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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 els agents de la 
comunitat educativa destacant la transcendència i la 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 
cap a 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 finalitats de treball a l’aula, estructurada per a tots els nivells educatius 
des d’infantil fins a persones adultes. Amb aquests materials pretenem contribuir a configurar un 
pla d’estudis no sexista, en el qual se supere la històrica invisibilitat de les dones i on s’ensenye i 
s’aprenga a construir la igualtat entre homes i dones. Aportem materials i estratègies que permeten 
detectar i combatre situacions i conductes que deriven a la violència contra les dones, també volem 
fomentar canvis cognitius, emocionals i d’actitud que permeten construir una convivència entre totes 
les persones regida pels principis de justícia social, equitat i igualtat.    

Apostem per una formació de totes les persones que treballen amb dones víctimes de violència 
masclista: treballadores socials, poder judicial o policies, perquè és necessari que aquestes dones 
reben el suport que necessiten i d’aquesta manera evitar situacions de desprotecció, les quals, podem 
comprovar que succeeixen.    

Des de l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical denunciem els més de 1000 
assassinats comesos des que s’arrepleguen dades i els més de 72 en el que va d’any, assassinats 
comesos dins d’una relació de parella, perquè si comptabilitzem els casos d’assassinats masclistes 
els números es dupliquen. 



Aquest any hem viscut i continuem vivint en una situació excepcional i lamentable a nivell mundial 
com és la COVID-19 que ens ha portat a confinaments i en el cas de les dones maltractades ha 
significa i significa, ‘“viure amb el teu assassí a l’infern’’. Som conscients d’aquesta situació de por i 
maltractament que estan patint moltes dones que no poden lliurar-se del seu maltractador. Per això, 
aquest any el nostre lema és clar i concís: “NO SOLS EL VIRUS MATA’’.

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 la violència de gènere a través de l’educació en igualtat. 

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

• Llenguatge sexista. 

• Micromasclismes: la subtilesa de las noves formes de violència. 

• Violència institucional, mecanismes per a la  seua detecció.

Objectius:

 • Educar en igualtat com a instrument per a previndre qualsevol tipus de violència cap a les dones, 
afavorint i potenciant actituds de respecte cap a allò femení. 

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

• Desenvolupar un esperit crític davant els costums, creences i pràctiques socials legitimades però 
que impliquen violència contra les dones. 

• Dotar d’estratègies que permeten detectar les actituds violentes i els trets sexistes cap a les dones 
als entorns més propers: família, amistats o centres educatius 

• Reflexionar críticament sobre tots aquells mites que minimitzen el problema de la violència de 
gènere. 

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

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

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

• Detectar la violència simbòlica que s’exerceix socialment contra les dones, i desenvolupar una 
actitud de rebuig a la violència simbòlica. 

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

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

• Adquirir una imatge ajustada de cadascú amb l’objectiu de mantindre una autoestima adequada. 

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



Metodologia  

Al llarg de la Unitat Didàctica usarem una metodologia activa i participativa que propicie en el nostre 
alumnat, d’una banda, canvis en les actituds individuals, en els seus coneixements i en les seues 
habilitats per a eliminar les idees errònies que subjauen en el fenomen de la violència de gènere, i 
d’altra, que el capacite amb estratègies per a detectar i reconéixer les diverses formes de violència 
cap a les dones i els possibles casos de maltractament que es puguen trobar al seu entorn.    

Així doncs, aquesta unitat didàctica fa ús de tècniques que promouen el canvi en les idees prèvies de 
l’alumnat, a través de la contrastació amb tot tipus de fonts documentals, escrites, visuals, musicals. 
Aquesta tècnica, sobretot en l’educació secundària, és una de les més eficaces per a assimilar el 
procés d’ensenyament-aprenentatge, donada l’elevada receptivitat a ser educats per iguals. Entre 
les tècniques usades destaquem els grups de discussió, jocs, role play, escriptura creativa, anàlisi de 
documents, pel·lícules, cançons o debat grupal. 

Les activitats que hem elaborat es treballaran unes de manera individual, buscant la reflexió personal, 
i d’altres de manera cooperativa, propiciant la participació i el debat de l’alumnat. Totes dues activitats 
busquen la sensibilització davant aquest important problema i la conscienciació per a una participació 
activa en la seua erradicació. 

Criteris d’avaluació: 

La proposta que presentem no correspon amb una unitat didàctica a l’ús, i per tant, no pretenem una 
avaluació disciplinada d’aquesta. No obstant, haurem finalitzat amb èxit els nostres objectius si al 
finalitzar l’alumnat:

 • Mostra actituds de respecte cap a la resta de persones sense cap tipus de discriminació per raons 
de gènere. 

• Reconeix i diferencia les diverses formes de violència cap a  les dones i xiquetes en el seu entorn 
més pròxim.  

• Mostra una actitud crítica davant algunes accions o fenòmens que suposen discriminació o 
violència cap a les dones: en els costums, creences i pràctiques socials habituals. 

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

• Detecta i manifesta rebuig cap a aquells mites que minimitzen el problema de la violència 
de gènere (superioritat “natural” de l’home,  l’amor pot amb tot, compatibilitat entre amor 
i maltractament, el amor requereix entrega total i pèrdua d’intimitat, l’amor es possessió i 
exclusivitat etc.) 

• Identifica les desigualtats entre sexes a l’àmbit social, laboral i econòmic com a causa de la 
violència de gènere.

 • Coneix i sap posar en pràctica els mecanismes i protocols de denúncia de les actituds violentes cap 
a  les dones. 

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

• És capaç de detectar les diferents manifestacions de violència simbòlica cap a  les dones, i mostra 
rebuig a aquestes actituds.

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

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

• Adquireix una autoimatge ajustada amb la finalitat de mantindre una autoestima adequada. 

• Comparteix i assumeix la seua corresponsabilitat evitant estereotips sexistes.



 

 

Activitats 25N:  
“Dia internacional de l’eliminació de  
la violència contra les dones” 2020

 
“NO SOLS EL VIRUS MATA”

ACTIVITATS: 0-3 ANYS 

Nom de l’activitat: Joc concepte “Respecte”

Objectiu de l’activitat : Afavorir l’ interés en adquirir valors i conductes que beneficien el seu 
desenvolupament personal i social.

Activitat 1

Tots i totes ens estimem i ens respectem

En assemblea explicarem què es el respecte i 
parlarem de les diferències entre xiquet i xiqueta.

Es desplaçaran al voltant de la classe lliurement i 
al ritme de tots i totes som diferents i ens estimem 
mourem els braços cap amunt i cap avall, ens 
parem i en parelles ens abracem. Continuem amb el 
ritme aquesta vegada movent els braços cap avant i 
cap arrere.  

 
Activitat 2

Fem un grup de 4 xiquets i xiquetes. Asseguts en la 
taula els donem les fitxes de ‘’El meu cos’’. Mentre 
acoloreixen se’ls narra que som diferents i que tots 
ens estimem i ens respectem.



ACTIVITATS: DE 3 A 6 ANYS

1- En l’assemblea comentem en quines tasques hem col·laborat els membres de la família durant el 
període de la pandèmia

2- Posa al costat de cada acció els membres de la família que l’han realitzada   

Escurar els plats

Fer la bugada

Planxar la roba

Cuinar

Fer els llits

Treure la brossa

Agranar o passar 
l’aspiradora

Parar taula



ACTIVITATS : DE  6-9 ANYS

Introducció: Amb motiu del 25 de novembre expliquem a l’alumnat què se celebra aquest dia i quin 
coneixement tenen. Després, introduïm el lema amb el qual treballarem: ‘’NO SOLS LA COVID MATA’’ 

Treballarem en classe la problemàtica sorgida amb el coronavirus que durant el confinament han patit 
moltes dones a mans dels seus maltractadors. 

Activitat 1

Llegim en assemblea el conte ‘’Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa)’’ de María Coco 
Hernando. 

Quan acabem de llegir-lo preguntem a l’assemblea: Què haguera passat si no haguérem fet res per a 
‘’matar’’ al coronavirus? 

Després d’analitzar les aportacions, fem un quadre on es recullen formes d’actuar davant el 
coronavirus i la violència davant les dones.

Quan hàgem elaborat el quadre amb les aportacions de l’alumnat, el col·loquem en classe per a veure les 
possibles opcions de com actuar davant el coronavirus, i es parla i es debat sobre les possibles actuacions. 

Activitat 2

Ens descarreguem música de Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA

L’escoltem i ens aprenem aquesta cançó

En un full DIN-A4 dibuixem individualment què podem fer perquè no mate el coronavirus. En grups de 
4 el col·loquem en una cartolina i després el col·loquem en la classe. 

En l’assemblea de cada curs i segons el seu nivell comentem el lema ‘’No sols el coronavirus mata’’: 
pluja d’idees, suggeriments, actuacions...   

  Què fer davant el coronavirus   Què no fer davant el coronavirus

https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA


ACTIVITATS: 9-12 ANYS

Activitat 1

El curs passat es va proposar una activitat semblant per a l’alumnat de 12 a 15 anys que creiem que 
pot ser interessant per a l’edat anterior. 

Amb aquesta activitat pretenem vincular-los emocionalment i fer-los partíceps de la lluita contra la 
violència masclista i també vincular-los a la defensa dels drets humans.

Objectius:

1. Sensibilitzar l’alumnat davant la violència de gènere 

2. Conéixer els diversos tipus de violència de gènere perquè puguen identificar-los posteriorment.

3.  Vincular-los emocionalment a la lluita contra la violència de gènere i a favor dels drets humans 

Desenvolupament:

1. Pluja d’idees sobre el concepte de ‘’violència’’ i posteriorment sobre el concepte ‘’gènere’’ de la qual 
anem apuntant paraules i frases.

En aquesta pluja d’idees és important acompanyar en l’anàlisi els diferents tipus de violència (ja que 
és molt probable que el nostre alumnat només estiga pensant en la violència física i verbal), així com 
en les característiques de la violència de gènere. També pot ser rellevant vincular els exemples amb 
actituds o comportaments que han vist o viscut.  

2.  Informem el nostre alumnat del que significa el 25 de novembre i de la importància de les accions 
entorn a aquest dia i els proposem realitzar una campanya de cartells contra la violència de gènere.  
També podem oferir-los la possibilitat d’elaborar altre tipus de suport que no siguen els cartells per a 
fer partícep a tot l’alumnat.

3. En xicotets grups elegirem algunes de les paraules i frases de la pluja d’idees. Els donarem la 
possibilitat d’investigar algunes campanyes que s’hagen realitzat abans perquè ens aporten idees. 

4. Quan hàgem acabat els nostres treballs podem acabar l’activitat amb una reflexió sobre allò que 
hem aprés i que aquesta reflexió ens trasllade el compromís amb l’eradicació de la violència en els 
nostres entorns. Podem proposar traure la campanya de l’aula i compartir-la amb la resta del centre. 

Activitat 2. Un còmic sobre sexualitat 

Objectiu: En aquesta activitat, plantegem l’educació sexual com 
a ferramenta per a la prevenció de la violència sexual. Sabem 
que moltes xiquetes i sobretot molts xiquets estan exposats a 
continguts pornogràfics, i si a això li afegim la manca d’educació 
sexual a les aules, tenim com a resultat una cultura de la 
violència masclista que es va perpetuant i, fins i tot, agreujant. 

‘’Si pretenem construir una societat en la qual homes i dones 
puguem conviure en igualtat i sense discriminacions, és 
imprescindible proporcionar a l’alumnat una educació afectiva 
i sexual de qualitat. El coneixement sexual ens ajuda a créixer 
com a persones’’. Pascuala Ruiz Bernal   

Desenvolupament 

1. Els presentem el llibre “Sexo es una palabra divertida” que 
deixarem, posteriorment, en la biblioteca de l’aula perquè 
pugen donar-li una ullada amb tranquil·litat.



2. Després de presentar-los el llibre i el tema, els proposarem que facen un xicotet còmic amb alguna de les 
seccions d’aquest. Per això, portarem diverses vinyetes fotocopiades perquè puguen fer una ullada i triar.

3. El nostre llibre de sexe. Amb tots els còmics de la classe fem un enquadernat que es puga 
mantindre en la biblioteca de l’aula. Deixarem diverses pàgines en blanc al final perquè puguen 
dibuixar altres còmics amb altres qüestions sobre sexualitat que anirem tractant al llarg del curs. 
La nostra proposta entorn dels continguts més rellevants per a abordar amb el nostre alumnat seria 
aprofundir en els rols de gènere en relació a la sexualitat. 

ACTIVITATS: 12-15 ANYS

Justificació de les activitats

Durant la pandèmia de la COVID-19, la presència online s’ha tornat cada vegada més important: suposa 
una ajuda importantíssima per a aquells persones que estan aïllades en la seua llar i és una ferramenta 
fonamental per a la joventut que s’esforça en realitzar els seus estudis i romandre en contacte amb la resta 
del món. L’accés a internet, i la seguretat a la xarxa, són un problema de drets humans i un indicador de 
la igualtat de gènere. Les plataformes i les xarxes socials poden oferir a les xiquetes i a les joves un espai 
de debat, així com una oportunitat per a poder alçar la seua veu. No obstant, quant més s’expressen, més 
amenaces i menyspreu reben. No hauria de permetre’s que la discriminació que les xiquetes pateixen 
als carrers determine les seues experiències a internet: l’assetjament no ha de limitar la capacitat de les 
xiquetes i de les joves d’aprofitar totes les oportunitats que els ofereixen les xarxes socials. Les seues veus, 
els problemes que els afecten, corren perill de ser silenciats per l’assetjament; el seu activisme pot ser 
obstaculitzat, i la seua confiança, danyada per la intimidació i la humiliació. Cap d’aquests fets es reconeix 
ni tampoc es responsabilitza les empreses de xarxes socials ni a aquells que comenten els abusos.  

Pres de l’Informe (In) Seguras Online. Experiències de xiquetes adolescents i joves al voltant de 
l’assetjament online elaborat per l’ONG Plan Internacional en 2020.

Activitat 1:  (In) Segures Online

Objectius:

Conéixer el concepte i les implicacions del terme 
‘’assetjament online’’

Aprendre a detectar situacions d’assetjament sexual 
en les xarxes socials

Conscienciar sobre les situacions d’assetjament 
i evitar la seua banalització o normalització entre 
l’alumnat adolescent 

Material:

• Cronòmetre o compte enrere, amb alarma, visible o audible per a tota la classe. 

• Un full de paper, tallat per la meitat per a cada dos alumnes.

- Una meitat contindrà les següents preguntes: 

Pregunta 1: Què significa per a tu “assetjament online per motius de gènere”?

Pregunta 2: Et sents segur o segura quan comparteixes fotografies o fas comentaris en les 
xarxes socials?



Pregunta 3: Escriu comentaris que hages rebut en alguna xarxa social o descriu situacions que 
hages viscut o que t’hagen contat, en les quals, t’hages sentit assetjada per ser dona o situacions 
en què cregues que s’estava assetjant a una dona.

 - L’altra meitat es deixarà en blanc.

• Un full per a cada dos alumnes, o bé la projecció en pissarra digital, amb els 
següents fragments de l’informe (In) Seguras Online. Experiències de xiquetes 
adolescents i joves al voltant de l’assetjament online elaborat per l’ONG Plan 
Internacional l’any 2020. (Si desitja descarregar l’informe complet, clique ací 
https://plan-international.es/file/26765/download?token=oYoRFsq5 o feu 
servir el codi QR)

1 Hinson, L.; Mueller, J.; O’Brien-Milne, L.; y Wandera, N. (2018). Technology-Facilitated GBV: What is it, and How do we 
measureit? International Center for Research on Women. Recuperat de 
https://www.icrw.org/publications/technology-facilitatedgenderbased-violence-what-is-it-and-how-do-we-measure-it/

30. És important tindre en compte que els percentatges inclouen tant a xiquetes que han sigut assetjades com a les que no 

ho han sigut, però coneixen a una xiqueta o una dona jove que ha patit aquest tipus d’assetjament 

Temporització:

1 sessió de 55 minuts 

Metodologia i descripció de l’activitat:

Entrevista simultània, de Kagan:

La docent agrupa l’alumnat en parelles heterogènies i els entrega la quartilla amb la llista de 
preguntes i la quartilla en blanc. (5 min)

Fragment 1: 
Definició del 
concepte 
assetge online 
per motius de 
gènere: 

“Acció realitzada 
per una o més 
persones que 
danya a altres 
pel seu gènere. 
Aquesta acció es 
duu a terme a 
través d’internet 
o la tecnologia 
mòbil, i inclou 
vigilar, intimidar, 
assetjar, 
difamar, incitar 
a l’odi, explotar 
i trolejar per 
motius de 
gènere”. 1

Fragment 2:  
Testimoni d’una xiqueta 
de l’Equador: 

“Segons la meua 
configuració de privacitat, 
només les meues amistats 
poden veure les meues 
fotografies, però vaig 
rebre un missatge anònim 
d’algú que deia que, si no 
li ensenyava el cul, anava 
a publicar fotos meues. 
Aquest home, que fins hui 
no sé qui és, em va enviar 
fotos meues que ningú 
més tenia, de llocs en els 
quals havia estat... Li ho 
vaig explicar a la meua 
família i al meu germà. Tinc 
por; sent por cada vegada 
que publique alguna cosa. 
Crec que totes les xiquetes 
sentim eixa por”.

Fragment 3: 
Diferents formes d’assetjament a les 
quals s’enfronten xiquetes i joves

29% 
Comentaris 

racistes

39%  
Amenaces 

amb 
violència 

física

37% 
Assetjament 

sexual
26% 

Comentaris 
anti LGTBIQ+

32% 
Intimidació 39%  

Avergonyir 
per l’aspecte 

físic

59% 
Insults i 

llenguatge 
ofensiu

21%  
Amenaces 

amb 
violència 

sexual

41%  
Avergonyir 
de manera 

intencionada

https://plan-international.es/file/26765/download?token=oYoRFsq5
https://www.icrw.org/publications/technology-facilitatedgenderbased-violence-what-is-it-and-how-do-we-measure-it/


L’alumne A entrevista l’alumne B, amb la finalitat de conéixer les seues respostes o la seua opinió 
sobre les qüestions que s’han plantejat. Escriu les respostes en una cara del full en blanc. (5min) 

Es canvien els rols: l’alumne B passa a ser l’entrevistador i escriu les opinions de l’alumne A per la 
cara en blanc del mateix full de respostes. (5min)

La docent recull els fulls de respostes i realitza una discussió en la qual l’alumnat ha de comunicar la 
primera resposta del company que ha entrevistat. Es recullen les diferents aportacions a la pissarra, o 
en un altre suport que permeta l’accés a la informació obtinguda a tot el grup. (4min)

Ara, s’entregarà el full amb els fragments de text extrets de l’informe (In) Seguras online, es presentarà el 
fragment 1 usant les ferramentes TIC, comparant les seues definicions i valorant el grau d’aproximació. (6min)

Després, l’alumnat fa el mateix amb les respostes de la pregunta número 2 i el professor o professora 
apunta les respostes (14min). Més tard, es llegeix el testimoni que apareix en el fragment 2. (1min)

Posteriorment, es fa el mateix amb les respostes a la pregunta tres i es mostra el fragment 3. En aquesta 
ocasió, cada parella tindrà 5 minuts per a debatre quin tipus d’assetjament online és el que apareix en les 
seues respostes de la pregunta 2, d’acord amb les categories que apareixen en el gràfic del fragment 3. 

Per concloure, es comparteixen la quantitat de respostes que encaixen amb cada tipus d’assetjament 
online. (10 min)

Activitat 2

Objectius:

Conéixer les formes de violència de gènere digital. 

Analitzar el tipus de conductes que observem, tenim o 
patim a les xarxes socials.

Conéixer conductes segures a fi d’evitar l’assetjament 
online o el ciberassetjament. 

Material:

• Cronòmetre o compte enrere, amb alarma, visible o audible per a tota la classe

• Notes adhesives, bolígraf o llapis.

• Connexió a internet, pissarra digital, ordinadors personals amb auriculars, mòbils amb auriculars.

• Enllaç al vídeo: 10 formas de violencia de género digital

• Document amb els següents  enllaços:

 - Acoso y abuso sexual en las redes sociales També en versió Lectura fácil

- Estereotipos y lenguaje sexista en la red

- Violencia de género en la red

Temporització: Sessió 1: 55 minuts. Sessió 2: 55 minuts

Metodologia i descripció de l’activitat:

Sessió 1:

L’assemblea de la classe (gran grup) mira el vídeo “10 formas de violencia de género digital” (6 minuts)

Técnica del grupo Nominal (María Luisa Fabra, 1992a):  la professora o el professor expliquen 
clarament, basant-se en el contingut del vídeo, el tema o problema a tractar i exposa el següent 
enunciat. (2 minuts):

https://iam.asturias.es/documents/269132/274280/Acoso-y-Abuso-Sexual-en-RRSS.pdf/5df8b026-6e61-6ca2-d7b7-ffa8784c7d7e
https://www.plenainclusionasturias.org/wp-content/uploads/2019/03/DESCARGA-ACOSO-Y-ABUSO-SEXUAL-EN-LAS-REDES-SOCIALES-EN-LF.pdf
https://emtic.educarex.es/estereotipos-y-lenguaje-sexista-en-la-red
https://docs.google.com/presentation/d/1VPRR4vIsKGuINCsEcqlpJD9d2b-N5yq8u9Jys4cWECc/present?slide=id.p


“Enumera o descriu conductes a la xarxa que suposen una falta de respecte cap a una xica”.

Cada participant, individualment, ha d’escriure les seues propostes per al primer enunciat (5 minuts).

La docent demana a cada alumne que expresse una de les idees, la que crega millor i que no haja 
estat dita encara, i l’anota en un lloc visible. Si algú no vol participar pot “passar”. Si algú té més d’una 
idea, haurà d’esperar a que haja acabat la primera ronda per a dir la segona idea, suposant que en 
aquesta ocasió la seua altra idea continue sent una novetat (10 minuts)

Una vegada completada la ronda és el torn dels aclariments, no de les objeccions ni de les crítiques  
a las idees recollides. (5 minuts)

Després, cada participant valora les idees que han sigut proposades de l’1 al 10, tenint en compte  
que 1 és la conducta menys violenta i 10 la més violenta. Se sumen les puntuacions per a cada 
enunciat. D’aquesta manera es pot saber quines són les situacions que consideren més o menys 
violentes, o quines no consideren violentes de cap manera. Finalment es discuteixen els resultats 
obtinguts (10 minuts) 

Gestió cooperativa dels dubtes (Zariquiey, 2016):

Cada alumne pensa en un dubte o pregunta que li resulte interessant en el tema que s’està treballant. 
Escriu la seua pregunta en una nota adhesiva i espera el seu torn fins que la professora li ho indique i 
puga pegar la seua nota al punt de l’aula destinat a les preguntes sense respondre. (5 minuts)

Es facilitarà a l’alumnat els següents enllaços en els quals podran consultar informació sobre la 
violència online o ciberassetjament i es mostrarà una previsualització de cadascun d’ells (10 minuts)

 - Acoso y abuso sexual en las redes sociales o la seua  versió en Lectura fácil

- Estereotipos y lenguaje sexista en la red

- Violencia de género en la red

Abans d’acabar la classe cada estudiant agafarà una pregunta a l’atzar per a la qual haurà de trobar 
una resposta que exposarà a la resta de companys i companyes en la pròxima sessió usant els 
enllaços com a font d’informació segura. 

Sessió 2 (55 minuts)

Es dibuixa una graella en la pissarra amb les següents entrades: 

Adaptat de la Tècnica de les Dos Columnes (Fabra, 1992a)

  PREGUNTA-RESPOSTA   CONSEQÜÈNCIES POSITIVES   CONSEQÜÈNCIES NO DESITJADES

1)

2)

3)

4)

...

https://iam.asturias.es/documents/269132/274280/Acoso-y-Abuso-Sexual-en-RRSS.pdf/5df8b026-6e61-6ca2-d7b7-ffa8784c7d7e
https://www.plenainclusionasturias.org/wp-content/uploads/2019/03/DESCARGA-ACOSO-Y-ABUSO-SEXUAL-EN-LAS-REDES-SOCIALES-EN-LF.pdf
https://emtic.educarex.es/estereotipos-y-lenguaje-sexista-en-la-red
https://docs.google.com/presentation/d/1VPRR4vIsKGuINCsEcqlpJD9d2b-N5yq8u9Jys4cWECc/present?slide=id.p


Un primer estudiant, voluntari, llig en veu alta la pregunta o dubte que s’havia emportat per a casa en 
la seua nota adhesiva de la sessió anterior. La persona que havia plantejat eixa pregunta, ha de dir 
que és la seua i anar cap a la pissarra per a escriure una síntesi de la resposta o solució que ha trobat 
el seu company o companya i que haurà llegit en veu alta per a tota la classe. Tots dos discutiran les 
conseqüències positives (quins aspectes del problema soluciona, quins avantatges comporta, etc.) i 
conseqüències no desitjables si és que hi ha. 

Temps: Es divideix el temps total de la sessió entre el número d’alumnes, per a assignar a cada parella 
els minuts que els pertoca. Ex: Si en una classe hi ha 25, cada parella disposarà de 2 minuts per a la 
seua intervenció. 

ACTIVITATS: 15-18 ANYS

Activitat 1

Veure el vídeo Consentimiento sexual explicado con Te

https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8

Després d’haver vist el vídeo, de manera anònima, els demanarem que escriguen en notes adhesives 
situacions que han viscut ells i elles o les seues amistats, situacions relatives al consentiment en 
les relacions afectivo-sexuals. Posaran els missatges en una caixa i anirem llegint tots els que han 
recollit. Reflexionarem al voltant de les següents preguntes o totes les que puguen anar sorgint:   

- Entens les relacions sexuals com una cosa pública (de la qual es pot i s’ha de parlar) o com una 
part de l’àmbit privat i íntim de cadascú? És un tema del qual es sol parlar entre amistats? De 
forma general o en detall?

- Estan igual de pressionats els xics i les xiques respecte a les relacions sexuals? Hi ha una edat 
determinada per a tindre relacions?

- Què es diu de les xiques que flirtegen i després no volen tindre relacions? I què es diu dels xics?

- Saps parar les bromes i els comentaris que sorgeixen al voltant de xiques i xics en les seues 
relacions sexuals?  Has participat en eixes bromes?

- Quin tipus de resposta has rebut quan no has volgut continuar durant una relació? Com t’has 
sentit? Hi ha pressions per a tindre relacions sense preservatiu? 

- Quin tipus de resposta has donat quan l’altra persona no ha volgut continuar? Com t’has sentit? 

Per concloure, organitzem la classe en grups perquè elaboren un decàleg de bones pràctiques en les 
relacions afectivo-sexuals. Fem una discussió en grup i elaborem un document que es puga penjar en 
els taulers destinats a igualtat. 

Activitat  2

Veure des del minut 40:00 fins el minut 44:10 del vídeo de Aprendemos Juntos BBVA, 

Episodio 2. A mi yo adolescente: Amor con Elsa Punset, que apareix en el següent enllaç https://www.
youtube.com/watch?v=pFmDhCQ8vZ8

Iniciar un xicotet debat en grup en relació a aquestes qüestions: 

- Està normalitzat cridar a les xiques pel carrer? I als xics? Hi ha diferències? Algú s’ha sentit com 
les xiques del vídeo?

- Anomenaríem agressió al fet que algú et toque sense el teu permís? Us ha passat alguna vegada? 
Algú proper a tu t’ha contat que li ha passat una situació semblant? Com us haveu sentit? Els 
ocorre d’igual manera als xics i a les xiques?

https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8
https://www.youtube.com/watch?v=pFmDhCQ8vZ8
https://www.youtube.com/watch?v=pFmDhCQ8vZ8


- Sentiu por quan aneu sols pel carrer i és de nit? Aquesta sensació és la mateixa tant per als xics 
com per a les xiques?

- Què penseu respecte al que conten les xiques del vídeo sobre els seus sentiments de culpabilitat 
per no haver reaccionat d’una altra manera? 

Dividim  la classe en grups perquè elaboren un esborrany en el qual expressen el seu compromís i la 
seua voluntat de previndre la violència contra les dones. Discutim en grup dels esborranys i elaborem 
un manifest que penjaran al web de l’institut i en els taulers d’igualtat. 

ACTIVITATS: PERSONES ADULTES

Activitat 1:

Comencem amb un debat sobre la pandèmia: Com ens ha afectat? Què hem fet durant el  
confinament? Com ens hem sentit durant aquests mesos de confinament? Com estem en  
aquest moment? 

Després d’aquest xicotet debat presentarem l’article:  
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-
aumenta-coronavirus-pandemia.html

Anirem llegint l’article i anirem analitzant les dades. Entre tota la classe buscarem solucions  
a les qüestions que vagen sorgint sobre la violència cap a les dones. 

Activitat 2:

Amb motiu de la mort de Quino farem tires de Mafalda amb reflexions sobre la possible eixida 
d’aquesta crisi. Han de ser missatges positius, crítics o divertits. 

Els presentaré diverses vinyetes amb bafarades en blanc i en funció del que veuen s’han d’imaginar la 
conversa que es produeix, el pensament de Mafalda, etc. Per exemple: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalment, farem un llibre amb les diferents tires que han elaborat 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta-coronavirus-pandemia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta-coronavirus-pandemia.html

