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Proposta didàctiques 25 d e novembre de 2020 

vives, lliures i empoderades 
 
Justificació: 
L’Organització de Dones de la Confederació Intersindical, un altre 25 de novembre més, Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència contra les Dones, fa una crida a tots les persones agents de la comunitat educativa per 

invocar la transcendència i magnitud que l’educació suposa per a erradicar una de les majors i més pernicioses xacres 

en totes les parts del planeta: la violència que s’exerceix contra les dones. Aquesta violència que es produeix en tots els 

àmbits de la societat: de manera explícita, a través dels maltractaments, els feminicidis, l’explotació i el tràfic amb 

finalitats sexuals, en els conflictes armats o en l’assetjament sexual; i de manera simbòlica a través dels mitjans de 

comunicació, la violència disculpada en les tradicions culturals i religioses o la violència institucional tolerada i 

silenciada. 

Amb aquesta finalitat ens dirigim a vosaltres, alumnat, professionals de la docència i de l’orientació als centres, i us 

oferim aquesta nova contribució a aquesta tasca educativa mitjançant aquesta proposta didàctica amb activitats per a 

treballar a l’aula, estructurada per cicles, infantil, primària, secundària i batxillerat i l’educació per a persones adultes. 

Amb aquests materials pretenem contribuir a configurar un currículum no sexista, en què se supere la històrica 

invisibilitat de les dones i en què s’ensenye i s’aprenga a construir la igualtat entre dones i homes, aportant mate- rials 

i estratègies que permeten detectar i combatre situacions i conductes que condueixen a la violència contra les dones, 

al mateix temps que fomentar canvis cognitius, emocionals i actitudinals que permeten construir una convivència 

entre totes les persones regida pels principis de justícia social, equitat i igualtat. Conscienciem-nos i eduquem el 

nostre jovent per a això. Nosaltres no estem mortes ni romanem callades! 

 
Continguts: 

• Formes de violència contra les dones. 

• Rols i estereotips socials que contribueixen a la violència contra les dones. 

• Noves tecnologies i xarxes socials com a instruments per a exercir violència contra les dones. 

• Violència simbòlica: els cànons de bellesa femenina, publicitat i els mitjans de comunicació. 

• Prevenció de violència de gènere a través de l’educació en igualtat. 

• Conseqüències de la desigualtat de gènere en la nostra societat. 

• Ús de llenguatge sexista. 

• Micromasclismes: la subtilesa de les noves formes de violència 

. 

Objectius: 

• Educar en igualtat com a instrument per a previndre tot tipus de violència contra les dones, potenciant actituds 

de respecte envers el que és femení. 

• Definir, visualitzar i identificar totes les formes de violència que s’exerceixen sobre les xiquetes i dones. 

• Desenvolupar un esperit crític davant dels costums, les creences i les pràctiques socials legitimades, però que 

impliquen violència contra les dones. 

• Dotar d’estratègies que permeten detectar les actituds violentes i els biaixos sexistes envers les dones en 

els entorns més propers, família, amistats i centres educatius 
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• Reflexionar críticament sobre tots aquells mites que minimitzen el problema de la violència de gènere. 

• Reflexionar sobre la desigualtat i dissimetria entre sexes en l’àmbit social, laboral i econòmic com a causa de 

la violència de gènere. 

• Conéixer els mecanismes i protocols d’actuació davant de la violència masclista. 

• Detectar el llenguatge sexista més agressiu en els mitjans de comunicació, llibres de text, música, art, etc., i 
desenvolupar estratègies de modificació davant d’aquest. 

• Detectar la violència simbòlica que s’exerceix socialment contra les dones, i desenvolupar una actitud de rebot 
enfront d’aquesta. 

• Reflexionar sobre les noves formes de violència contra les dones a través de les xarxes socials. 

• Reconéixer la violència de gènere com un problema social que ens afecta a totes i tots, i desenvolupar actituds 
de lluita activa contra aquesta. 

• Adquirir una imatge ajustada de cadascú o cadascuna a fi de mantindre una autoestima adequada. 

• Conscienciar l’alumnat per compartir i assumir responsabilitats, familiars i socials, de forma conjunta evitant 
estereotips sexistes. 

 

Competències bàsiques: 
 
Competència en comunicació lingüística. 

• Usar el llenguatge per a la igualtat i la construcció de relacions iguals entre homes i dones: 

• Analitzar els actes comunicatius que implica la invisibilització o violència contra les dones. 

Competència matemàtica: 

• Realitzar exercicis en què, mitjançant el càlcul salarial, percentatges de representativitat femenina, contingents 

i quotes de poder, es posen de manifest les dissimetries socials i laborals entre dones i homes. 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 

• Recaptar informació sobre diferents aspectes de la vida quotidiana tant en documents impresos o en línia, 

en què es revela una realitat incontestable com és la permanència de relacions de desigualtat entre homes i 

dones, així com un tracte discriminatori en els àmbits laboral, social, econòmic… Reflexionar-hi i elaborar 

propostes d’intervenció per a erradicar aquestes desigualtats. 

Tractament de la informació i competència digital: 

• Elaborar fitxes, cartells, vídeos, gravacions musicals, PowerPoint… amb un ús degut de les noves tecnologies, a 

partir de la cerca i selecció d’informació a través d’Internet. 

Competència social i ciutadana: 

• Relacionar-se amb les altres persones per resoldre conflictes de forma pacífica. Valorar i respectar les 

aportacions de les dones a la societat. 

Competència cultural i artística: 

• Analitzar l’ús de la imatge de les dones en reproduccions artístiques, cinema, textos literaris, etc., amb la finalitat 

de posar en contacte l’alumnat amb el patrimoni cultural, alhora que detecta els biaixos sexistes que puguen 

contindre. 
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Competència per a aprendre a aprendre: 

• Desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos i per si mateixes, a través del treball en equip entre iguals, 

la investigació i l’observació de la realitat quotidiana. 

Autonomia i iniciativa persona: 

• Fomentar l’autoestima, dignificar i apreciar el que és femení, per així trencar estereotips sexistes i afavorir 

l’autonomia de les persones per prendre les seues pròpies decisions. 

 

Metodologia: 
 

Al llarg de la unitat didàctica utilitzarem una metodologia activa i participativa que propicie en el nostre 

alumnat, d’una banda, canvis en les actituds individuals, en els seus coneixements i les seues habilitats per a eliminar 

les idees errònies que subjauen en el fenomen de la violència de gènere i, d’altra banda, que el capacite amb 

estratègies per a detectar i reconèixer les diferents formes de violència contra les dones i els possibles casos de 

maltractament que troben al seu voltant. 

Així doncs, la present UD fa ús de tècniques que promouen el canvi en les idees prèvies de l’alumnat, a través de el 

contrast amb tot tipus de fonts documentals, escrites, visuals, musicals, així com amb l’opinió dels seus iguals, sent 

aquesta tècnica, sobretot en l’educació secundària, una de les més eficaces per a afermar el procés d’ensenyament-

aprenentatge, atesa l’elevada receptivitat a ser educats pels seus iguals. Entre les tècniques utilitzes destaquem els 

grups de discussió, jocs, role- play, escriptura creativa, anàlisi de documents, pel·lícules, cançons i debat grupal. 

Les activitats que hem elaborat es treballen algunes de manera individual, per buscar la reflexió personal, i unes altres 

de manera cooperativa, per propiciar la participació i el debat de l’alumnat potenciant en els dos tipus d’activitats la 

sensibilització davant d’aquest important problema i la conscienciació per a una participació activa en la seua 

erradicació. 

 

Criteris d’avaluació: 

La proposta que presentem no es correspon amb una unitat didàctica a l’ús, i per tant, no pretenem una avaluació 

disciplinada d’aquesta. No obstant això, haurem conclòs amb èxit els nostres objectius si, en finalitzar, l’alumnat: 

• Mostra actituds de respecte a les altres persones sense cap tipus de discriminació per raó de gènere.  

• Reconeix i distingeix les diferents formes de violència contra les dones i xiquetes en el seu entorn proper. 

• Mostra una actitud crítica davant d’accions o de fenòmens que suposen discriminació o violència contra les 
dones en els costums, les creences i les pràctiques socials habituals. 

• Coneix i utilitza estratègies per a detectar i erradicar actituds violentes i masclistes en els entorns més propers, 
família, amistats i centres educatius. 

• Detecta i mostra rebuig envers aquells mites que minimitzen el problema de la violència de gènere (superioritat 
“natural” l’home, l’amor ho pot tot, compatibilitat entre amor i maltractament, l’amor requereix lliurament total i 
pèrdua d’intimitat, l’amor és possessió i exclusivitat, etc.) 

• Identifica les desigualtats entre sexes en l’àmbit social, laboral i econòmic com a causa de la violència de 
gènere. 
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• Coneix i sap posar en pràctica els mecanismes i protocols de denúncia de les actituds violentes envers les 
dones. 

• Detecta usos sexistes del llenguatge en diferents mitjans i utilitza estratègies per a corregir-los. 

• És capaç de detectar les diferents manifestacions de violència simbòlica contra les dones, i mostra rebuig 
enfront d’aquestes. 

• Considera la violència de gènere com un problema i s’implica activament en la seua eliminació.  

• Adquireix una imatge ajustada a la seua pròpia existència, però en igualtat amb la d’altres persones. 

• Adquirir una imatge ajustada de cadascú o cadascuna a fi de mantindre una autoestima adequada. 

• Comparteix i assumeix la corresponsabilitat per evitar estereotips sexistes 

. 
 
 
 
 

1 Quin és el model i el cànon de bellesa occidental? Afecten d’igual manera les dones i els homes? Creieu 
que la publicitat té a veure amb això? 
2. Ara busca anuncis que vagen destinats a un públic femení, quins són els productes més anunciats? Fes 
el ma-teix amb els destinats a un públic masculí. Emplena la taula i discutiu en grup sobre això. 
 

Productes anunciats Anuncis destinats a homes Anuncis destinats a dones 

   

   

   

   

   

 
3 Quins dels anuncis que has trobat són masclistes? Les indicacions següents et poden ajudar. 
 
Un anunci es pot considerar masclista si: 
 

• Crea models que consoliden rols de gènere tradicionals: Dona a casa, home a la faena. 
• Mostra una imatge de la dona associada amb uns estàndards de bellesa poc reals: altes, 

guapes i primes. 
• Representa imatges de control i dominació de l’home sobre la dona, ja siga físicament, 

psíquicament o laboralment, situant la dona en posició d’inferioritat. 
• Exclou les dones dels espais de presa de decisions importants. 
• Centra la dona en els productes relacionats amb la neteja de casa. 
• Utilitza la dona com a objecte sexual i n’usa el cos com a reclam d’objectes i productes dirigits 

als homes. 
.

Activitat : Els mitjans de comunicació i l'aspecte físic 
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Després de veure el conte “La urraca y la cotorra” 

https://www.youtube.com/watch?v=sM5PU8PeEuE preguntem a 

l’alumnat què pensaven les dues aus de si mateixes i per 

què van arribar a canviar d’opinió. 

Després d’argumentar les respostes, els convidem a 

pensar en els trets positius de cada un i concloem que és 

important no oblidar aquests “encants”, ja que ens solem 

centrar en els trets negatius de nosaltres mateixos o dels 

altres. 

Agrupem la classe en grups reduïts de cinc components i 

cada xiquet o xiqueta elabora un ventall de paper. La resta 

del grup escriu en cada plec dels altres quatre ventalls dos 

“encants” dels companys. Una vegada acabats, cada un 

llegirà en veu alta les qualitats positives que els altres han 

escrit d’ell. 

Amb la finalitat de desenvolupar el grau d’autoestima, 

s’emportaran el ventall a casa i el col·locaran en un lloc 

ben visible per no oblidar mai aquests “encants” i tindre’ls 

ben presents. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZCqFlKPxUk L’alumnat veurà 

atentament aquest vídeo. 

 
Preguntem: què faries tu en el lloc d’aquests xiquets 

si et digueren “colpeja-la”? Per quina raó creieu que 

no ho fan? Valorem les respostes. Què podem fer 

abans de respondre amb una agressió física? 

Anotem les respostes i les reflectim en un lloc visible de 

l’aula per no oblidar- les. 

Preguntem si el que coneixen sobre 

la “violència de gènere”. Els demanem 

que recopilen notícies de periòdics 

o revistes relatives a aquest tema i 

presentem amb ells propostes que 

ajuden a millorar aquesta xacra social. 

 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sM5PU8PeEuE
http://www.youtube.com/watch?v=6ZCqFlKPxUk
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Activitats 3: Aprenem de Mara 
Opcional 

 
 

 
Veiem el conte “Mara orejas de Mariposa” 
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM 

 

Comentem sobre l’actuació dels personatges del conte: 

la dels seus companys i la de Mara davant de les burles 

d’aquests envers ella. 

Preguntem si creuen que la protagonista actua bé i què 

farien ells en el seu lloc. 

Posem l’accent en el rebuig que hem de mostrar davant 

de qualsevol burla, ja siga física o de caràcter. Però també 

en què hem de reaccionar davant d’aquestes traient alguna 

cosa positiva del que ens diuen, com fa Mara, i acceptant- 

nos tal com som, diferents i iguals alhora. 

Tornem a veure el conte, i intentant respondre-hi, en 

cada escena, amb arguments semblants als que usa Mara. 

D’aquesta manera, intentem que busquen estratègies per 

a resoldre conflictes ells mateixos o per a evitar-los abans 

que aquests passen. 
 
 
 
 
 
 

 

ALGUNS RECURSOS... 

 
1. Vídeo sobre violència gènere en anglés per a in- 

fants: 
https://www.youtube.com/watch?v=U6OmeEBI7QY 

 

2. Conte “La cenicienta que no quería comer perdi- 

ces”: 
https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA 

 

3. Curtmetratge: “RATÓN EN VENTA”: 
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck 

 

4.  WEB EDUCARUECA Recursos per a fomentar 

l’autoestima: 

http://www.educarueca.org/spip.php?rubrique13 
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Educació Secundària 
Activitats per a alumnat de 1r i 2n ESO 

 

 

Activitat 1: (Video) El maltrato sutil 

És un conte sobre com la societat genera en la dona una 

falta d’autoestima que facilita el maltractament. Es tracta 

d’un vídeo per a conscienciar de la importància de estimar- 

se i acceptar-se com cada u és, i ensenyar als xiquets i 

xiquetes que la vertadera bellesa és una actitud i cada 

persona és bella quan és autèntica. 

Després de veure el vídeo, feu un debat entorn del 

model de bellesa imposat, i l’ensenyament del vídeo sobre 

ser un mateix. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA 
 

 

Expliqueu a l’alumnat el següent: En aquesta caixa que 

tinc a les mans, tinc una cosa molt bella, és una cosa única 

al món, plena de qualitats, com ara bo, simpàtic, agradable, 

just, i moltes altres coses que serien interminables si les 

volguera enumerar, però a més de ser bella, la cosa que hi 

ha ací dins et pot impedir que assilisques les teues metes i 

allò que desitges. 

Cada xiquet i xiqueta mira el contingut de la caixa en 

silenci. 

I quan acaba l’últim es reflexionar sobre les següents 

preguntes: 

• Alguna persona ha endevinat o imaginat que hi podia 

trobar la seua cara? 

• 

Què van sentir quan van veure la cara a l’interior de la 

caixa? 

• Què creuen que pot passar si no s’accepten tal com 

són? 

 
Reflexió Final: 
El propòsit d’aquesta dinàmica és demostrar a les perso- 

nes participants com és de valuós contribuir a la millora de 

l’autoconcepte. Aquesta tècnica es constitueix en un mitjà 

significatiu de demostrar a cada una la seua condició de 

ser únic i irreemplaçable, perquè puga valorar-se tal com 

és, en la seua integritat de persona. 

 

 

 

i els seus talents únics, encara que, guiats per 

exemple, de les seues persones majors. 

 
Coses que puc fer bé. 

 

sèrie de tasques en què el xiquet i xiqueta ha 

aquelles per a les quals creuen que tenen faci- 

litat. Veure que, encara que hi ha coses que no 

saben fer bé, n’hi ha d’altres per a les quals tenen 

una fgran facilitat. Tothom té punts forts i punts 

no tan forts. 

 

Activitat 3: Video “La luna” d’ Enrico Casarosa 

http://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA
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Cuento “Los Hombres no pegan” .Editorial: Bellaterra 2005 Beatriz Moncó (Text) i Mabel    

Piérola (il·lustracions). 

 

“Los hombres no pegan”, és un conte que tracta de cridar l’atenció contra la violència 

familiar i de gènere. És un avís contra la masculinitat mal entesa, contra la desigualtat entre 

homes i dones, contra el maltractament domèstic, contra les estructures de poder que 

permeten que les famílies i les seues relacions es convertisquen en un terror quotidià, en un 

camp de batalla on els més febles poden perdre la vida. 
 
Debat posterior sobre la relació home i dona en les famílies. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=muzqoGnh4-M 
 

 
 

 
 
 

1. Busqueu en el diccionari la paraula reïficació. 
2. Les coses serveixen, com sabem, per a ser usades, les coses no tenen activitat ni vida pròpia. 
Compara les dues imatges i identifica quines d’aquestes imatges s’acosten més a la reïficació, és a dir, on 
aquestes dones o xiquetes tenen un paper passiu i només serveixen per a mostrar la seua bellesa. 

 
 

 
 

 

Activitat 5: Què és la reïficació o cosificació de la dona? 

Definició de reïficació: 
1. Convertir quelcom en cosa. 
2. Reduir a la condició de cosa allò 
que no ho és 
 
 
 
 

3. Quines de les situacions de l’activitat 

anterior us semblen més divertides? En 
quines et sentiries més còmode/da? En 
grups reduïts, reflexioneu sobre la 
reïficació de les dones i la seua relació 
amb la violència masclista. 

http://www.youtube.com/watch?v=muzqoGnh4-M
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Preparem dos panells on l’alumnat puga penjar amb 

 

situacions igualitàries. 

aproximat de 15 minuts perquè les vagen col·locant en els 

dos panells. 

QUE VULL… i les del NO VULL. 

argumentacions obrint un debat de 15 minuts. 

reflexió. 

Exposar a les conclusions a les quals arriben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

SUPÒSIT 2 

Carme ha començat a eixir amb un xic del seu nou ins- 

males cares. 

SUPÒSIT 3 

Carles és un xic de 13 anys al qual li agrada la seua 

faça tot el que es proposa. 

SUPÒSIT 6 

netedat del seu dormitori. No li agrada jugar 

al futbol i mai es fica en baralles. Vol 

fills per cuidar-los i educar-los. 

 
SUPÒSIT 7 

El xic amb qui festege no para 

preocupa molt per mi i vol saber a 
cada moment amb qui estic parlant. 

SUPÒSIT 1 

per portar-la a casa a l’hora de tornada. 

SUPÒSIT 5 

 

SUPÒSIT 4 

A casa de Cristina i Marc (13 i 12 anys) es reparteixen 

les tasques per setmanes. Si aquesta setmana a Cristina li 

toca traure el fem i a Marc escurar els plats a la següent 

canvien les tasques. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El grup classe s’asseurà 

en rogle en les cadires. La 

dinàmica és senzilla, un 

alumne o alumna dirà una 

frase en alt relacionada 

amb una acció que comen- 

ce per “Jo mai no he...”. Per 

exemple: 

“Jo mai no he llevat tau- 

la”, tot l’alumnat que mai no 

haja fet aquesta acció ha de 

canviar-se de lloc. 

El paper dels qui obser- 

ven és analitzar i anotar les 

següents qüestions: 
– Frase enunciada. 

– Quantes persones canvien de lloc (és a dir mai no han 

fet aquesta acció). 
– Si són més xics o xiques els qui canvien de lloc. 

 
Transcorreguts 15 minuts de joc, els i les observadores 

apuntaran en la pissarra els resultats. 

 
A continuació es generarà un debat (mitja hora) 

Hem d’analitzar en grup, quin tipus d’activitats fan més 

els xics o les 

xiques o si estan 

igualades. 

Observar 

si segueixen 

vigents els rols 

de gènere en di- 

ferents activitats 

i tractar de clas- 

sificar aquestes 
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accions és tres grups: 

– Activitats a casa 

(relació a tasques 

domèstiques) 

– Activitats d’oci (dins 

i fora de casa) 

– Activitats sobre 

com ens relacionem 

amb els altres. 

 
Després de classificar 

les accions es pregun- 

tarà al grup si coneixen 

que són els “rols de 

gènere”. Es farà pluja 

d’idees sobre el terme i, 

posteriorment, s’intentarà relacionar la definició de rols de 

gènere amb les accions recollides. 

 
És important tindre en compte si han evolucionat les 

formes en què ens relacionem, quin tipus de coses enun- 

cien més els xics i les xiques. Com se senten en el joc, si 

ens sentim més cohibits uns que altres, quin tipus d’accions 

es repeteixen més i si existeix diferència entre xics i xiques 

a l’hora d’expressar-les. 

 
La persona que dirigisca el joc ha d’animar a donar 

frases o pot proposar temàtiques perquè el joc reflectisca 

millor les accions que volem posar de manifest amb el 

debat posterior. 

 
Conclusions: es dedicaran els últims deu minuts a enun- 

ciar en positiu coses que podríem fer en classe respecte 

als rols de gènere que ens acosten a una convivència en 

igualtat. 

SUPÒSIT 8 

La meua xica no para d’organitzar escapades i eixides 

amb les seues amigues i amics. Algunes vegades em 

convida, però d’altres em diu que prefereix anar-hi sola. 

Em pareix fantàstic, jo faig exactament el mateix. 

SUPÒSIT 9 

Tots els dies, en l’hora del pati, els meus amics i jo 

ocupem quasi tot el pati perquè fem un partit de fut- 

bol. Hui les xiques s’han enfadat i hi ha hagut una forta 

discussió. Estan fartes de rebre pilotades i de no poder 

fer res durant el temps de descans. Al final hem decidit 

convidar-les a jugar al futbol amb nosaltres (mai no les 

deixàvem) en dies alterns amb altres jocs. 

SUPÒSIT 10 

Anna acaba de trencar amb la seua parella, feia sis 

mesos festejaven. Albert és molt zelós i des de la ruptura 

no ha parat de publicar en Twenty i Facebook fotos com- 

promeses d’Anna. Ella està molt preocupada i no sap com 

acabar amb aquest problema. Al final la seua decisió ha 

sigut tornar amb ell i el tema s’ha resolt. 
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OBJECTIUS: 

- Sensibilitzar l’alumnat davant la violència de gènere. 

- Desvelar els estereotips culturals-sexistes existents en 

les relacions. 
- Desmitificar la idea d’“amor romàntic”. 

- Desenvolupar la cultura de la igualtat en les diferents 

relacions humanes, al centre educatiu i fora d’aquest. 

 
MATERIAL: 

- Curtmetratge Doble check 

- Material de l’aula: pissarra, clarió o retolador… 

- Material de l’alumne: quadern, bolígrafs, Internet… 
 

METODOLOGIA: 
- Dinàmica i participativa. 

- Proposeu al grup de classe veure el curtmetratge Doble 
check, a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/ 

watch?v=8tmB-wF_l3c 

- Tot seguit, creeu grups de cinc o sis components en què 

comenten què els ha paregut el curt. Encara que el sis- 

tema del doble vist (double check) ha canviat un poc, 

ara es torna blau quan es llig el whatsap, quina és la idea 

principal que se’n desprén? 

- Apunteu en la pissarra el tema principal que haja acor- 

dat cada grup i observeu les coincidències. Finalment, 

anoteu les conclusions a què vagen arribant. 

- Sabeu el que és la violència de control? Poseu-ne al- 

guns exemples diferents dels del curt. Creieu que el fet 

que controlen la teua ubicació, la teua forma de ves- 

tir, les teues amigues i amics … és violència de control? 

L’exerceixen de manera igual xics i xiques? Per què 

penseu que això és així? 
- La violència de control és violència de gènere? 

Per què? 

- Què opineu del final, faríeu el ma- 

teix? Raoneu la resposta. 

- I per acabar, genereu un debat en- 

torn de la temàtica generada pel 

curt, en gran grup: violència de con- 

trol, el mite de l’amor romàntic, la 

figura del príncep blau, els rols de 

gènere… 

 
PERIODITZACIÓ: 

Una o dues sessions. Entre una 

sessió i l’altra podeu deixar algun 

temps perquè a casa, en Internet, 

busquen informació referent als temes 

entorn dels quals tracta el debat. 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/
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OBJECTIUS: 

- Sensibilitzar l’alumnat davant de la violència de gènere. 

- Eradicar comportaments masclistes o de violència en- 

vers les xiques al centre. 
- Lluitar per la igualtat efectiva. 

- Trencar amb els estereotips de gènere. 

 
MATERIAL: 

- Mòbil o càmera que puga fer vídeos, ordinador, projec- 

tor, pantalla o televisor i DVD. 

 
METODOLOGÍA: 

Per començar proposeu veure el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOokC_Vo3eA “En el mundo de 

los chicos las mujeres no son golpeadas”. 

Després plantegeu que, per grups de quatre o cinc 

components, realitzen un vídeo similar (de 5 a 10 minuts 

de duració), en què es plantege una situació d’agressió o 

de violència envers una xica i quina seria la resposta dels 

xics. Per exemple, un partit de futbol mixt, l’ambient s’està 

caldejant perquè està molt renyit, què succeeix llavors?, 

s’hi profereixen 

insults?, hi ha 

cap agressió 

física?, els xics 

arriben a pegar 

a les xiques?, 

quina hauria de 

ser l’actitud co- 

rrecta?, normal- 
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ment, s’actua amb esportivitat en aquests partits?... 

Vegeu també els vídeos en classe i posteriorment 

realitzeu un debat sobre la violència de gènere, les conse- 

qüències, mecanismes per a combatre-la –l’educació i la 

sensibilització sobre el tema–. Per acabar, en la setmana 

del 25 novembre, porteu a cap una campanya de sensi- 

bilització sobre la VG. Proposeu la realització de tallers en 

les altres classes, en què es veja algun dels vídeos i que es 

comente en acabant. 

 
PERIODITZACIÓ: 

Cinc o sis sessions (repartides en dates pròximes al 25 

de novembre). 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QOokC_Vo3eA
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Abans de veure del documental: 

 
Començarem amb una investigació prèvia sobre la 

guerra de l’ISIS, en què consisteix i quins pobles hi estan 

implicats, què busquen amb aquesta guerra, quines en 

són les intencions, etc. Analitzaran i indagaran el paper 

de les dones en aquest conflicte. 

Investigaran com és el poble kurd, on viuen, els cons- 

tums, les creences, condicions de vida, on estan assen- 

tats, etc. Aprofundiran el paper de les dones en la vida i 

cultura kurda. 
 

Després de veure’l: 

Una vegada vist el documental en grup reduït contesta- 

ran al següent qüestionari: 
1. Per què lluiten les dones kurdes contra l’ISIS? 

2. Quin és el paper de les dones en la guerra? Estan en 

igualtat amb els homes? 
3. Compartiu l’opinió de Roni, company del grup? 

4. Analitzeu el documental en el minut……. A què juguen, qui porta el comandament del joc, qui fa les tasques domès- 

tiques. 
5. Vegeu el minut 33:20. Per què diuen que els tenen por els homes de l’ISIS? Té sentit aquest argument? 

6. Escolteu el documental en el minut 33:50. Què us sembla el que diu Chichek sobre la vida de les dones? Compartiu 

l’opinió? Penseu que les dones quan es casen són esclaves? 
7. Posada en comú i debat de les conclusions tretes en els grups entre tota la classe. 

 

 

 

S’elaboraran diverses targetes amb dife- 

rents matisos de violències contra les dones. 

En grups debatran si són o no són violència 

envers les dones: 

- Decidir sobre la roba que porta la teua 

parella. 
– Controlar les telefonades. 

– Fer el menjar per a tota la família. 

– Controlar les amistats de la teua parella, amb 

qui ix, quan... 
– Critica i menysprea les teues opinions. 

– Controla els diners que tens i gastes. 

– Cobrar menys que els homes. 

– Dificultats per a promocionar en el treball. 

 

 

 

Visionat del documental: 
Mujeres Kurdas en lucha contra el ISIS 
https://www.youtube.com/watch?v=q5GUEQmZ_gM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q5GUEQmZ_gM
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ja finades. A moltes de les que no el van sofrir, Franco els sembla simplement un 

amb bigotet, veu aflautada... però aquest home grotesc, de gran capot militar i a 

sembrar –secundat pels seus secuaços–, de primer, el dolor, la mort i la desolaci 

més oprobi, més angoixa, més indignitat, més injustícia. La generació de l’autora – 

quaranta fins  a mitjan cinquanta) va tindre la sort de poder combatre’l. Va in 

bàsic ho va aconseguir– construir un altre estat de coses. Però la n 

actual, el nostre baix nivell de participació i implicació ciutad 

l’Església, el posicionament reaccionari de la dreta espanyol 

suma, està condicionada encara per l’herència, les ferides i c 

i els posteriors quaranta anys de dictadura. Amb aquest rel 

aquella etapa des de la perspectiva d’una xiqueta nascuda 

serrà en acabar la Segona Guerra Mundial. Crescuda, donc 

franquisme però que va aconseguir rebel·lar-se i lluitar pe 

llibertat personal i social. (casadellibro.com) 

 
 

 

 

Què llegir 
Todo por amor?: Una experiencia 

educativa contra la violencia a la 
mujer (Rosa Sensat) de Rosa Sanchis 
Caudet. Editorial Octaedro, S.L. 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGARITA PETIT VILA; MONTSE PRAT TORDERA , ICARIA, 2011 
 

 

NO QUISE BAILAR LO QUE TOCABA P. AGUILAR CARRASCO , Ed. ALMUD, 2014 
A força de pensar el temps personalment viscut aconseguim sospitar el que van ser altres persones, 

a figura ridícula: baixet, 

djectius desmesurats, va 

ó; després, més dolor, 

nascuda des de mitjan 

tentar –i en el que és 

ostra pobra vida política 

ana, l’insolent poder de 

a, la nostra realitat en 

icatrius d’aquesta guerra 

at, es pretén il·lustrar 

en un poble andalús i 

s, sota el 

r la 
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Què llegir 
 

Una nova generació de dones majors comença a apun- 

tar: són les filles del rock & roll i del feminisme, que hui 

tenen seixanta, setanta i huitanta anys. Han trencat molts 

motles, són independents, actives i exigents, i els estereo- 

tips de la vella modoseta no els serveixen. En aquest llibre 

renovador i necessari, l’autora posa nom a una infinitat de 

temes i situacions inèdites que experimenten les dones 

madures de hui dia. (Ressenya de l’editor) 

Grupo Planeta. 2013 

 
 
 

 
Amb La amiga estupenda, Elena Ferrante inau- 

gura una trilogia enlluernadora que té com a teló 

de fons la ciutat de Nàpols a mitjan segle passat i 

com a protagonistes Nanú i Lila, dues dones joves 

que estan aprenent a governar la seua vida en un 

entorn on l’astúcia, abans que la intel·ligència, és 

l’ingredient de totes les salses. La relació sovint 

tempestuosa entre Lila i Nanú hi té al voltant un 

cor de veus que donen cos a la seua història i ens 

mostren la realitat d’un barri pobre, habitat per 

gent humil que acata sense més la llei del més 

fort, però La amiga estupenda és molt més que 

un treball de realisme social: el que ací tenim són 

uns personatges de carn i ossos, que intriguen el 

lector i ens enlluernen per la força i la urgència de 

les seues emocions. Per primera vegada, Ferrante 

aborda una narració molt àmplia, posant en 

escena un veritable tableau vivant en què no hi ha 

espai per al tòpic: tot és vida i tot respira al fil de 

la millor literatura. (casadellibro.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editorial Lumen. 2015 

SVETLANA ALEKSIEVICH , Editorial DEBOLSILLO, 2015 

“EN MITAD de la noche oí un ruido. 

Gritos. Miré por la ventana. Él me vió: 

“Cierra las ventanillas y acuéstate. 

Hay un incendio en la central. Vendré 

pronto.” 

El relat de la muller de Vasia, un jove 

bomber, obri aquest impactant llibre 

sobre les seqüeles que la catàstrofe de 

Txernòbil va deixar en persones que 

van viure l’experiència i de la manipu- 

lació de la informació per part de les 

autoritats soviètiques. 

Aquest llibre està plantejat com si 

fóra una tragèdia grega, amb els seus 

cors i uns protagonistes marcats per un 

destí fatal que fan sentir les seues veus 

a través de monòlegs. Però a diferèn- 

cia d’una tragèdia grega, a Txernòbil 

l’ordre no tornarà a restablir-se: no hi 

ha catarsi possible. (Ressenya de l’editor) 

ALMUDENA GRANDES , TUSQUETS EDITORES, 2015 

Cal ser molt valent per a demanar ajuda, però cal ser encara més valenta per acceptar-la. 

Los besos en el pan, una commovedora novel·la sobre el nostre present. 

Què pot arribar a ocórrer als veïns d’un barri qualsevol en aquests temps difícils? Com 

resisteixen, en ple ull de l’huracà, parelles i persones soles, pares i fills, joves i ancians, els 

embats d’una crisi que «va amenaçar de capgirar-ho i encara no ho ha aconseguit»? Los 

besos en el pan explica, de manera subtil i commovedora, com transcorre la vida d’una 

família que torna de vacances decidida que la seua rutina no canvie, però també la d’un 

divorciat recent al qual se sent sanglotar darrere d’un barandat, la d’una àvia que para 

l’arbre de Nadal abans d’hora per animar els seus, la d’una dona que decideix reinventar- 

se i tornar al camp per viure de les terres 

que van alimentar els seus avantpassats. 

A la perruqueria, al bar, a les oficines o al 

centre de salut, veïnat, protagonistes 

d’aquesta delicada novel·la coral, 

viuran moments agredolços d’una 

solidaritat inesperada, d’indignació 

i de ràbia, però també de tendresa 

i tenacitat. I aprendran per què els 

seus avis els van ensenyar, quan eren 

unes criatures, a besar el pa. (Ressenya 

de l’editor) 
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MERCEDES EXPOSITO GARCIA 
Editorial CÁTEDRA, 2016 

Què llegir 
De la garçonne a la pin-up desplega les 

dues produccions de la feminitat més impor- 

tants del segle XX. La primera es construeix 

al voltant de la Primera Guerra Mundial i és 

impensable sense l’important moviment de 

dones que coneixem sota les denominacions 

de sufragisme i feminisme. La segona té a 

veure amb els canvis econòmics, socials i 

culturals ocorreguts cap a la Segona Guerra 

Mundial, i per tant no podria concebre’s 

sense els autoritarismes que van proliferar 

per tot Occident. I si la primera va tractar de 

trencar amb el vell ordre victorià que encoti- 

llava la vida de les dones, la segona tracta de 

tirar arrere la llibertat que estaven acon- 

seguint els costums i les formes de vida de 

les dones modernes. Expressió d’un període 

d’acció política enèrgica, la garçonne aporta 

la novetat de la llibertat i la masculinització 

de les dones. Fruit d’una època de reacció, la 

pin-up va assumir la reconstrucció de la femi- 

nitat com a submissió. (Ressenya de l’editor) 

 
 
 

Aquesta és una reflexió 

sobre la història del femi- 

nisme, la construcció de la 

teoria feminista, la seua in- 

serció en els nous moviments 

socials, les protagonistes més 

rellevants en el panorama 

internacional i espanyol, les 

seues propostes filosòfiques 

i d’activisme. Un acostament 

als debats més candents: 

democràcia paritària, 

multiculturalisme, polítiques 

de gènere, crisi del subjec- 

te, sexualitat, coeducació, 

superació dels estereotips... 

Anàlisi d’un escenari plural i 

compromés: feminisme de la 

igualtat, de la diferència, la 

teoria queer, transfeminis- 

mes... (Ressenya de l’editor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROSA MARIA RODRIGUEZ MAGDA 
BIBLIOTECA NUEVA, 2015 

 

Què veure: CURTMETRATGE 
El orden de las cosas (2010) 

Què veure: PEL LIS 
Angry Indian Goddesses 
Índia, 2015 

 
Un curtmetratge dels Germans Alenda, protagonitzat per Manuela 

Vellés, Mariano Venancio, Javier Gutiérrez i Biel Durán. 

Nominat al Premi Goya 2011 - Millor Curtmetratge de Ficció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la idíl·lica platja de Goa, Frieda, una fotògrafa 

d’èxit, reuneix les seues millors amigues la vespra del 

seu casament. El grup és un exemple de la moderna 

societat índia. Tot està a punt per a una nit de celebra- 

ció. Però falta un detallet: Frieda no ha dit a les amigues 

amb qui casarà. 

http://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
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    Què veure: PEL LIS  
Mustang. 2015. Rusia  

En un petit poble, al nord de Turquia, cinc germanes òrfenes d’edats compreses entre els 12 i els 16 

anys passen l’estiu en un jardí paradisíac de rialles i jocs innocents sobre les ones del mar Negre amb els 

xics de l’escola. No obstant això, la condició de la dona al país no tardarà a provocar rumors d’immoralitat 

i escàndol de les joves, així que els seus familiars, a través de l’àvia i l’oncle, decideixen fer-se càrrec de 

l’assumpte; això és, preparar-les i precipitar-les cap al seu destí de futures mullers. 

 

La Belle Saison. França, 2015 
 

A París, en 1971. Delphine coneix Carole. La primera, filla de camperols, es trasllada a viure a la capital 

per aconseguir la independència econòmica i ser propietària de la seua pròpia vida. La segona festeja 

i viu feliçment el començament del moviment feminista. A Delphine, misteriosa i reservada, li agraden 

les dones. Carole ni es planteja aquesta possibilitat. De la seua trobada sorgeix una història d’amor que 

desequilibrarà les seues vides en topar amb la realitat. 

 

 

Què escoltar: MÚSICA 
Pasa la palabra hermana, del Grup Perra Vieja 

Música Hardcore Punk Feminista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5UoSJFsagBs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://conlaa.com/ 
 
 
 
 

http://www.pikaramagazine.com/ 
 
 
 
 
 

http://tribunafeminista.org/ 
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Què llegir/visitar 
Revistes digitals 

http://www.youtube.com/watch?v=5UoSJFsagBs
http://conlaa.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://tribunafeminista.org/
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Pasión Vega Banderas de nadie (2003) en què s’inclou el tema “María se bebe las calles” i un reproductor 
de CD. O tindre accés a Internet i escoltar la cançó a través dels altaveus de l’ordinador. 
 
ANNEX   
Després d’escoltar la cançó, respon a les pre-guntes següents: 

- Creus que María és feliç? Per què? Resposta lliure. 

- María sofreix maltractament per part de la pare-lla, busca la frase o les frases en la cançó quereflecteixen 

aquesta situació: _______________________________________________________________________ 

- Hi ha algun testimoni més de l’angoixa de María?.Copia la frase de la cançó on es fa referència als 

testimonis:_____________________________________________________________________________ 

- En la cançó ix l’expressió, “María yo te necesito”.Qui trobes que diu això a María? ______________ 

Realment l’estima? ______________________________________________________________________ 

- Què creus que vol dir la cançó amb: “Se bebe lascalles María”? ________________________________ 

Creus que pot equi-parar-se a l’expressió “Comerse el mundo”? ___________________________________ 

Menciona altres frases de la cançó que també facen referència a aquest fet: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Totes i tots hem crescut amb la idea de l’amorromàntic, un dia vindrà la dona o l’home ideal iviurem feliços 

per sempre. Però en la majoriadels casos, això no és així, i la persona somiada,en realitat no és tan perfecta. 

Apunta les frasesde la cançó que fan referència al conte de fades, a la idea d’amor romàntic: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. En la nostra societat, estan molt arrelats elsrols de gènere (actituds, capacitats, comporta-ments, papers 

o funcions socials, i limitacionsdiferenciades entre les dones i els homes). En lacançó es fa referència a rols 

de gènere, associats culturalment a la dona. Busca i apunta en el quadern les fra-ses de la cançó relatives 

a aquests rols__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Coneixes quins altres rols de gènere imposa lasocietat als homes? Enumera’ls a continuació:_________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Per què crees que existeixen els rols de gène-re? Totes les dones i homes que coneixes elscompleixen? 

Per exemple, totes les dones queconeixes són mestresses de casa i els homestreballen fora de casa? 

Poden les dones fer co-ses considerades d’homes, i poden els homesfer coses considerades de dones? 

Raona la res-posta i posa’n exemples.____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Activitat: És violència? 
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6. Saps que hi ha un número de telèfon contra elsmaltractaments? Quin és? ____________.  

7. Què faries si t’assabentares que alguna personadel teu entorn sent maltractada? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

8. Creus que en la nostra societat hi ha igualtat en-tre homes i dones? 

___________________________________________________________________________________ 

9. Què podríem fer per a fomentar la igualtat aclasse i al centre educatiu? ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

10. Coneixes altres cançons que parlen sobre elmaltractament? Anomena-les a continuació:____________ 

___________________________________________________________________________________
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25 de Novembre de 2020 

Dia   Internacional  per  l’Eliminació de la  Violència  contra  les  Dones 

 
Des del 1999 cada 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència vers 

les dones. Però la violència que es ve patint té una història molt més llarga, abasta des de l’inici 

del sistema patriarcal i s’ha anat estenent a tot el món creant la cultura de la violència per raó 

de gènere. 

Des de l’IES Sivera Font volem posar en relleu tot tipus de violència que pateixen. La violència 

no només son els cops. També ho és la escletxa salarial, el sostre de vidre i el baix estructural 

en la organització de la societat. Ho és la violència obstètrica, la sexual, l’assetjament, les 

amenaces i la comunicació verbal tant en la via pública, a l’àrea domèstica, com per via digital.  

El 25 de novembre de l’any 1960 van ser assassinades les tres germanes Mirabal. La Minerva, 

la Patria i la Maria Teresa Mirabal van ser apallissades i estrangulades fins la mort per ser tres 

dones activistes i revolucionàries que lluitaven en contra la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo 

a la República Dominicana. Tres dones que sortien del motlle que ens estableix el sistema per 

raó de gènere. Aquest crim només va fer que evidenciar l’assetjament, infravaloració i 

invisibilització que viuen les dones pel sol fet de ser-ho. Però també la fortalesa i lluita constant 

des de la sobrietat i la cura mútua. És per aquest motiu que es commemora el 25-N cada any, 

per les germanes “mariposas”, sobrenom amb el que es coneixia a les Mirabal pel seu moviment 

polític.  

D’aquest sobrenom volem pensar que la lluita feminista es va estendre, com un efecte 

papallona, que cada cop té més ressò. Sent els inicis d’aquesta lluita a Amèrica Llatina volem 

també reivindicar el feminisme com a lluita transversal i interseccional sense oblidar altres 

discriminacions que ens travessen. La racialització i la nacionalitat, el classisme, la 

discapacitat/diversitat funcional, la sexualitat i la identitat de gènere (lgtbifòbia) son altres 

discriminacions que remarquen la pluralitat com a dones. 
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