25 DE NOVEMBRE 2019, DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

ACTIVITAT: NO CALLAREM !
El proper 25 de novembre commemorem el Dia Internacional contra la Violència
Masclista, i només 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.

La violència de gènere cada vegada es manifesta més 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 ja 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 i, d’aquesta
manera, posar 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 de les creences que hi ha darrera de les actituds
violentes.

OBJECTIUS:
•

Prendre consciència de la violència exercida vers les dones

•

Prevenció i sensibilització de la violència masclista

•

Reflexionar sobre els bons tractes entre les persones

•

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

DESCRIPCIÓ: Elaboració d’una careta reivindicativa amb un lema propi
contra la violència masclista

•

Aprofitant el lema de la campanya institucional de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs d’aquest 25 de novembre de 2019: «No callarem: planta-li CARA
a la violència masclista», proposem que cada alumne faci una careta
personalitzada amb el seu propi lema contra la violència vers les dones i,
amb aquesta iniciativa, fomentar la implicació de cada alumne/a plantant-li
cara a aquesta problemàtica social tan greu.

•

Aquestes caretes es podem després enganxar 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 la careta a casa per ensenyar-li a la família.

•

Us adjuntem un llistat de lemes contra la violència masclista per escriure a
les caretes en la zona dels ulls i els podeu adaptar a les edats de l'alumnat.

•

Adjuntem també el model de careta inspirada en la imatge institucional de la
campanya d’aquest 2019

CONTINGUT PER ORIENTAR LA REFLEXIÓ I EL DEBAT :

1. Per introduir la reflexió us proposem el visionat d’alguns d’aquests vídeos:
- Per infantil, primària, l’ESO i batxillerat:
«CambiaElCuento»
El projecte Little Revolutions amb aquest vídeo vol denunciar la normalització de la
violència masclista en els contes infantils
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0
- Per primària i l’ESO:
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/

- Per secundària, batxillerat i cicles formatius:
«Violencia de género: Ayudarías a una mujer?»
Càmara oculta que recrea una situació en la qual una dona és maltractada
físicament i psicològicament. L’objectiu del vídeo és observar com reacciona la
gent sent testimoni d’aquesta situació de violència de gènere. Els resultats són
sorprenents.

- Per batxillerat i cicles formatius:
Micromachismos:
*Fet per alumnes de batxillerat del col.legi Lourdes Fuhem
https://www.youtube.com/watch?v=T1Y6sC0tNPE&feature=youtu.be
*Fet per l’alumntat de l’IES Turgalium
https://www.youtube.com/watch?v=0cvPlCUlqew

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

EXEMPLES DE LEMES: Aquestes són propostes de frases però l’alumnat pot
crear la seva pròpia
•

Respectar els drets de les dones i el de les nenes

•

No podem tancar els ulls

•

Totes les persones tenim els mateixos drets

•

Les persones som lliures, no pertanyem a ningú

•

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 meu cos no demana la teva opinió

•

L’amor ha de ser lliure

•

L’amor sa no fa mal

•

Violència Masclista: Tolerància Zero

•

Per unes relacions lliures de violència masclista

•

Les dones mereixem la igualtat

•

PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA!

•

No + violència masclista

•

ACTUEM CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES!

•

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

•

PROU!

•

ACTUEM!

