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2021
ACTIVITAT:
«SENYALS PER LA VIOLÈNCIA MASCLISTA»
El proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la
Violència Masclista. Té el seu origen en el brutal assassinat a garrotades de les
germanes Mirabal, -Minerva, Patria i Maria Teresa-, activistes polítiques, per ordre
del dictador Rafael Trujillo de la República dominicana, el 1960. La commemoració
data del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Carib, Bogotà 1981.
Només des de la prevenció i des de l’educació podrem lluitar contra aquesta xacra
social, contribuint a canviar les relacions de violència contra les dones i a invertir la
tendència ascendent de les estadístiques en relació a les dones que la pateixen.
La violència masclista, cada vegada més, es manifesta a edats primerenques. És
per això, que considerem que l’educació en valors com ara la igualtat, el respecte,
la tolerància, el reconeixement i el diàleg ha de començar en les escoles de
primària. Tan sols així, treballant tant amb les famílies com amb els més petits, ens
assegurem que els nostres joves puguin interioritzar aquests valors. D’aquesta
manera, posem un granet de sorra per poder començar a trencar l’espiral de la
violència vers les dones, 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 possibilita el canvi en les creences que hi ha darrera de les actituds
violentes.
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OBJECTIUS:
•

Conèixer l'origen del 25 de novembre i la seva història.

•

Prendre consciència de la violència exercida vers les dones.

•

Desenvolupar eines i estratègies per a la prevenció i sensibilització de la
violència masclista.

•

Reflexionar i potenciar el bon tracte.

•

Reivindicar el nostre compromís en la lluita contra la violència vers les
dones.

•

Implicació de la xarxa de coeducació del municipi i de la comunitat educativa
adrianenca per treballar aquesta problemàtica amb l'alumnat de Sant Adrià.

DESCRIPCIÓ: CREACIÓ D’UN MURAL I/O UN MAPA DE LA CIUTAT AMB
SENYALS DE TRÀNSIT
Aquest any 2021, amb motiu de 25N es posaran vàries senyalítiques a les
diferents entrades del municipi de Sant Adrià per visibilitzar el rebuig de la nostra
ciutat en contra de la violència vers les dones: "Sant Adrià lliure de violències
masclistes", per aquest motiu es proposa aquesta activitat relacionada amb
senyals de trànsit amb l' alumnat.
Els hi podeu comentar que quan vagin en cotxe les busquin. Hi hauran 4
senyalítiques i la seva ubicació serà al costat de les senyals de benvinguda al
municipi :
•

Carrer Pi i Maragall limit amb Badalona

•

Carrer Torrassa límit amb Badalona

•

Barri del Besos limit amb Barcelona

•

Rotonda al costa de l'Arc limit amb Barcelona

3

4

Proposem l’elaboració d’un mural amb senyals de trànsit.
◦ L’alumnat escollirà i retallarà una senyal de trànsit.
◦ Podrà escriure una frase, el nom de l'alumne/a i el lema d'aquest any
«Sant Adrià de Besòs lliure de violències masclistes» dintre de la
senyal escollida.
◦ S’hauran de fixar en quin tipus de senyal agafen i escollir la frase més
adient. Hauran d’escriure la frase dintre o sota el senyal de trànsit.
•

Es podem fer dos tipus de mural.
◦ Un mural gèneric.

◦ Un mural dins d'un mapa de la ciutat de Sant Adrià on l’alumnat
enganxarà els senyals de trànsit.
◦ Us farem arribar els mapes que necessiteu per treballar-ho a l'aula. Ens
ho podeu demanar a l'email: infodaciod@sant-adria.net, o trucar per
telefon al CIOD 93 462 11 21.
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Tant el mural com el mapa portaran a la capçalera la imatge del lema: «Sant Adrià
de Besòs lliure de violències masclistes», que adjuntem més endavant.
El mural resultant pot estar penjat a la classe durant tota la setmana o el tems que
s'estimi.
L’alumnat es pot portar un senyal amb la frase a casa per ensenyar i comentar a la
família.
Proposem en el següent apartat un llistat d’exemples de frases relacionades
amb els diferents tipus de senyal de trànsit. Les podeu adaptar a les edats de
l'alumnat o crear les vostres.
Adjuntem plantilles amb els diferents tipus de senyal de trànsit (estan en altra
document), les més grans són per al mural i les més petites per posar-les en el
mapa de la ciutat.

6

CONTINGUTS INSPIRADORS PER DUR A TERME L’ACTIVITAT
Les següents frases són propostes, l’alumnat pot crear les seves pròpies.
*SENYALS DE PRIORITAT:
•

Cedeix el pas a l’amor.

•

Cedeix el pas a la igualtat.

•

Cedeix el pas al respecte.

•

Dóna el pas, hi ha sortida!.

•

Estima’m lliure.

•

L’amor ha de ser lliure.

*SENYALS DE PROHIBICIÓ:
•

Prohibit controlar el meu mòbil i les meves xarxes socials.

•

Entrada prohibida a la violència masclista.

•

Prohibides les agressions masclistes.

•

No pots tocar-me si no et dono permís.

•

Prohibit colpejar les dones.

•

Prohibit callar!

•

No És No.

•

Ni cops que fan mal ni paraules que fereixen.

*SENYALS DIRECCIONALS:
•

Direcció obligatòria cap al respecte.

•

Jo trio.

*SENYALS D’OBLIGACIÓ:
•

Stop a la violència masclista.

*SENYALS DE PERILL:
•

Dona en perill, demana ajuda!

*SEMÀFOR CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA:
• SEMÀFOR EN VERD ---- CAMINA amb respecte.
• SEMÀFOR EN GROC ---- TINGUIS CURA, a la primera senyal no ho dubtis.
• SEMÀFOR EN VERMELL ---- ATURA la violència masclista!
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Les imatges per la capçalera del mural i les plantilles de les senyals de trànsit
estan en un altre document que s'adjunta a l'email.OS PER POTENCIAR LA
REFLEXIÓ I EL DEBAT DINS DE L’AULA
ALTRES MATERIALS

Per introduir la reflexió i potenciar el debat després de l’elaboració del mural us
proposem el visionat d’alguns d’aquests vídeos, que podeu fer servir segons les
etapes educatives i el grup amb el què treballeu.
•

PER INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT
CAMBIAEL CUENTO
El projecte Little Revolutions amb aquest vídeo vol denunciar la normalització de la
violència masclista en els contes infantils
https://youtu.be/xCEEKqcSFL0

•

PER PRIMÀRIA I ESO:
JE SUIS LE MACHISME ORDINAIRE
Des de la més primerenca edat, hem d’ensenyar a nenes i nens que existeix l’abús
sexual i la violència de gènere, com identificar-la des de les seves modalitats més
"innocents" (que es diuen) i com actuar davant d’ella.
Hem d’ensenyar-los a posar un alt a les seves expressions més simples i
anomenar-la des de petits com a tal, siguin víctimes o perpetradors.
https://www.facebook.com/pediatramiguelmaza/videos/415736369198204/
UzpfSTE5MzI4NzMzMDczMTQxMToyNzkyOTk2OTE0MDkzNzYw/
SUPER HEROES
Vídeo d’Unicef sobre com prevenir l’abús sexual a menors amb tres regles
bàsiques.
https://youtu.be/NUu0wqfYCag
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CORRE COMO UNA NENA
Vídeo on s’explica que la socialització de les nenes segons el model estereotipat de
gènere afecta a la seva confiança personal i fa que es menyspreen els valors
femenins.
https://youtu.be/s82iF2ew-yk
INSPIRANT AL FUTUR SENSE ESTEREOTIPS
Vídeo on es veuen com els nens i nenes tenen integrats els estereotips de gènere
a l’hora de parlar de professions, capacitats i poder en el món laboral.
https://youtu.be/pJvJo1mxVAE
LES NENES TAMBÉ PODEN

Vídeo que forma part d’una campanya que intenta promoure la igualtat des
de la infància posant exemples molt senzills.
https://youtu.be/MI-Lq8lzFXg

•

PER SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: AJUDARIES A UNA DONA?
Càmera oculta que recrea una situació en la qual una dona es assetjada per un
desconegut al carrer. L’objectiu del vídeo és observar com reacciona la gent
sent testimoni d’aquesta situació de violència de gènere.
https://www.youtube.com/watch?v=wdxRQgdHjw8

AMOR, RATLLADES I LÍMITS. PSICOWOMAN
Vídeo on queden manifestament explicats els mites de l’amor Romàntic i com des
muntar-los.
https://youtu.be/gFq8WZvtwUs
DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO
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Vídeo collage on surten escenes de pel·lícules i de cançons on es donen exemples
d’Amor Rmàntic. Útil per desmuntar els mites.
https://youtu.be/I5lrRojHlVk
•

PER BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:
HOMES I MICROMASCLISME
Vídeo que dona la volta als micromasclismes, expressat per homes. Interessant!
https://youtu.be/WVRKdakH6fw
REVELANT ESTEREOTIPS. YOLANDA DOMINGUEZ
Vídeo que parla de la imatge de dona que es retransmet en diferents àmbits: públic,
científic, artístic... Fa una experiència a les escoles on els nens i nenes donen la
seva visió particular de las imatges que veuen de les dones a la publicitat.
https://youtu.be/H1C-vG4yBMI
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