un processador de
textos i un sistema de gestió de dades per a bancs i aerolínies.
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Estereotips

Quins estereotips tenim
a la nostra motxilla?
Objectius:
• Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb els estereotips.
• Conèixer com afecten els estereotips a la societat i com poder prevenir o vigilar els seus efectes.
• Fomentar la mirada crítica dels joves envers els estereotips de gènere.

Materials:
• Folis, retoladors o bolígrafs
• Explicació introductòria
• Videos:
https://www.youtube.com/watch? v=Og3E6tElCaw
https://www.youtube.com/watch?v=8I5_1RZuG5c

Desenvolupament de l’activitat:
1. Explicació introductòria.
1. Què són els estereotips?
2. Se separa l’aula en dos grups diferenciats per gènere (nins-nines).
3. Se’ls explica que han d’escriure a un paper els estereotips de gènere que han viscut durant la seva vida, les
limitacions o els avantatges que han tengut pels simple fet de ser “noi” o “noia”.
4. Posteriorment es posen en comú els dos llistats.
5. Visionament dels vídeos.
6. Debat
1. Són útils els estereotips? En quins casos són útils? En quins no?
2. Us agraden els vostres estereotips? Us hi veis reflectits i reflectides?
3. Com creis que podeu actuar davant ells? Els hauríem d’eliminar?

La

Estereotips

FITXA núm. 5

Igualtat
en

joc

Objectius:
• Fomentar la mirada crítica dels joves envers els estereotips de gènere.
• Conèixer com afecten els estereotips a la societat i com poder prevenir o vigilar els seus efectes.
• Comprovar amb els seus propis ulls que els estereotips de gènere segueixen presents a la nostra societat.

Materials:
• Revistes, ordinadors, diaris…
• Anuncis d’exemple:
https://www.youtube.com/watch? v=muYdffI1XwY
https://www.youtube.com/watch?v=jujU9_KMlUs
https://www.youtube.com/watch? v=Z5ghcA-1JFY
https://www.youtube.com/watch?v=GcyfWHPQRIs

Descripció de l’activitat:
1. Visionament d’anuncis sexistes que fan d’exemple.
2. Es dividirà l’aula en grups de 3 a 5 persones i se’ls donaran eines amb les quals puguin cercar anuncis de
publicitat (revistes, ordinadors…).
3. Hauran de cercar anuncis publicitaris (sense importar el format) que reflecteixin estereotips de gènere.
4. Cada grup ha d’explicar breument quins resultats ha trobat.
5. Debat:
1.
2.
3.
4.
5.

Què creis que transmeten aquests anuncis publicitaris?
És correcta la informació que transmeten? Per què?
Són correctes els estereotips que es mostren?
Per què segueixen existint anuncis d’aquest tipus?
Com podem transformar els anuncis per tal que deixin de ser sexistes?
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Anàlisi de la publicitat
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Reflexió: “El món al revés”
Objectius:
• Conèixer com afecten els estereotips a la societat i com poder prevenir o vigilar els seus efectes.

Materials:
• Annex

Descripció de l’activitat:
1. Lectura del conte.
2. Resolució de possibles dubtes sorgits arran de la lectura (comprovar que ho han entès).
3. Debat:
1.
2.
3.
4.
5.

Algú ha viscut alguna situació semblant a la del protagonista del conte?
Com us heu sentit quan ha passat?
Quines altres situacions de discriminació sexista heu viscut?
Què us agrada de ser noi o noia? Què us desagrada?
Què us agradaria adquirir del sexe contrari? Què creis que guanyaríeu assimilant aquestes
característiques? Per què no les adquirim?

Mario se levanta a las 7.30 para llegar a tiempo a clase. Siempre hace el mismo recorrido,
y casi siempre antes de doblar la esquina se encuentra con un grupo de niñas que le
dicen “guapo, menudo cuerpo, vente con nosotras”, mientras ríen y le tiran besos.
Mario suele cambiarse de acera avergonzado, se siente intimidado y molesto con esas
chicas. “Estoy harto de esas tías”, le comenta a su amigo Juan.
“Si no llevases los pantalones tan ajustados no te pasaría eso, es que vas provocando”,
le responde su amigo.
En clase de filosofía estudian a Diotima de Mantineo, Hipatia de Alejandría, Hildegarda
de Bingen o Cristina de Lorena. Todo mujeres, jamás oirán hablar de Platón, Aristóteles,
Sócrates o Kant. “¿Por qué los hombres apenas aparecemos en los libros de texto?”,
piensa.
En el patio Mario quiere jugar al fútbol, es realmente bueno como delantero. “Quita”, le
dice Ana, “no seas marica, el fútbol es un juego de niñas”.
Mario decide irse a charlar a un rincón del patio, donde están los otros niños, aunque
él lo que quiere realmente es chutar el balón.
Después de las clases de kárate, sus padres siempre le dicen: “¿Por qué no te apuntas
a baile como los demás niños?”, pero a pesar de ser el único niño de la clase, a Mario
les gusta el kárate, excepto cuando la profesora le dice que haga menos abdominales
que las niñas para que no se canse.
Cuando llega a casa ve un rato la tele y se pone a hacer los deberes. “Mario, pon la
mesa y levántate a ver qué le pasa a tu hermano pequeño”, mientras su hermana Julia
juega tranquilamente con la consola.
Al terminar de cenar Mario y su padre recogen y friegan los platos. Su madre y su
hermana se ríen de las cosas que pasan en la televisión. “Mario, ¿vas a salir hoy? No
llegues más tarde de las 11. ¿Te acompañará alguna de tus amigas?”.
“Mi hermana es un año más pequeña que yo y puede llegar a las 12, además nunca
le preguntan si volverá acompañada”, refunfuña Mario mientras cierra la puerta de su
portal”.
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Hipersexualització de la dona
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Música masclista
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:
• Exemples de cançons sexistes:
Police - Every breath you take.
Maroon 5 - Animals.
Magic - Rude.
One Direction - Steal my girl.
Robin Thickew - Blurred lines.
Pitbull - I know you want me.
• Pissarra i guixos (o similars)
• Annex: lletra de cançons sexistes

Descripció de l’activitat:
1. Primer, se’ls demanarà que diguin quines cançons creuen que tenen un missatge masclista. De forma
col·laborativa (tots i totes hi participen), s’escriuran a la pissarra els títols i trossos de cançons que vagin
anomenant.
2. Posteriorment, se’ls demanarà si només les cançons de reggaeton tenen missatges masclistes i què creuen
que s’hauria de fer amb elles.
3. Se’ls ensenyaran, en el cas en què ells no ho hagin fet, cançons amb missatges masclistes que no són de
reggaeton.
4. Debat:
1. Havíeu pensat i analitzat les cançons que no són de reggaeton? Us ha sorprès que també tenguin
missatges sexistes? Són millors, iguals o pitjors que les cançons de reggaeton a l’hora de transmetre
estereotips de gènere i/o fomentar la discriminació sexista?
2. Què creis que s’ha de fer davant aquestes cançons, siguin del gènere musical que siguin?

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break,
every step you take
I’ll be watching you
[...]
Oh can’t you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take

Cada aliento que tomes,
cada movimiento que hagas,
cada atadura que rompas,
cada paso que des,
te estaré vigilando.
[...]
Oh, ¿no puedes ver
que tú me perteneces?
cómo duele mi pobre corazón
con cada paso que das.

Maroon 5 - *Animals
Yeah, you can start over
You can run free
You can find other fish in the sea
You can pretend it’s meant to be
But you can’t stay away from me [...],
Baby I’m preying on you tonight
Hunt you down, eat you alive
Just like animals, animals, like animals
Maybe you think that you can hide
I can smell your scent from miles

Sí, puedes empezar de nuevo,
puedes correr libremente,
puedes encontrar otro pez en el mar,
puedes fingir que estábais predestinados,
pero no puedes estar lejos de mí, [...]
Cariño esta noche estoy dándote caza,
te persigo, te como viva,
justo como animales, animales, como animales.
Quizás pienses que puedes escapar,
puedo oler tu rastro desde millas de distancia.

Magic - *Rude
Can I have your daughter for the rest of my life?
Say yes, say yes, because I need to know
You say I’ll never get your blessing
Till the day I die. [...]
Why you got to be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you got to be so rude?
I’m going to marry her anyway
Marry that girl
Marry her anyway

¿Puedo tener a tu hija para el resto de mi vida?
Di que sí, di que sí, porque necesito saberlo.
Dices que nunca tendré tu bendición,
hasta el día que me muera.[...]
¿Por qué tienes que ser tan grosero?
¿No sabes que yo también soy humano?
¿Por qué tienes que ser tan grosero?
De todas formas, voy a casarme con ella,
me casaré con esa chica,
de cualquier forma, me casaré con ella.

BATXILLERAT / FP SUPERIOR

The Police - *Every Breathe you take
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One Direction - *Steal my girl
Everybody want to steal my girl
Everybody want to take her heart away
Couple billion in the whole wide world
Find another one because she belongs to me.
[...]
She belongs to me
Kisses like queen
Her walk is so lean
And every jaw drops when she’s in those jeans.
[...]
I don’t exist if I don’t have her
The sun doesn’t shine
The world doesn’t turn

Todo el mundo me quiere robar a mi chica,
todo el mundo quiere largarse con su corazón,
un par de billones en todo el mundo,
encontrad a otra, porque ella me pertenece.
[...]
Ella me pertenece.
Besa como una reina,
su caminar es tan esbelto,
y todas las mandíbulas caen cuando lleva esos
vaqueros.
[...]
Yo no existo, si no la tengo,
el sol no brilla,
el mundo no da la vuelta.

Robin thicke - *Blurred lines
The way you grab me
Must want to get nasty
One thing I ask of you
Let me be the one you back that ass up to
Had a bit*h, but she ain’t bad as you
I’ll give you something big enough
To tear your ass in two
[...]
Nothing like your last guy,
he’s too square for you
He don’t smack that ass
and pull your hair for you
I’m a nice guy, but don’t get confused,
you git’n it
Shake your rump
Get down, get up
Do it like it hurt, like it hurt.
What, you don’t like work?

La forma en la que me agarras, debes querer
ponerte indecente.
Una cosa que te pido,
déjame ser al que le arrimes ese trasero
Tenía una zor**, pero no era tan mala como tú,
te daré algo lo suficientemente grande
para partirte el trasero en dos.
[...]
Nada como tu último tío,
demasiado cuadrado para ti,
no te da una palmada en el trasero
y te tira del pelo,
soy un tipo majo, pero no te confundas,
métete dentro.
Mueve tu trasero,
abajo, arriba,
hazlo como si doliera, como si doliera,
Qué, ¿no te gusta trabajar?

La

Estereotips

Sexisme
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Objectius:
• Comprendre les discriminacions sexistes presents en la societat, fins i tot en el llenguatge.
• Fomentar una visió crítica de la societat patriarcal.

Materials:
• Diccionari de la Real Academia Española o plataforma en línia
• Annex de paraules

Descripció de l’activitat:
1. Es divideix l’aula en dos grups segregats per sexe (nois-noies).
2. Se’ls dóna la llista de paraules que han de cercar. El grup contrari no ha de saber les paraules que l’altre
cerca.
3. Debat:
1. Què us pareixen aquestes diferències en les definicions?
2. Podeu dir més paraules o oracions que siguin sexistes?
3. Què és el masculí genèric? Com creis que afecta aquest ús del llenguatge a les desigualtats en la
societat?
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Ús del llenguatge sexista
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Annex de paraules:z

PER A LES NOIES:
• Mujer
• Ama
• Jamona
• Zorra
• Perra
• Bruja
• Loba

PER ALS NOIS:
• Hombre
• Amo
• Jamón
• Zorro
• Perro
• Brujo
• Lobo
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Objectius:
• Conèixer el paper de les xarxes socials en les desigualtats de gènere.
• Reflexionar sobre l’ús que se li dóna a les xarxes.

Materials:
• Ordinadors amb accés a Internet
• Llistat i exemples de pàgines web amb missatges sexistes:
• Forocoches
• Jorge Cremades
• Álvaro Reyes
• Dalas

Descripció de l’activitat:
1. Individualment o per petits grups faran una recerca a les següents pàgines web. És important recordar que
no és una activitat per passar el temps, té l’objectiu de cercar missatges sexistes i/o misògins, i això és el
que han de fer.
2. Posada en comú de la informació que han trobat o vist.
3. Debat:
1. Creis que els que escriuen i diuen comentaris sexistes o misògins a Internet ho pensen realment?
2. Per què pensau que hi ha casos “d’opinions” i “bromes” a Internet que han tengut conseqüències
legals i aquestes no?
3. Què pensau que fomenten aquests tipus de publicacions a les xarxes socials o Internet?
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Sexisme a les xarxes socials
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Corresponsabilitat
Objectius:
• Reflexionar sobre la distribució de tasques de la llar.

Materials:
• Una taula de distribució de tasques per persona
• Bolígraf o similar

Descripció de l’activitat:
1. Es repartirà una taula de distribució de tasques per persona i es demanarà que l’emplenin.
2. Posteriorment, hauran d’ordenar les persones que conviuen casa seva en funció del temps dedicat a les
tasques de la llar.
3. Debat:
1. Qui inverteix més temps a les tasques de la llar?
2. Totes les tasques de la taula són igual d’agradables? Quines més? Quins menys? Quines realitza
les més agradables? Qui les més desagradables? És just?
3. Quin paper ocupau en les tasques de la llar? Pensau que en podeu fer més? Creis que n’hauríeu
de fer més? Què passaria si en féssiu més?

Annex:

Activitat

Qui la realitza

Temps

Qui la realitza

Temps

Fer els llits
Rentar la roba

Planxar
Escombrar la casa
Quedar-se a casa quan algú està malalt
Netejar les finestres
Posar la taula
Fer la compra
Pensar què es farà de menjar
Fer el menjar
Rentar els plats
Netejar el cotxe
Cosir

Activitat
Preparar l’esmorzar
Gestionar els rebuts
Portar qualcú al metge, reunions d’escola
Cuidar les plantes
Arreglar les coses que es trenquen a casa
Tirar les escombraries
Arreglar avaries fàcils
Fer-se càrrec del cotxe
Trucar als familiars
Consolar a qualcú quan està trist/a
Recordar-se dels aniversaris
Netejar el bany
Llegir a una persona un conte
Altres
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Estendre la roba i recollir-la
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Violència de gènere
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Podi de les ficades de pota
Objectius:
•
•
•
•

Fomentar la mirada crítica envers els costums i les construccions socials que coneixen.
Reflexionar sobre les relacions afectives que tenen, tenien o tendran.
Aprendre noves estratègies per aconseguir unes relacions afectives sanes.
Prevenir, a llarg termini, la violència de gènere dins la parella.

Materials:
• Annex d’escala
• Bolígrafs
• Fitxes amb exemples de conductes

Descripció de l’activitat:
1. Es divideix l’aula en grups segregats per sexe (nins i nines en grups diferents).
2. A cada grup se li proporciona una fitxa amb el podi i les fitxes amb exemples.
3. Se’ls explica que, per grups, han de pensar i col·locar situacions que creuen que formen part del podi,
coses que provocarien, des del seu punt de vista, una ruptura de la relació.
4. Es posen en comú els resultats obtinguts de cada grup. Es recomana escriure’ls a la pissarra.
5. Debat:
1. Quins esglaons tenen més coincidències?
2. Coincidiu amb la classificació que han fet als altres grups?
3. Heu viscut alguna d’aquestes situacions? Pensau que les podríeu arribar a viure en algun
moment? Reaccionaríeu igual davant les situacions de tots els esglaons?
4. Permetríeu alguna de les situacions? Quina? Per què?

• La meva parella em revisa el mòbil.
• Quan s’enfada, la meva parella es passa hores i, fins i tot, algun dia sense xerrarme.
• He deixat de seguir persones a Facebook per no tenir problemes amb la meva
parella.
• He deixat de fer algunes coses per passar més temps amb la meva parella.
• La meva parella controla quina roba em pos.
• La meva parella fa bromes sobre mi perquè els seus amics o amigues riguin.
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Annex d’exemples:
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Relacions afectives

Conte contat, conte publicat
(“vivieron felices y comieron
likes”)
Objectius:
• Reflexionar sobre el paper de les xarxes socials a les relacions afectives.

Materials:
• Fitxes de pel·lícules

Descripció de l’activitat:
1. Debat:
1. Quin paper tenen les xarxes socials i les plataformes de comunicació a les vostres vides? Quines
coses positives us aporten? Quines de negatives?
2. Quins efectes han tengut aquestes noves tecnologies a les vostres relacions de parella o amistat?
Quins efectes positius? Quins efectes negatius?
2. Se’ls mostrarà una de les imatges de pel·lícules infantils i se’ls demanarà que pensin com hauria estat la
història d’amor que hi apareix si haguessin tengut xarxes socials i de comunicació. Es poden imaginar
la història que surt a la pel·lícula o com s’hauria desenvolupat la relació de parella després del final de la
pel·lícula.
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Annex d’exemples:
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Objectius:
• Fomentar la capacitat de decisió individual i sense suggestió respecte a les relacions sexuals.
• Fomentar la mirada crítica envers les agressions sexistes més acceptades a nivell social.
• Educar els i les joves a respectar les parelles que tenguin o puguin arribar a tenir.

Materials:
• Fitxa d’històries reals
• Vídeo: https://www.youtube.com/watch? v=BuuyajcjFC4&t=1s

Descripció de l’activitat:
1. Es reparteixen fotocòpies de les històries o es llegeixen en veu alta.
2. Debat:
1. Què us pareixen les històries? Com definiríeu aquestes situacions? Pensau que són delicte?
2. Com reaccionaríeu davant alguna d’aquestes situacions? I si alguna amistat vostra us explicàs
que li ha passat això?
3. A continuació, se’ls ensenyaran diverses situacions explícites i se’ls demanarà si creuen que són agressions
sexistes o no.
4. Debat:
1.
2.
3.
4.

Pensàveu que totes aquestes conductes eren agressions sexistes?
Heu viscut mai alguna d’aquestes situacions? Com heu reaccionat davant elles?
Què pensau que podeu fer davant una agressió sexista?
Sabeu quines de les situacions es consideren delicte? (a partir de “tocaments no desitjats”).

5. Vídeo.
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Consentiment
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Annex d’històries reals:

Ana es una chica de 15 años que lleva ocho meses con Alberto, un chico de 16
años. Ana y Alberto no suelen salir mucho los fines de semana. Alberto se queda
sólo en casa los sábados y siempre se van allí. Cada vez que quedan mantienen
relaciones sexuales, pero Ana quiere salir y hacer otras cosas. Un sábado por la
mañana Ana le dice a Alberto que esa tarde podían ir al cine o quedar con las
amistades para salir. Alberto le dice que no le apetece y que tienen la casa libre.
Ana que sabe que siempre que van a su casa mantienen relaciones sexuales,
le dice que no le apetece y que prefiere salir fuera. Alberto se tira todo el fin de
semana enfadado con Ana, pero cuando ella le dice que qué le pasa, él dice que
nada. Ana sabe que es porque no lo han hecho. Durante esa semana Alberto
casi no manda whatsApp a Ana y ella sabe que sigue enfadado. El fin de semana
siguiente Ana le dice a Alberto que qué le apetece hacer y él le dice que ella sabrá.
Ana no quiere que Alberto se enfade, pero tampoco le apetece hacerlo con él
porque no disfruta y nunca se lo ha dicho.
Ella lo quiere mucho y no quiere que esté mal, así que le dice que el sábado irán
a su casa. Ana y Alberto mantienen relaciones sexuales y desde ese momento
Alberto vuelve a estar bien con Ana, pero ella no lo ha pasado bien, lo ha hecho
para que no se enfade.

Alba es una chica de 16 años que lleva cuatro meses con su pareja, Manu, un
chico de 18 años que estudia Derecho. Como él vive fuera sólo se ven los fines
de semana, pero están en continua relación por whatsApp. Manu ya le ha dicho
varias veces a Alba que tiene ganas de hacerlo con ella, pero ella aún no está
segura. Después de este tiempo, Alba decide hacerlo con Manu y queda el fin de
semana en irse a casa de ella. Cuando están allí, comienzan la relación sexual,
pero Alba está muy nerviosa. Manu le dice que no pasa nada, que se relaje, pero
a ella le duele y quiere parar. Manu le dice que no pasa nada, que sigan, pero
Alba se pone a llorar. Manu le dice que vaya rollo y que por qué le había dicho de
hacerlo si no quería. Se enfada. Alba intenta consolarlo y Manu le dice que está
harto de que nunca hagan nada, que es lo más normal del mundo. Alba no sabe
qué hacer para que se le pase el cabreo y él le dice de volver a intentarlo. Alba
no quiere pero tampoco quiere que Manu se enfade, así que lo intentan de nuevo
hasta que lo hacen. Al finalizar Alba se encuentra mal, pero se calla porque no
quiere que Manu se vuelva a enfadar.

Annex de situacions:

Situacions d’agressions sexistes
• Comentaris i bromes sexistes.
• Tirar floretes o piropos.
• Mirades intimidatòries.
• Bromes insinuants.
• Invasió de l’espai personal.
• Tocaments no desitjats.
• Abraçades i besades no desitjades.
• Amenaces o intimidacions de caire sexual.
• Violació vaginal, anal o bucal.
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María tiene 17 años y sale desde hace un año y dos meses con Iván, un chico de
su misma edad. María le fue infiel a Iván al principio de la relación, pero él nunca lo
ha olvidado y desde entonces es bastante controlador. María lo justifica ante sus
amistades diciendo que es normal, que es por su culpa, que lo hizo mal. Desde
entonces a María le cuesta mucho contradecir a Iván, ya que se enfada y siempre le
echa en cara lo que ella le hizo. Un día Iván, cuando están manteniendo relaciones
sexuales, le dice que le se dé la vuelta, que le apetece hacer la penetración anal.
María le dice que no, que ella no quiere. Iván le empieza a decir que si es porque
lo ha hecho con otro y por eso no le apetece. María le dice que no y se pone
muy nerviosa. Iván le dice que no pasa nada, que le va a gustar. María no tiene
ganas, pero no quiere que Iván se enfade, así que se calla y deja que Iván lo haga.
Cuando termina Iván le dice que tiene que irse y María se queda llorando, está
muy mal por lo que ha pasado.
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Micromasclismes

Violència de gènere

BATXILLERAT / FP SUPERIOR

T’ha passat?
Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers les situacions quotidianes que formen part de la societat patriarcal.
• Conèixer les bases de la violència de gènere, per poder actuar de forma correcta.

Materials:
• Vídeo https://www.youtube.com/watch? v=WVRKdakH6fw&t=3s
• Annex de piràmide de la violència de gènere
• Annex d’accions o omissions

Descripció de l’activitat:
1. Visionament vídeo “No te ha pasado..?”
2. Debat:
1. A qui li ha passat alguna de les coses que apareixen al vídeo? Per què pensau que us ha passat?
Com us heu sentit? Com heu reaccionat?
2. Sabeu què són els micromasclismes? En podeu dir d’altres a part dels del vídeo? Per què pensau
que serveixen? Què pensau que provoquen?
3. Aprofitarem el debat per explicar la piràmide de la violència. Per afavorir l’assimilació dels coneixements,
cada persona haurà de posar una acció allà on cregui que ha d’anar, per exemple, els micromasclismes,
a la base de la piràmide; negar la paraula, a l’estrat del maltractament psicològic; i els cops, a l’estrat del
maltractament físic.
4. Valoració de l’activitat:
1. Què us ha fet pensar aquesta activitat? Com us heu sentit?
2. Teníeu coneixement de totes les accions i omissions que són violència de gènere?

Annex de piràmide:

Assassinat
Agressió sexual
Agressió física
Humiliar
Desvalorització
Ignorar
Negar la paraula
Mirades de menyspreu
Xantatge emocional
Culpabilitzar
Insensibilitzar
Invisibilitzar
Controlar

VISIBLE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMES
EXPLÍCITES

INVISIBLE
FORMES
SUBTILS
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Violència de gènere
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Casos reals
Objectius:
• Fomentar la mirada crítica respecte a la violència de gènere.
• Conscienciar sobre situació que les dones maltractades viuen.

Materials:
• Casos de violència de gènere
• Explicació del cicle de la violència de gènere

Descripció de l’activitat:
1. Lectura per petits grups o en grup gran dels casos reals de víctimes de violència de gènere i/o visionament
dels vídeos.
2. Debat:
1. Què us ha sorprès més dels relats? Per què?
2. Quin testimoni us ha impressionat més?
3. Molts de testimonis seguien amb la relació després del primer episodi de violència, per què
pensau que no deixaven la relació? (aprofitar el debat per explicar el cicle de la violència).

Annex:

Yo siempre pensaba que todo era por mi culpa, me odiaba, quería morir, sentía que
todas las infelicidades que él tenía eran por mi culpa, cada día intentaba dar lo mejor
de mí, estar sonriente, vestirme bien, estar atenta a lo que él quería.
¿Cómo podía escapar de esa situación?, en mi cabeza no había otra posible vida, no
se si me entienden, cuando sientes que no hay nada más que hacer.
Pronto empecé a tener mucha ansiedad, sentía que me quedaba sin aire, cuando
él comenzaba a dar síntomas de que no le gustaba mi respuesta yo sentía como el
aire se me escapaba, como si mis pulmones estuviesen arrugados, y no entrara el
aire necesario.
Creo que no me he dado cuenta de lo que estaba pasando, solo cuando pude
estar a 6.000 kilómetros de él pude ver lo que había pasado. Así no entiendo por
qué yo seguía con él, con todo lo que él estaba haciendo conmigo. Me llamaba a
la madrugada, diciéndome que no podía dormir, exigiéndome que fuera a su casa,
solo para mantener relaciones. No le importaba si llovía, si eran las cuatro de la
mañana y no había forma de llegar hasta su casa.
Recuerdo que yo vivía en una habitación, en Madrid, cerca de la boca de metro
de Urgel. Yo nunca podía ir a mi casa, pasaban meses completos en los que mi
habitación estaba vacía, apenas podía ir a buscar ropa, con el tiempo contado, él
calculaba el tiempo que tardaría en ir y venir, y si llegaba tarde, me acusaba de
que me había ido a otro sitio, una y otra vez, hasta que solo podía darle la razón
inventándome que había ido a alguna tienda o que me había parado en un bar,
cuando solo me había demorado porque no encontraba mis cosas.
El teléfono móvil era una tortura para mí, él se enfurecía si no contestaba porque
no lo escuchaba, y cuando veía en la pantalla de mi viejo LG su nombre, sentía
como mi alma era aplastada, una sensación de tristeza incomparable, todos esos
sentimientos que tenía que ocultar para atender el teléfono con la mejor actitud y
disposición.
Recuerdo también que en los casi tres años que estuve con él no tuve ni un solo
amigo o amiga, no tenía tiempo para mi, no podía imaginar tener tiempo para alguien
más, todos mis amigos los perdí, porque él decía que eran un posible engaño, mis
amigas también las perdí, ya que no tenía tiempo para ellas. Aunque fueron dos de
mis amigas las que siempre estuvieron, dos chicas a las que le debo la vida, porque
me cuidaron cuando yo estaba con extrema delgadez, no tenía ganas de comer, y
si comía más de cinco cucharadas de sopa, la devolvía automáticamente. Fue una
época de mi vida muy oscura, y que sin duda alguna ha marcado mi vida, hay cosas
que nunca podré olvidar, hay pesadillas que seguiré teniendo por muchos años
más.
Los golpes que recibía de él ya no me dolían en el cuerpo, dolían en mi alma.
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CAS 1
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CAS 2
“No sé de dónde saqué las fuerzas”, afirma L. C., mujer de 22 años que prefiere
conservar su anonimato. “Después de mi ingreso en el hospital, a causa de una
paliza, decidí que ya no aguantaba más.
Huí del piso que compartíamos y volví a la casa de mi madre, con la que llevaba 3
años sin dirigirme la palabra”. Este es el testimonio de una víctima de violencia de
género: toda aquella forma de violencia (física, psicológica, incluidas las agresiones
a la libertad sexual, las coacciones y las amenazas) que el hombre ejerce sobre la
mujer simplemente por el hecho de serlo.
L. C. ha sufrido agresiones físicas y psicológicas muy graves, pero siquiera ha
denunciado su caso, y teme un posible reencuentro con su agresor en cualquier
momento. “He dejado todo”, dice entre lágrimas, “en el trabajo deben estar
preguntándose qué ha sido de mí, porque me marché sin dar ninguna explicación”.
Esta mujer ha vivido una experiencia terrible, a pesar de ser tan joven. La violencia
en la pareja no tiene edad: los datos de la última macroencuesta realizada por el
Instituto de la Mujer revelan que el 40 % de las víctimas de la violencia de género es
menor de 40 años. Tampoco tiene estatus social, ni conoce de niveles culturales o
posiciones económicas, y suele ser más frecuente de lo que se piensa. Según los
expertos, el factor fundamental que desencadena las agresiones es el machismo
exacerbado y su creencia difundida en la sociedad de que la mujer es un ser
“inferior” o “incapaz”.
L. C.: cuando sus compañeras de trabajo le preguntaban en el vestuario por aquellos
moratones, ella decía que se había golpeado contra algo, y al día siguiente se
cubría con maquillaje o cubriéndose con un pañuelo (los que estaban más cerca
de la cara). ”Decía que eran chupetones, pero en realidad yo sabía que nadie se
lo creía, porque eran demasiado grandes”, afirma. “Si me intentaban ayudar les
decía que no se metieran en mis asuntos”, solloza cabizbaja. “Lo peor de todo ha
sido la depresión que he pasado. Me encerraba durante horas en el baño a llorar
y adelgacé tanto que utilizaba la talla 34”, declara la joven. A pesar de todo lo que
ha sufrido sigue queriendo a su pareja. “Por eso ha sido tan duro dejarle”, dice la
joven.

CAS 3
https://www.youtube.com/watch?v=8djSrd-tp3M

CAS 4
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6b66h-EK4

CAS 5
https://www.youtube.com/watch?v=ZdjTFdbm0IA
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Objectius:
• Reflexionar sobre la diversitat sexual.

Materials:
• Test d’hereosexualitat
• Fitxa de mites

Descripció de l’activitat:
1. Realització d’un test d’heterosexualitat. Es reparteix una fotocòpia del test a cada participant i se’ls demana
que contestin de forma sincera i individual. És probable que, quan comencin a llegir, facin comentaris o
rialletes. No és important que contestin, però sí que el llegeixin.
2. Debat:
1. Què heu pensat quan heu llegit el test?
2. Què hauríeu pensat si en lloc de “tests d’heterosexualitat” hagués estat “test d’homosexualitat”?
3. Per què creis que coses tan òbvies quan es parla d’heterosexualitat es qüestionen quan es tracta
d’homosexualitat?
3. Anàlisi de mites. Se’ls mostrarà una a una les oracions de la fitxa i se’ls demanarà si creuen que són realitat
o no. S’aprofitarà la dinàmica per anar debatent les respostes.
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Diversistat sexual

Test d’heterosexualitat:

DIVERSITAT SEXUAL
1. Quan vares descobrir la teva heterosexualitat?
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		 De sempre.
		 En la meva adolescència.
		 Fa poc.
		 Encara tenc dubtes.
2. Et va costar molt acceptar la teva heterosexualitat?
		 Sí, encara em costa.
		 Un poc.
		 En realitat som molt feliç.
3. Coneixes casos similars?
		 Sí.
		 No.
		 No ho sé. La gent no parla d’aquestes coses.
4. Penses contar-ho als teus pares?
		 Sí, supòs, i crec que m’entenderan. Són molt oberts.
		 No, mai els contaria una cosa així.
		 Crec que els costaria molt acceptar-ho. La seva educació és molt tradicional.
		 Ja ho he fet.
5. I als teus amics?
		 Sí, supòs, i crec que ho entendran, ja que alguns d’ells també són heterosexuals.
		 No, mai els contaria una cosa així.
		 Supòs que els costaria molt acceptar-ho.
		 Ja n’he parlat amb alguns dels meus amics/amigues.
6. T’has sentit alguna vegada discriminat/ada per ser heterosexual?
		 Algunes vegades.
		 Sí, contínuament.
		 No.
		 No, perquè ocult allò que som.

7. Quantes vegades has anat a un psicòleg/òloga perquè t’ajudi a acceptar-te o et
faci deixar de ser heterosexual?
		 Moltes.
		 Estic en tractament.
		 Tenc por que el psicòleg/òloga no m’entengui.

8. Creus que una parella de distint sexe pot formar una família i educar fills/filles
sense que sigui un trauma per a ells/elles?
		 Sí.
		 No.
		 Depèn de la parella.
9. Què sents quan escoltes l’expressió “heterosexual de merda” o les contínues
bromes i acudits gratuïts al respecte?
		 Em fa mal i m’agradaria desaparèixer.
		 Mentre no m’ho diguin a mi...
		 És que realment els heterosexuals som així.
		 Obertament em defens i defens els que són com jo.

Mites:

1. Els bisexuals són persones a qui els agraden per igual homes i dones. FALS.
En realitat... els bisexuals són persones que se senten atretes tant per homes com
per dones, però no té per què ser en la mateixa proporció.
2. Quan un homosexual se sent atret per un altre, segur que acaba en relació sexual.
FALS.
3. Els gais són efeminats. FALS
4. Les lesbianes pareixen homes. FALS
5. Els homosexuals homes adopten un rol passiu o dominant en la parella. FALS.
6. Els homosexuals són molt promiscus. FALS

BATXILLERAT / FP SUPERIOR

		 No, no hi he anat per aquest “problema”.
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Diversitat de gènere
Objectius:
• Dotar de coneixements respecte als diferents conceptes.
• Reflexionar sobre la transsexualitat.
• Fomentar la mirada crítica respecte a la nostra actuació davant la diversitat sexual i de gènere.

Materials:
• Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=VaOSi6NAvm0
• Annex de característiques sexe-gènere

Descripció de l’activitat:
1. Diferenciació sexe-gènere. A una cartolina grossa o a la pissarra, s’hi escriuran dues columnes: sexe i
gènere.
2. Es repartiran les targetes amb característiques entre les persones que participen a l’activitat. Posteriorment,
hauran de col·locar aquestes característiques a la columna a la qual creuen que han d’anar.
3. Es corregiran els possibles errors i es dirà la definició de sexe i gènere.
4. Visionament del vídeo.
5. Debat:
1. Què us ha fet pensar el testimoni d’en Pol Galofre?
2. Pensau que és fàcil la vida d’una persona transsexual? Quines dificultats viu? Quines facilitats
troba?
3. Què implica a una persona no transsexual que una persona sigui transsexual?
4. En Pol parla també dels rols de gènere, què en pensau al respecte? Els homes “efeminats” són
menys homes? Les dones “marimacho” són menys dones?

Annex de característiques:

Gènere

Vagina

Presumides

Penis

Sensibles

Mames

Delicades

Ovaris

Xafarderes

Esperma

Afectuoses

Trompa ovàrica

Esportistes

Úter

Forts

Testicles

Chulos

Pròstata

Divertits

Prepuci

Guapos
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Sexe
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Banc d’ajuda
Objectius:
• Avaluar els coneixements obtinguts amb la resta d’activitats.

Materials:
•
•
•
•

Cartolines
Rotuladors
Ordinador amb Internet
Qualsevol material que tenguin a l’abast

Descripció de l’activitat:
1. Dividirem l’aula en grups mixtos de 4 o 5 persones.
2. Cada grup haurà de pensar com poden aportar la seva ajuda a la societat en qüestions relacionades amb
la igualtat. Poden centrar-se en qualsevol dels temes tractats en les activitats anteriors (estereotips, sexisme,
LGTBI, violència de gènere, corresponsabilitat, relacions de parella...).
3. És una activitat lliure, és a dir, poden fer un cartell, un recull de recursos per demanar ajuda, un protocol
d’actuació, un conte per als més petits... La persona conductora de l’activitat fomentarà la imaginació dels
participants.
4. Per acabar, cada grup exposara la seva feina. Es recomana mantenir la feina feta exposada a l’aula i, si és
possible, a l’escola el 25 de novembre i 8 de març.

Notes
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