ATUREM LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES

CIOD
C/ Les escoles, 10 baixos
08930-SANT ADRIÀ DE BESÒS
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2020
ACTIVITAT:
«EL BON TRACTE ES REGA TOTS ELS DIES, CULTIVA’L»
El proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la
Violència Masclista. 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.
OBJECTIUS:
•

Saber identificar els maltractaments vers les dones en els diferents àmbits de
la societat i de la vida de les dones, incloent l’escola i l’institut.

•

Prendre consciència de la violència exercida vers les dones

•

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

Reflexionar i potenciar el bon tracte entre les persones

•

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

DESCRIPCIÓ: CREACIÓ DE L’ARBRE DEL BON TRACTE
•

Presentem una plantilla en forma de cor que caldrà retallar on l’alumnat ha
d’escriure exemples de bon tracte. Els cors simbolitzen els fruits del bon
tracte. Una vegada retallats i amb el missatge escrit, els cors es penjaran en
les branques d’un arbre, que es pot dibuixar en un mural, o bé construir amb
branques, pintar i decorar.

•

En els cors trencats s’escriuran frases relacionades amb els maltractaments
cap a les dones. I un cop llegides es llençaran a la galleda de les
«escombraries» com a un acte simbòlic.

•

El mural resultant pot estar penjat a la classe durant tota la setmana per
commemorar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.

•

Us adjuntem dos llistats de lemes i frases: un d’exemples del bon tracte i un
altre d’exemples de maltractament. Les podeu adaptar a les edats de
l'alumnat.

•

Adjuntem plantilla d’un cor i d’un cor trencat i exemples d’arbres amb els
fruits del bon tracte penjats.

CONTINGUTS INSPIRADORS PER DUR A TERME L’ACTIVITAT
*EXEMPLES DE FRASES DE BON TRACTE: aquestes són propostes de frases
però l’alumnat pot crear les seves pròpies.
•

Comunicar-se amb respecte obre moltes portes i molts cors

•

Les mostres d’afecte ens agraden a tothom. Els insults, NO!

•

Els meus somnis són tan importants com els teus

•

Tothom té dret a dir NO si el que li proposen no li agrada

•

Les dones tenen dret a tenir espais per estar a soles amb les seves amigues
i els seus amics
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•

No tot s’ha de fer en parella o en família

•

Quedat al costat de les persones que et fan sentir bé

•

Que et facin sentir lliure

•

Que puguis expressar les teves opinions i sentiments

•

Que et sentis igual a la teva parella

•

Que acceptin un NO teu

•

Que t’escolin sense judicis

*EXEMPLES DE FRASES QUE EXPRESSEN MALTRACTAMENT: a aquests
exemples l’alumnat i el professorat poden afegir altres que hagin detectat, observat
en altres, patit directament, etc.
•

Tocar el cos de l’altre sense el seu consentiment

•

Invadir l’espai de l’altre

•

Dir «nena / nenaza» a un noi com a insult

•

Baixar els pantalons o pujar una faldilla a l’escola

•

Donar els nois cops de pilota a les noies al pati

•

Si m’estimessis de veritat em deixaries revisar el teu mòbil

•

Si no tens res a amagar en pots donar les teves contrasenyes

•

Ets meva

•

Que t’insultin

•

Que et controlin

•

Que vigilin el que fas

•

Que et prohibeixin relacionar-te amb les persones que estimes

•

Que et facin creure que no pots

VÍDEOS PER POTENCIAR LA REFLEXIÓ I EL DEBAT DINS DE L’AULA
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.
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•

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
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
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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
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
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•

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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PLANTILLES I EXEMPLES PER DUR A TERME L’ACTIVITAT
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