
25 DE DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES

TALLER PLANTEM-LI CARA A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA!!

Donat  que  la  violència  de  gènere  cada  vegada  es  produeix  a  edats  més  baixes
considerem que la prevenció i l’educació en valors com ara la igualtat, el  respecte, la
tolerància, el reconeixement i el diàleg ha de començar ja en les escoles de primària. 

Des  de  la  prevenció  i  des  de  l’educació  podrem  lluitar  contra  aquesta  xacra  social
contribuint a canviar aquestes relacions i invertir la tendència de les estadístiques.

Tan sols així, treballant tant amb les famílies com amb els més petits, ens assegurem de
que aquests valors estiguin totalment interioritzats pels nostres joves per tal  de poder
trencar  l’espiral  de  violència  de  gènere  que  no  deixa  de  créixer  a  la  nostra  societat.
Aquests valors són més fàcils d’assolir quan el personal docent i les famílies formen part
del treball conjunt. És el compromís de tota la comunitat educativa del centre el que fa
possible canviar les creences que hi ha darrera de les actituds violentes.

La coherència entre el que s’explica a l’alumnat a les classes i els models familiars que
veuen a casa seva facilita aquest canvi de mentalitat. En cas contrari, els i les noies viuen
aquest procés de conscienciació com a una contradicció i sol prevaler el model de relació
que veuen a les seves llars.

És necessari un canvi cultural en l'àmbit de les relacions socials i personals per eradicar la
violència contra les dones. Nosaltres com a pares hem de posar-hi el nostre granet de
sorra.

OBJECTIUS

• Prendre consciència de la violència exercida cap a la dona
• Prevenció i sensibilització de la violència masclista
• Reflexionar sobre els bons tractes entre les persones



DESCRIPCIÓ

Elaboració del mural: Plantem-li cara a la Violència Masclista!!

• Cada alumne farà una cara personalitzada  amb un missatge contra la 
violència vers les dones, podem fer més d’una cara una de contenta 
amb un missatge positiu per actuar contra la violència i un altra de trist 
demostrant el rebuig contra la violència.

• Aquestes cares es podem posar en un mural a l'escola durant tota la 
setmana per commemorar el Dia Internacional contra la violència vers 
les dones.

• També l'alumnat es pot portar una cara a casa per ensenyar-li a la 
família.

• Us adjuntem diferents llistats de paraules I frases per escriure a les 
cares i ho podeu adaptar a les edats de l'alumnat.

1. Per introduir la reflexió us proposem el visionat d’alguns d’aquests vídeos:

.CambiaElCuento 4,14 MINUTS
El proyecto Little Revolutions  para denunciar la normalización de la violencia
machista en los cuentos infantiles.

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

Per cicle superior de primària i primers cursos de la ESO

. Micromachismos 5,15minuts
Fet per alumnes de batxillerat del col.legi Lourdes Fuhem

https://www.youtube.com/watch?v=T1Y6sC0tNPE&feature=youtu.be

per alumnat més grans (batxillerat, cicles formatius)

2. A partir del debat, es farà una reflexió col·lectiva sobre la violència vers les 
dones i es treballarà el text que el centre vulgui llegir a la lectura del 
manifest , també l’alumnat personalitzarà el full #niuna mes



Exemples de frases que rebutja la violència vers les dones.

Aquestes són propostes de frases però podeu personalitzar-les... 

• Respectar els drets de les dones i el de les nenes
• La violència de gènere ha de desaparèixer, els homes no són superior 

a les dones, tothom té els mateixos drets
• No podem tancar els ulls davant la violència masclista, és un problema 

de tots i totes
• Cal oposar-se a qualsevol tipus de maltractament contra les dones.
• Rebutjar tots els tipus de maltractaments vers les dones: la violència 

física, la violència psicològica, la violència verbal, la violència 
ambiental, la violència econòmica i la violència sexual.

• Totes les persones, nenes, nens, dones i homes tenen els mateixos 
drets 

• Les persones són lliures, no pertanyem a ningú
• No tenim que fer cap amenaça a ningú per aconseguir el que volem
• Totes les dones tenen dret a demanar ajudar quan siguin víctimes de 

violència o abusos
• Ningú té dret a pegar, ni insultar, ni amenaçar a cap dona
• Els homes no són violents, perquè siguin alcohòlics
• Els homes no són violents perquè estiguin malalts
• Les dones maltractades no són les culpables d’aquesta situació
• La violència masclista vers les dones afecta a tothom
• Aprendre a relacionar-nos els homes i les dones, els nens i les nenes 

d'una manera respectuosa i solidaria
• La nostra escola ha de ser un espai que demostri el seu rebuig contra 

aquesta situació tan greu que pateixen les dones 
• Cal aprendre a dialogar i acceptar les opinions dels altres.
• La nostra es compromès a treballar per una educació igualitària i no 

sexista 
• No a la violència vers les dones. No a la violència física
• No a la violència vers les dones. NO a la violència sexual.
• El diàleg ha de estar present en totes les relacions afectives. NO a la 

violència
• Si te retienen, te insultan, te atacan, te pegan o te amenazan no te 

confundas, eso no es amor.



• El meu cos no demana la teva opinió
• El amor ha de ser lliure
• El amor sano nunca hace daño
• Violència: Tolerància Cero
• Per unes relacions lliures de violència masclista
• Les dones mereixen la igualtat
• L'amor ha de ser lliure
• PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA!
• L'amor sa mai fa mal
• Violència: Tolerància Zero
• No + violència masclista
• Per una relació lliure de violència
• ACTUEM CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES!
• Les dones mereixem la igualtat
• Demana ajuda!
• Respecte = igualtat entre sexes
• Respecte vers la dona
• Defensa el teu gènere: l'humà
• DONES = HOMES
• Conviure és compartir
• Units per la igualtat
• Igualtat per a tothom
• Tots units podem aconseguir-ho
• Ell sí, ella també
• Que l'amor valgui l'alegria, no la pena
• El amor ha de ser libre
• ¡BASTA!
• El amor sano nunca hace daño
• Violencia: Tolerancia Cero
• No + violencia machista
• Por una relación libre de violencia
• ¡ACTUEMOS!
• Las mujeres merecemos la igualdad
• ¡Pide ayuda!
• Respeto = igualdad entre sexos
• Respeto hacia la mujer
• Defiende tu género: el humano
• MUJERES = HOMBRES
• Convivir es compartir



• Unidos por la igualdad
• Igualdad para tod@s
• Unid@s podemos conseguirlo
• Él sí, ella también
• Que el amor valga la alegría, no la pena
• Em controla
• M'agredeix
• Em fa por
• M'amenaça
• M'insulta
• M'aïlla (de família i/o amistats)
• Vol decidir por mi
• Em prohibeix fer coses que m'agraden
• Em dóna ordres
• No em parla durant dies sense donar-me explicacions
• Em culpa de coses que fa ell/ella
• Em parla grollerament
• No respecta les meves idees
• Es burla de mi
• Sempre vol ser o saber més que jo
• Em controla els diners
• No respecta la meva intimitat
• M'imposa coses que no vull o no m'agraden
• No em valora 
• Em menysprea
• Em tracta amb crueltat
• Em fa sentir inferior
• Me controla
• Me agrede
• Me da miedo
• Me amenaza
• Me insulta
• Me aísla (de familia y/o amistades)
• Quiere decidir por mí
• Me prohíbe hacer cosas que me gustan
• Me da órdenes
• No me habla durante días sin darme explicaciones
• Me culpa de cosas que hace él/ella
• Me habla groseramente



• No respeta mis ideas
• Se burla de mí
• Siempre quiere ser o saber más que yo
• Me controla el dinero
• No respeta mi intimidad
• Me impone cosas que no quiero o no me gustan
• No me valora 
• Me menosprecia
• Me trata con crueldad
• Me hace sentir inferior

CARA (US ADJUTEM PLANTILLA)


