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1. INTRODUCCIÓ
En aquesta segona unitat volem parlar de les relacions entre nois i noies. Quins tipus
de relacions s’estableixen entre ells i elles? Són relacions basades en la confiança i el
respecte o podem detectar alguns abusos? Què en pensen de l‘amor? I del sexe? Hem
parlat mai amb ells de relacions de violència i de l’amor romàntic?
Com us va a l’insti? Quins “rollos” has tingut? Et diuen que ets una estreta i mitja
monja ? T’han dit mai que ets una puta per la forma de vestir o per com vius la
sexualitat? I els nois, us considereu uns herois i uns triomfadors? Ja t’has enrotllat amb
alguna amiga? Com t’ha anat? És el mateix l’amor i el sexe? Et controlen el mòbil? Et
pregunten insistentment on has estat, què has fet, i amb qui? Li agrada a la teva
parella com et vesteixes i ho fas segons els seus gustos? Pacteu on passareu el cap de
setmana, o és “ell/ella” qui sempre decideix?
Perquè és important parlar d’aquest tema? Perquè és essencial, és urgentíssim que des
d’Educació ens posem les piles en la responsabilitat d’educar nois i noies en unes
relacions de igualtat, de cura, de confiança en detriment de les relacions abusives i de
violència. És responsabilitat individual i social de tots i totes desmuntar i desnaturalitzar
certs mites al voltant de les identitats de gènere, fonamentades en uns valors i normes
d’una societat encara profundament masclista, patriarcal i sexista. La violència no és
violència quan s’arriba a casos d’agressions físiques greus; violència de gènere és
pensar que un noi que lliga molt és un machote i una noia una puta o una guarra; és
violència de gènere pensar que un home sol sigui un solter d’or i una dona sola una
lesbiana o una solterona; és violència de gènere que els nois i els homes continuïn
tenint certs privilegis que la societat no qüestiona; és violència de gènere que la
majoria de noies i dones hagin de conciliar la vida laboral amb tota la càrrega i
responsabilitat de l’esfera privada; és violència de gènere que als nois no se’ls permeti
ser dèbils, tendres, no ser els millors, no ser els número 1, no ser exitosos a la vida, no
ser durs i forts i resoldre els conflictes a través de la violència; és violència de gènere
que les noies creguin encara en el príncep blau i tots els mites de l’amor romàntic; és
violència de gènere educar a les noies en la submissió i en una modèstia mal entesa;
és violència de gènere que s’utilitzi la gelosia com a mecansime de control de la parella
i en canvi no s’aposti per les relacions de confiança; és violència de gènere pensar que
les drogues, l’alcohol, certes vestimentes i actituds de les noies siguin atenuants de la
violència de gènere; és violència de gènere no deixar viure la sexualitat com un gran
plaer i amb llibertat i responsabilitat de cada persona; és violència de gènere castrar
els nois emocionalment i castrar les noies sexualment; és violència de gènere pensar
que l’amor ho pot tot i que l’amor ens fa patir; és violència de gènere el fet de pensar
que precisament la violència de gènere és un assumpte privat entre l’agressor i la
víctima.
Per oferir eines a l’alumnat per parlar i pensar qui són, com es comporten, i quin és el
seu lloc en la parella i les relacions, es pot treballar la segona unitat.

A l’hora d’elaborar la unitat didàctica es segueix la metodologia pròpia del cicle
d’aprenentatge, a través del qual s’introdueixen conceptes i coneixements nous al
grup-classe.
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En una primera fase inicial es proposen activitats d’exploració, en les quals es pretén
copsar les idees i experiències prèvies que tenen els/les alumnes. D’aquesta manera,
es realitzen activitats introductòries, per tal de conèixer la situació de partida de
l’alumnat i a la vegada facilitar una primera reflexió sobre les pràctiques i actituds que
tenen a veure amb les relacions amb els altres.
Posteriorment, es proposa una activitat d’introducció del concepte, l’objectiu de la qual
és la introducció a la classe d’un seguit de conceptes nous per a l’alumnat, com són la
discriminació, la violència, emocions o socialització, i les diferents idees i coneixements
que es poden relacionar amb aquests.
Finalment, es proposen activitats d’estructuració i aplicació dels conceptes i els
coneixements introduïts a classe, per tal de comprovar si els/les alumnes han
interioritzat correctament els conceptes.
Entre les diferents activitats que conformen aquesta unitat didàctica trobem activitats
de role-playing, estudi de casos o simulacions entre d’altres que contribueixen al
desenvolupament de la personalitat social de l’alumnat i la seva empatia, entesa com
el fet de posar-se en el lloc de l’altre.
En la realització d’aquestes activitats, s’afavoreix el treball amb grups cooperatius,
combinant l’elaboració i reflexió individual de les idees amb la posada en comú
d’aquestes en el grup de treball. La formació d’aquests grups cooperatius, en funció
dels objectius de l’activitat, anirà variant.
També es promou l’expressió de les idees amb la realització de debats, en els quals
l’alumnat interacciona amb els seus iguals amb una actitud dialogant, oberta i
respectuosa cap a les intervencions de la resta de la classe.
A continuació oferim un seguit de consideracions a tenir en compte en el moment de la
realització dels debats.
El professorat durant el debat de les principals idees amb el grup classe, ha de
procurar mantenir una actitud dialogant, oberta i respectuosa envers les intervencions
dels alumnes. S’ha de fer ús d’un llenguatge que no sigui impositiu i fomentar els
processos d’interrogació, diàleg i raonament.
El professorat ha d’estimular la capacitat d’escoltar i defensar el dret a ser respectats o
respectades. S’hauria de procurar integrar les diferències i les aportacions individuals
de tots els alumnes i afavorir l’autoestima dels nois/es.
El professor/a també ha de procurar afavorir dinàmiques de treball cooperatives i crear
un espai de reflexió amb aquests debats on s’afavoreixi les intervencions crítiques dels
alumnes i el valor de l’assertivitat, entesa com la capacitat d’afirmació equilibrada
davant els altres, en relació amb el valor de l’autonomia.
En relació amb les diferències de gènere, s’ha de procurar que les intervencions, les
realitzin tant els nois com les noies, i no es poden tolerar actituds de menyspreu entre
l’alumnat.

4

2. GUIA PER AL PROFESSORAT
(mireu les activitats en l’apartat d’“Activitats per a l’alumnat”)
Activitats d’exploració
El termòmetre de l’amor.
Descripció: En aquesta activitat es treballa a partir d’un test de preguntes sobre les
relacions de parella i/o amoroses, per tal que l’alumnat pugui verificar el tipus de
relació que té amb la seva parella – en el cas que en tinguin-, i si no en tenen en base
a una relació anterior o imaginant que podria passar si en tinguessin.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys)
Durada: 45 minuts lectius aproximadament.
Material:
- Activitat “Test de preguntes- El termòmetre de l’amor” en el full de treball de
l’alumnat
-Fotocòpies amb els resultats del test amb les corresponents recomanacions.

Objectius: Potenciar la reflexió al voltant del comportament del propi alumnat en la
relació de parella i en les relacions amoroses en el cas que en tinguin o si n’han tingut
anteriorment, i si no en tenen, el comportament que podrien tenir.
Indicacions metodològiques: En aquesta activitat, es presenta a l’alumnat un test
de preguntes per a que puguin verificar el tipus de relació que tenen amb la seva
parella, en el cas que en tinguin. Els /les alumnes que no tenen parella, poden
contestar les preguntes en base a una relació anterior o imaginant que passaria si en
tinguessin, pensant en un futur. Amb aquest test l’alumnat es pot adonar si té una
bona relació amb la seva parella o per altra banda, pot veure que la seva relació no és
tan bona i afectuosa com els semblava i que pot arribar a ser fins i tot abusiva.
L’alumnat ha d’omplir el test en el seu full de treball i un cop estigui omplert, el
professorat passarà als alumnes una fotocòpia amb els resultats del test i una taula per
tal que puguin comptar els punts i d’aquesta manera saber si la seva relació amorosa
és sana o no.
El professorat ha de demanar als alumnes que contestin a les preguntes amb sinceritat
i que no s’enganyin a si mateixos.
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Taula dels resultats del test: El termòmetre de l’amor
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Un cop sumats els punts, llegiu les següents recomanacions que s’adiuen amb el
resultat que heu obtingut en el test realitzat:
 Si heu obtingut més de 160 punts: La vostra relació té futur i té una
perspectiva satisfactòria. És una bona relació.
 Si heu obtingut més de 120 punts: O es tracta d’un amor incipient o la
vostra relació té poc futur. Pot ser que tingueu altres interessos i expectatives
diferents a la vostra parella. Parleu d’aquest aspecte amb la vostra parella.
 Si heu obtingut més de 80 punts: La vostra relació tendeix a la violència
verbal i emocional. No perdeu la vostra pròpia personalitat. Us mereixeu alguna
cosa millor que això.
 Menys de 80 punts: Hi ha senyals de violència física i sexual en la vostra
relació. Procureu no seguir el mateix camí que la vostra parella.

Activitats d’introducció del concepte.
Descripció: En aquesta activitat s’introdueixen i es treballen conceptes nous i bàsics,
relacionats amb la temàtica de la violència de gènere que estem treballant: gènere,
prejudicis, estereotips, socialització, discriminació, violència i emocions.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material: Per a realitzar aquesta activitat no es necessita cap material en concret.
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Objectius:
- Introduir conceptes nous a la classe.
- Reflexionar sobre els conceptes introduïts a partir de l’elaboració de definicions
i el debat d’aquestes.
Indicacions metodològiques: El professorat demana a l’alumnat que defineixin
individualment els conceptes següents:gènere, prejudicis, estereotips, discriminació,
violència i emocions. Un cop elaborades les definicions individualment, es demana a
l’alumnat que es constitueixin en grups de 4 o 5 persones, que comentin les definicions
individuals i que elaborin una per a cada concepte de forma consensuada.
Un cop elaborades aquestes definicions, es demana als grups que escollin a un/a
portaveu, el/la qual serà l’encarregat/da de comunicar la definició a la resta del grup
classe. Un cop ja han participat tots els grups, s’inicia un debat amb tota la classe, amb
els/les portaveus com a representants de cada grup, i es comencen a debatre amb els
respectius arguments de cada grup, les diferents definicions a les quals s’ha arribat.

Observacions: El professorat durant el debat de les principals idees amb el grup
classe, ha de procurar mantenir una actitud dialogant, oberta i respectuosa envers les
intervencions dels alumnes. El professor/a pot plantejar diferents preguntes per tal
d’anar conduint el debat.
El debat es pot desenvolupar des de les taules on estiguin assentats els alumnes, o es
pot demanar als/les portaveus que s’asseguin davant de la classe,i com a
representants de cada grup, iniciessin un debat entre ells, aplicant en aquest cas la
metodologia del role-playing, reforçant la empatia i el desenvolupament de la
personalitat social de l’alumnat.
El professor/a pot plantejar als alumnes la definició de gènere entesa com les pautes
de comportament i interacció social que s’adscriuen a homes i dones en base al seu
sexe i que es troben íntimament relacionades a les dimensions de masculinitat i
feminitat. Els gèneres com a construccions socials, són dinàmics i responen als canvis
socials.
Els prejudicis es poden definir com les actituds basades en una informació molt
limitada. Pot ser una actitud basada en els estereotips o en una generalització, com
per exemple “qualsevol persona que condueix un Volvo és rica”, o “tots els joves són
uns irresponsables”.
Els estereotips es poden definir com unes visions rígides i simplistes d’un aspecte de
la realitat social, especialment de les persones o dels grups socials. Així, els estereotips
són la concreció dels prejudicis i es manifesten quan hi ha una adequació entre l’acció
que transcorre i el que s’espera que succeeixi. Els “estereotips sexistes” i els
“estereotips de rols de gènere” apareixen quan certs comportaments es consideren
apropiats i esperats d’homes o dones. Els estereotips s’utilitzen indiferentment, sense
tenir en compte les consideracions individuals, els interessos, desitjos o habilitats d’uns
i altres.
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Les següents definicions estan extretes del Diccionari d’Estudis Catalans.
Discriminació:
Acció de discriminar; l'efecte. || Infravaloració d'un grup social que en fa un altre, amb
el corresponent comportament de segregació. || Comportament en què els estímuls
quantitativament o qualitativament diferents provoquen respostes de l'individu també
diferents.

Violència:
Força o energia desplegada impetuosament. La violència del vent, de la tempestat,
d'una sotragada sísmica. La violència d'un cop. Empènyer-lo amb violència. | La
violència d'una passió, d'un desig. La violència d'una malaltia. | ABS. Abús de força.
Usar de violència envers algú. Emprar la violència contra algú. Sofrir violència. Rebutjar
la violència amb la violència. fer violència a algú Fer-li fer quelcom a la força. fer
violència a un text Fer-li dir una cosa que no diu. fer violència a una dona Violar-la. ferse violència Constrènyer-se amb esforç a fer quelcom.| violència de caràcter Facilitat a
deixar-se emportar per la ira.

Emoció/ ns:
Agitació de l'ànim per un sentiment de plaer, de pena, d'amor, d'odi, de por, etc. Un
estiu ple d'emocions. Una emoció forta, profunda. | Reacció afectiva, en general
intensa, provocada habitualment per un factor extern i que es manifesta per una
commoció orgànica més o menys visible. L'emoció no el deixava parlar. Ple d'emoció.

Socialització:
Acció de socialitzar; l'efecte. || Conversió dels mitjans de producció de propietat
privada en propietat de la comunitat social. || Procés pel qual un individu aprèn i fa
seus els elements de la cultura del seu entorn social.
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Activitats d’aplicació.
Els nois són així?
Descripció: L’alumnat treballa a partir de l’elaboració d’una llista de característiques
que poden definir el que anomenaríem “ser tot un tiarro” i “ser una maruja”, la
identificació dels estereotips de gènere que s’associen als models de masculinitat i
feminitat hegemònica. En relació amb aquests estereotips de gènere, en aquesta
activitat també es treballen els diferents elements que poden provocar que ens
comportem segons aquests estereotips i les conseqüències que tenen lloc si no seguim
les pautes que aquests transmeten.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material: Activitat “Així són els nois? en el full de treball de l’alumnat.
Objectius:
- Identificar i facilitar la reflexió al voltant dels estereotips de gènere que
s’associen als models de masculinitat i feminitat hegemònica.
- Prendre consciència que el concepte de gènere no és una realitat
predeterminada, sinó que és una construcció social.
- Facilitar la reflexió al voltant de la socialització en relació als estereotips de
gènere.
Indicacions metodològiques: El professor/a començarà l’activitat amb una breu
introducció en la qual explicarà les diferències biològiques i socials existents entre
homes i dones, o sigui la diferència entre el sexe i el gènere. El “ser home” o “ser
dona” suposa una construcció social. Això suposa una socialització, és a dir, que
aprenem a ser home o a ser dona. Però com ens socialitzem? La família, l’escola, els
nostres amics i els mitjans de comunicació ens ensenyen com ens hem de comportar.
Aquesta activitat es desenvolupa a partir del treball en grups petits de cinc persones,
procurant que un dels grups estigui format exclusivament per noies, un per nois i els
altres grups poden ser mixtes. L’alumnat ha d’enumerar un seguit de característiques
sobre com creuen que hauria de ser “tot un home” o “tot un tiarro” i de “ser tota una
maruja”, o sigui el que es considera els models de masculinitat i feminitat hegemònica.
El professor/a no ha d’explicar el significat d’aquestes frases abans de començar
l’activitat, per tal que l’alumnat se n’adoni en el transcurs del desenvolupament de
l’activitat.
Després d’haver elaborat una llista amb les característiques de cada model, els/les
alumnes han d’assenyalar totes les que consideren que són estereotips de gènere.
Posteriorment, els/les alumnes hauran de donar exemples de diferents elements que
poden provocar que ens comportem segons aquests estereotips. Per ajudar a
identificar aquests factors, el professorat es pot formular les següents preguntes:
 Aquestes actituds i característiques també les trobem en els nostres pares i
mares?
 On creieu que s’aprenen aquests models de conducta?
 Qui ens ensenya aquests estereotips?
 Doneu exemples específics d’esports, programes de televisió, anuncis, revistes,
música, …... en els quals es puguin trobar indicis de l’ús d’aquests estereotips.
 En quins altres llocs podem trobar també aquests missatges estereotipats?
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 Amb quines paraules s’anomenen als homes i a les dones que no responen a
aquests estereotips?
Per tal de finalitzar, es podria iniciar un debat amb els/les alumnes sobre les
conseqüències que provoca el fet d’haver de complir amb aquests estereotips
socialment. Com ens sentim si no ens comportem segons les pautes que ens
transmeten aquests estereotips?
Observacions:
A través de la discussió i de les exemplificacions que aportin els alumnes durant el
transcurs de l’activitat, aquests/es han d’arribar a comprendre que la cultura
androcèntrica va creant, modelant, perpetuant i legitimant uns models determinats de
masculinitat i feminitat hegemònica. Aquests models són construccions socials que es
transmeten en qualsevol àmbit i en qualsevol model al llarg de tota la nostra vida.
A continuació, s’esmenten alguns dels trets que caracteritzen el que es considera com
model de masculinitat hegemònica:
 Negació de tot el que és propi de la feminitat o misogínia. No volen mostrar en
cap moment tot allò que s’associa amb la feminitat, com podria ser el fet de
mostrar els sentiments.
 Negació de tot el que envolta a la homosexualitat o homofòbia.
 Negociació de la masculinitat en espais homosocials, únicament masculins.
 Consideració de l’èxit personal, social o professional com a màxim imperatiu
personal.
 Demostració en tot moment d’una aparent seguretat i independència personals.
 Demostració de la seva fortalesa física i agressivitat.
 Demostració del seu poder i autoritat, els quals sovint s’aconsegueixen a través
de mecanismes de violència, els quals s’accepten i no es qüestionen.
 Solució de qualsevol conflicte que els envolta a través de mecanismes violents
 Consideració dels individus que compleixen aquest model com a herois.
Així doncs, aquests models hegemònics, impliquen seguir uns estereotips que
determinen certes opinions i generen uns comportaments determinats a través
d’aquests estereotips.
Aquests models de masculinitat i feminitat hegemònica dificulten la concepció d’altres
possibles formes de masculinitat o feminitat, i d’aquesta manera les noies i els nois que
transgredeixen aquests patrons que conceben els models, es poden sentir exclosos i
discriminats per raó de gènere. Per exemple, un noi al qui no li agradi jugar a futbol a
l’hora del pati i en canvi prefereixi anar amb les noies de la seva classe a parlar, moltes
vegades se’l titlla per part dels companys/es de classe com a “marica”, o per altra
banda una nena que li agrada jugar a futbol serà considerada com una “marimacho”.
En aquest sentit, una possible activitat a realitzar a classe, si el professor/a ho creu
oportú, podria ser el fet de demanar als alumnes si algú ha viscut una experiència
personal similar a l’esmentada, pel fet de no seguir el patró dels models de
masculinitat i feminitat hegemònica i que la comentés a la resta de la classe. El
professorat ha d’estar molt disposat per tal de realitzar aquesta activitat ja que el tema
que es tracta és delicat, i pot resultar força violent per a l’alumnat que hagi viscut
situacions de discriminació per raó de gènere. Si el professorat ho cregués oportú,
aquesta podria ser una activitat que es podria deixar per més endavant, una vegada ja
s’hagin realitzat altres activitats relacionades amb la discriminació per raó de gènere.
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Debat sobre els estereotips de gènere.
Descripció: En aquesta activitat, a través de tres metodologies de treball diferent, es
discutiran diversos plantejaments que permeten reflexionar al voltant dels rols i els
models de conducta atribuïts a homes i dones socialment així com la construcció de les
relacions amoroses. El professorat pot decidir treballar l’activitat a partir de les tres
metodologies diferents o pot escollir la que cregui més oportuna d’acord amb les
característiques del grup.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: 45 minuts lectius aproximadament.
Material:
- Fitxes amb els plantejaments sobre els estereotips de gènere
Objectius:
- Potenciar la reflexió al voltant dels rols i els models de conducta que
s’atribueixen a homes i a dones en la societat.
- Potenciar la reflexió sobre la construcció de les relacions entre homes i dones.
- Afavorir un desenvolupament de l’educació emocional i l’expressió de les
emocions dels alumnes.
Indicacions metodològiques: A continuació es plantegen tres maneres diferents de
treballar l’activitat, per tal que el professorat disposi de diferents metodologies a l’hora
de tractar una mateixa activitat.
1. Discussió de grup: El professorat demana a l’alumnat que s’assenti fent una
rotllana i col·loca les fitxes amb els diferents plantejaments al centre de la rotllana. Un
alumne/a agafa una fitxa, llegeix l’afirmació en veu alta i explica si està d’acord amb
aquesta o no amb la corresponent argumentació. Després de la intervenció de
l’alumne/a, el professor/a demana a la resta de la classe, la seva opinió sobre el
plantejament, i d’aquesta manera s’inicia un petit debat amb el grup-classe, al voltant
d’aquest.
Els plantejaments estan expressats sense gaire matisos per tal de que sigui més fàcil
poder discutir sobre ells i per tal de contribuir a la creació d’un espai per a que els/les
alumnes puguin explicar alguna experiència pròpia, relacionada amb l’estereotip que
s’està debatent. Per això, és necessari crear un ambient tranquil, de confiança i segur.
L’objectiu d’aquest debat amb el grup-classe és potenciar la reflexió sobre els valors i
les normes relacionats amb l’actitud que han de presentar els homes i les dones i
recollir les diferents opinions dels alumnes sobre la construcció de les relacions entre
homes i dones.
2. Joc de pros i de contres : El professorat divideix el grup classe en dos grups
aleatòriament: els que es posicionaran a favor i els que es posicionaran en contra.
Llavors, el professor/a llegeix els plantejaments a treballar i els dos grups els
discuteixen durant una estona. Un cop s’han discutit amb el grup,un portaveu exposa a
la resta de la classe les conclusions a les quals s’han arribat i s’escriuen a la pissarra,
després es torna a fer el mateix amb el portaveu de l’altre grup. A partir de les
conclusions a les quals arriba cada grup, s’inicia un debat tenint en compte els pros i
els contres de cada plantejament.
3. Discussió en parelles : El professorat demana als alumnes que es posin en
parelles. Cada parella discutirà els diferents plantejament i es posicionaran segons si
estan d’acord o no amb ell amb la corresponent argumentació. Els dos alumnes s’han

11

de preguntar mútuament com es senten i què els provoca el fet d’escoltar l’afirmació
que es planteja.
L’objectiu de l’activitat és afavorir l’expressió dels sentiments de l’alumnat. En aquest
sentit, és important que el professor/a comenti a la classe que cap sentiment és erroni.
Amb aquesta activitat també es podria treballar un exercici de comprensió oral. Un cop
un dels dos alumnes, ha expressat tot el que pensa sobre el plantejament, el segon ha
de resumir el que ha expressat aquest primer alumne sobre el plantejament i quins són
els seus sentiments. Aquest és un bon exercici per tal d’aprendre a escoltar a les altres
persones i considerar els sentiments dels altres.
PLANTEJAMENTS A UTILITZAR PER A LA DISCUSSIÓ
1. Si estimes a algú, ho has de fer tot amb la teva parella i ho has de donar tot
per ell/a.
2. Els nois poden criticar la forma de vestir de la seva parella.
3. Si una noia diu que no, moltes vegades vol dir que sí
4. Si tens parella, els teus amics ja no són importants.
5. Les noies han d’anar sempre al lloc on decideix la seva parella.
6. Si estàs gelós/a, vol dir que t’estimes molt a la teva parella.
7. Ser dolç/a i mostrar els sentiments solament ho fan les noies.
8. S’ha de permetre més coses als nois que a les noies.
9. En una discoteca és millor estar al costat de la parella tota la estona per tal que
no parli amb altres nois/es.
10. És una bona idea utilitzar el telèfon mòbil per a controlar el que fa la teva
parella al llarg del dia.
11. Tenir una bona mare és tant important com tenir un bon pare.
12. Els típics “xulos”, en el fons tenen un bon cor.
13. Les noies que es mostren amb una aparença de dures, voldrien ser un noi.
14. Les noies poden escoltar molt millor els problemes dels altres que els nois.
15. Els homes són forts, en canvi les dones són més dèbils.
És lògica i normal la desigualtat en les relacions de parella i el fet que els homes
tinguin el poder i el control sobre les dones.
Observacions
El professorat pot escollir les activitats que cregui més oportunes entre les tres
activitats que es proposen. Les activitats plantegen diferents metodologies per a
treballar uns mateixos plantejaments al voltant dels estereotips de gènere i les
relacions amoroses. El professorat pot decidir realitzar les tres o la que cregui més
adient a les característiques del grup, pel que fa a la forma de treballar.
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Busquem els errors en els llibres de text?
Descripció: En aquesta activitat s’analitza com els llibres de text contribueixen al
procés de socialització i com es transmeten a través d’aquests els estereotips de
gènere. En aquest sentit, s’investigarà quins eren els estereotips de gènere presents en
els llibres de text de fa uns 50 anys aproximadament i en quina mesura han anat
canviant els llibres de text en els últims 50 anys pel que fa als estereotips de gènere,
tot observant a partir d’unes pautes d’observació els llibres de text actuals.
En les imatges sobre “l’origen de l’home”, recomanem a qui li pugui interessar llegir el
llibre "El clan del oso caverbario", ja que proposa una perspectiva del tema força
desconeguda fins el moment”.

Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material:
- Activitat “Estereotips en els llibres de text” en el full de treball de l’alumnat.
-Llibres de text que s’utilitzen a classe.
-Llibre de text que s’utilitza a la classe de ciències socials.
Objectius:
-Identificar els estereotips de gènere que es poden trobar en els llibres de text.
-Desenvolupar una actitud crítica davant els estereotips de gènere que es poden
trobar en els llibres de text.
Indicacions metodològiques: En aquesta activitat s’analitzarà com els llibres de text
contribueixen al procés de socialització i com es transmeten a través d’aquests els
estereotips de gènere. En aquest sentit, s’investigarà quins eren els estereotips de
gènere presents en els llibres de text de fa uns 50 anys aproximadament i en quina
mesura han anat canviant els llibres de text en els últims 50 anys pel que fa als
estereotips de gènere, tot observant a partir d’unes pautes d’observació els llibres de
text actuals.
En primer lloc, el professor/a demanarà als alumnes que es posin en parelles i que
contestin les diferents preguntes que es plantegen en el full de l’alumnat, relacionades
amb la presència dels estereotips de gènere en els llibres de text de fa cinquanta anys
aproximadament, després d’observar atentament els dibuixos.
Després de contestar les diferents preguntes, s’iniciarà un debat amb el grup classe
per tal de comentar les respostes que s’han donat.
Un cop s’hagi realitzat aquesta primera activitat, s’explica a l’alumnat la possibilitat
d’utilitzar la metodologia de les graelles d’observacions per tal d’avaluar la presència de
trets sexistes i discriminació sexista en els llibres de text actuals.
L’observació és una metodologia molt adequada per tal de reafirmar les percepcions
que podem tenir. Així, per exemple, les sensacions o opinions que es tenen, al voltant
dels aspectes sexistes en els llibres de text, a través de les graelles d’observació es
veuen confirmades.
El professor/a demana a l’alumnat que es constitueixi en grups de treball d’unes tres o
quatre persones aproximadament, i reparteix a aquests/es les graelles d’observacions
que s’utilitzaran per a realitzar l’activitat. Posteriorment, s’explica a l’alumnat que a
través de diferents llibres de text, de diferents assignatures, s’observarà la presència
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de continguts sexistes en les imatges que trobem en aquests i es realitzarà un treball
comparatiu. Així, a partir de l’observació de diverses variables incloses en les graelles
d’observació, i distingint en tot moment si aquestes fan referència a homes o a dones,
podrem arribar a constatar i analitzar la possible presència de trets sexistes en els
llibres de text. Les variables que apareixen en les graelles d’observacions són
orientatives, i en aquest sentit el professorat les pot adaptar com millor els convingui.
De la mateixa manera, aquestes graelles d’observació estan concebudes per a
l’observació d’imatges dels llibres de text, però si el professorat ho creu oportú es
podrien adaptar per a observar i analitzar els continguts del text.
En el moment de realitzar les observacions és recomanable que es faci servir dos o tres
llibres diferents, per tal de facilitar el treball comparatiu, i no quedar-nos amb la
observació limitada d’un sol llibre de text. En aquest mateix sentit, per tal de no limitar
l’observació, es podrien observar aproximadament unes 20 pàgines o el capítol d’un
llibre.
Un cop realitzades les observacions, es posa en comú amb el conjunt del grup classe
els resultats obtinguts. Així, es pot observar si els diferents resultats als que ha arribat
cada grup s’assimilen, o en canvi la tendència és diferent. A partir dels resultats que ha
obtingut cada grup, i la comparació d’aquests, es pot iniciar un debat en el qual es
potenciï la reflexió de l’alumnat al voltant d’aquest tema a partir de preguntes tals
com1:
*El nombre de personatges masculins i femenins que apareixen en les il·lustracions és
similar o és força diferent?
*Quina quantitat de personatges històrics femenins i masculins apareixen en els llibres
de text?
*El nombre de dones que apareixen representades per allò que són professionalment
és menor que el nombre d’homes representats per això mateix?
*Existeix una desigualtat entre el nombre de dones i homes que es representen en les
il·lustracions en l’àmbit de l’espai públic o realitzant un treball renumerat?
*En els llibres de text apareixen més homes o més dones dedicats a les tasques
domèstiques o a tenir cura dels altres?
*Hi ha desigualtat entre el nombre de homes i dones que realitzen activitats
intel·lectuals?
*Hi ha més dones o més homes representats en les il·lustracions que exerceixin
tasques en llocs d’alta responsabilitat?

Observacions
En el transcurs de l’activitat, el professorat ha d’explicar a l’alumnat que els llibres de
text, de consulta i altres materials escrits, han estat concebuts des d’una cultura
androcèntrica que discrimina a les dones així com les tasques i els valors que són
considerats com a propis de les dones i la cultura femenina. Així doncs, els llibres de
text contenen trets sexistes molt evidents, que podem detectar a partir de l’ús de les
taules d’observacions. Les taules d’observacions poden ser un bon instrument destinat
a detectar la quantitat i la tipologia de trets sexistes existents en els llibres de text.
El fet d’ignorar el protagonisme de les dones en la societat, el silenciar les seves
aptituds i possibilitats personals i utilitzar un llenguatge principalment masculí, fa més
difícil que les nenes es sentin identificades amb el contingut present en els llibres de
text.
1

Preguntes adaptades del Grup de Treball sobre Coeducació de Rosa Sensat
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Els llibres de text solen reflectir relacions socials fins i tot més estereotipades que les
que s’estableixen en la realitat social. Per aquest motiu, el canvi de la presència dels
estereotips de gènere en els llibres de text probablement serà molt lent.
És útil doncs, treballar la detecció dels trets sexistes en els llibres de text per tal de
desenvolupar una actitud crítica vers aquests per part de l’alumnat.
A continuació es reprodueixen els models de graelles d’observacions que
s’utilitzaran en el desenvolupament d’aquesta activitat. Tanmateix, el professorat pot
introduir els canvis que cregui oportuns.
Aquest model de graella d’observació així com les preguntes plantejades anteriorment
han estat adaptades del llibre Subirats,M i Tomé, A “Pautes d’observació per a l’anàlisi
del sexisme en l’àmbit educatiu”. Quaderns per a la coeducació. ICE. UAB. N.2 . Aquest
llibre és un bon recurs bibliogràfic per a treballar la metodologia de les graelles
d’observació. Aquestes poden ser adaptades per a observar i analitzar la presència de
trets sexistes en altres suports on també es puguin analitzar imatges com poden ser
els anuncis, pel·lícules, entre d’altres.

CONTINGUTS SEXISTES EN LES IMATGES DELS LLIBRES DE TEXT
DONES
HOMES
TOTAL
NOMBRE D’INDIVIDUS
PERSONATGES
HISTÒRICS O
CONEGUTS
REPRESENTACIONS
RELACIONADES AMB
LA PRESÈNCIA EN
ESPAI PÚBLIC
REPRESENTACIONS
RELACIONADES AMB
EL TREBALL
DOMÈSTIC O DE
CURA
REPRESENTACIONS
RELACIONADES AMB
EL TREBALL
INTELECTUAL
REPRESENTACIONS
RELACIONADES AMB
LLOCS DE
RESPONSABILITAT
NOMBRE D’INDIVIDUS
AMB ROLS ACTIUS
NOMBRE D’INDIVIDUS
AMB ROLS PASSIUS
REPRESENTACIÓ
SOCIAL NEGATIVA
REPRESENTACIÓ
COM A OBJECTE
SEXUAL

TOTAL
ALTRES OBSERVACIONS
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Estereotips en els mitjans de comunicació.
M’en fio de la tele?

Descripció: Aquesta activitat permet analitzar la presència de trets sexistes i
estereotips de gènere en els mitjans de comunicació i a la vegada adoptar una actitud
crítica davant aquests. L’alumnat , en grups petits, realitzarà un collage amb diferents
imatges d’homes i dones que apareixen en revistes i buscaran imatges concretes que
demostrin la presència dels estereotips de gènere en els mitjans de comunicació.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material:
- Activitat “Estereotips en els mitjans de comunicació” en el full de treball de l’alumnat
- 2 -4 tisores per a cada grup
- 2 barres de pegament
- Aproximadament 20 revistes (procureu que sigui una selecció àmplia de diferents
revistes) i uns diaris
- 4 fulls grans de paper de dibuix
Objectius:
- Identificar la presència del sexisme i els estereotips de gènere en els mitjans de
comunicació
- Adoptar una actitud crítica davant els estereotips de gènere que podem trobar en els
mitjans de comunicació.
Indicacions metodològiques:
Per començar l’activitat, el professor/a introduirà de manera breu els conceptes
principals relatius a la presència dels estereotips de gènere i el sexisme en els mitjans
de comunicació. En el següent apartat d’observacions es desenvolupen les idees
principals que es poden comentar a la classe.
Després de la breu introducció, el professorat explicarà a l’alumnat que realitzaran un
collage amb diferents imatges d’homes i dones que apareixen en els mitjans de
comunicació. Els/les alumnes han de buscar imatges que demostrin els estereotips de
gèneres presents en els mitjans de comunicació.
Per tal de realitzar el collage, es dividirà la classe en grups petits de 4 o 5 persones
procurant que un dels grups estigui format exclusivament per noies, un per nois i els
altres grups poden ser mixtes; i es donarà a cada grup les revistes, diaris i la resta de
material per treballar. Els/les alumnes han de mirar les revistes i els diaris i han d’anar
retallant les fotografies, imatges o titulars que demostrin els estereotips o el sexisme
presents en aquest. A la vegada també han de buscar imatges en les que apareguin
homes i dones junts.
Després d’haver fet aquest treball de recerca, ja poden començar amb l’elaboració del
collage. Abans de començar el professor/a pot suggerir algunes idees sobre l’elaboració
d’aquest i pot comentar a l’alumnat que en el collage poden afegir frases o dibuixos
que hagin elaborat ells mateixos.
Un cop finalitzats els collages, aquests es pengen a la paret de la classe i cada grup
presenta el seu collage a la resta de la classe. El professorat ha de demanar perquè
creuen que determinades imatges són sexistes o estereotipades. L’alumnat ha de
fonamentar els seus arguments.
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A continuació, s’apunten un seguit de preguntes que es poden formular:
- Com és l’aparença física dels homes i de les dones que surten a les imatges
comparada amb la dels homes i les dones que coneixem? (S’observa com les dones
tendeixen a ser més esveltes que la mitjana de dones mentre que els homes també
tendeixen a ser més alts i més musculosos que la mitjana d’homes).
- Apareixen moltes persones discapacitades en les revistes? I persones de minories
ètniques?
- Com han fotografiat als homes i a les dones? (Feu notar que pel que fa a les dones,
la càmera es situa a l’alçada dels ulls o mirant cap avall, així la dona es troba en una
posició més baixa que la càmera; mentre que els homes, moltes vegades es troben en
una posició més alta que la càmera. Això aconsegueix crear una imatge de poder dels
homes vers les dones.
- En els anuncis, apareixen més imatges d’homes i dones amb una aparença “normal”
o més imatges d’homes i dones atractius/ves? És cert que tant els homes com les
dones són representats d’una manera atractiva en els mitjans de comunicació, però,
concretament són les dones o els homes els que es presenten més atractius? Qui riu
més els homes o les dones?
-En les imatges que s’han trobat on homes i dones surten junts, què ens comuniquen
aquestes sobre la concepció que tenim del poder social que sustenten homes i dones?
Per exemple, les dones en les imatges moltes vegades estan agafades pels homes o es
recolzen sobre ells. En moltes imatges, la dona està mirant a l’home, mentre que
aquest mira a la càmera o està mirant a la llunyania. Així, és com si ens volguessin
comunicar que l’home ho significa tot per a la dona mentre que aquesta no ho és tot
per a l’home, per al qui és més important el món.
Per finalitzar amb aquest debat, s’hauria d’arribar a unes conclusions a través de les
intervencions de l’alumnat pel que fa al sexisme i els estereotips de gènere en els
mitjans de comunicació.

Observacions
És important respectar la formació dels grups, un exclusiu de noies, un exclusiu de nois
i els altres mixtes. Aquesta distribució dels grups és interessant per tal de constatar les
diferències de gènere que poden existir.
Al llarg del desenvolupament d’aquesta activitat el professorat hauria d’introduir i
comentar dos aspectes i idees importants pel que fa als estereotips de gènere en els
mitjans de comunicació:
1. En primer lloc, el professorat hauria de comentar que no són els mitjans de
comunicació els que creen aquests estereotips de homes i dones, però sí que amb la
seva transmissió els reforcen i els subratllen. Així, tots els membres de la societat
interioritzen aquests estereotips i això dona lloc a la seva pervivència en la societat.
2. Un altre aspecte important és la existència o no del sexisme cap als homes. El
professorat hauria de comentar a l’alumnat l’existència d’un sexisme cap als homes.
Per exemple, moltes vegades no es considera a l’home com a afectuós, ni com a una
persona que pot cuidar dels seus fills. Però, aquest sexisme que es practica cap als
homes és diferent dels que es practica cap a les dones. Les imatges estereotipades de
l’home, normalment es refereixen al poder que exerceixen sobre altres homes i sobre
les dones. Així, el sexisme cap als homes reforça les imatges de l’home com a un
individu poderós. El sexisme cap a les dones, per altra banda, consisteix en presentarles com a dèbils i subordinades a la figura de l’home.
Així doncs, la discriminació positiva cap a les dones no s’ha de considerar com el fet
d’anar contra l’home, o com una discriminació cap a l’home, sinó que és un intent de

17

corregir el desequilibri històric que s’ha donat entre els dos gèneres i aconseguir
equilibrar-ho. En l’actualitat, els homes i les dones encara no tenen les mateixes
oportunitats. La discriminació positiva té com a objectiu aconseguir la igualtat entre
homes i dones, i no té res a veure amb la discriminació vers els homes.
Si algun alumne/a creu que el professor/a està exagerant pel que fa a la presència dels
estereotips de gènere en la publicitat, aquest pot explicar que en les agències de
publicitat es paguen milions d’euros per a crear la imatge desitjada d’homes i dones
amb l’objectiu final que els consumidors comprin els seus productes. Els publicistes
utilitzen, doncs, els estereotips de gènere per tal de vendre millor els productes i
d’aquesta manera contribueixen al reforçament en lloc de trencar amb aquests. Hem
de tenir en compte en tot moment que els anuncis publicitaris estan pensats i
elaborats tenint en compte fins els mínims detalls.
El professor/a també podria demanar a l’alumnat que aporti exemples de diferents
estereotips de gènere i manifestacions sexistes que hagin pogut veure en video-clips,
en els videojocs, en pel·lícules, en els diferents programes de la televisió, etc.

Els estereotips en la música.
Atenció: la música et convida a matar: la maté porque era mía

Descripció: En aquesta activitat es treballa la presència d’estereotips de gènere en la
música, i més concretament en les lletres de les cançons. A partir de la lectura de la
lletra significativa de tres cançons, en les quals es fa referència al fenomen de la
violència de gènere, els alumnes han de contestar un seguit de preguntes que es porti
a desenvolupar una actitud crítica davant de les lletres de les cançons i a prendre
consciència que aquestes poden condemnar el problema de la violència de gènere però
que per altra banda també poden promoure certs comportaments violents.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys)
Durada: 45 minuts lectius aproximadament
Material:
- Activitat “Els estereotips en la música” en el full de treball per a l’alumnat.
Objectius:
- Identificar la possible presència dels estereotips de gènere en la música i més
concretament en les lletres de les cançons.
- Prendre consciència de la importància de la música en el procés de socialització.
- Constatar el tractament que realitzen determinades lletres de cançons del fenomen
de la violència de gènere.
- Prendre consciència del fet que la lletra de les cançons per una part poden
condemnar el problema de la violència de gènere però per altra part també poden
promoure certs comportaments violents.
- Desenvolupar una actitud crítica davant la música i les lletres de les cançons.
Indicacions metodològiques: El professorat demana als alumnes que constitueixin
grups petits de quatre o cinc persones, i explica que realitzaran una activitat
relacionada amb la presència dels estereotips de gènere en la música. Així, l’alumnat
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haurà de llegir un seguit de lletres de cançons, en les quals d’una manera o altra es fa
referència al fenomen de la violència de gènere, i contestar les preguntes relacionades
amb aquestes que es plantegen.
Un cop s’han contestat les preguntes, es comenta amb el conjunt del grup classe, les
respostes a les quals ha arribat cada grup. En el transcurs d’aquesta discussió, s’hauria
de comentar el tractament que realitzen les diferents lletres del fenomen de la
violència de gènere, i la identificació dels diferents estereotips de gènere en aquestes.
El professorat hauria de incidir en la funció socialitzadora que té la música, i més
concretament les lletres de les cançons, i constatar el seu paper en la transmissió dels
estereotips de gènere. És important, doncs, en aquest sentit, que l’alumnat
desenvolupi una actitud crítica davant de la música i de les lletres de les cançons.
Observacions
És important respectar la formació dels grups, un exclusiu de noies, un exclusiu de nois
i els altres mixtes. Aquesta distribució dels grups és interessant per tal de constatar les
diferències de gènere que poden existir.
A continuació s’ofereix una selecció de cançons i pel·lícules que poden contribuir a la
reflexió i al debat al voltant dels estereotips, les identitats i les relacions de gènere.
Així, el fet d’escoltar música o veure pel·lícules relacionades amb aquestes qüestions i
el posterior debat i reflexió col·lectiva, és una metodologia adequada per a l’anàlisi i
reflexió sobre aquests temes entre adolescents.
La selecció que presentem de cançons i pel·lícules és la següent:

LLETRES DE CANÇONS
Bebe – Ella
Reincidentes- Ay Dolores!
Pasion Vega- María se bebe las calles
Els Pets- Una fiblada a la pell.
Víctor Manuel- El club de las mujeres muertas
Merche- Abre tu mente
Ana Belen- Un extraño en mi banyera
Amaral – Estrella de mar.
Malú- Aprendiz
Varis autors- Àlbum “Hay que volver a empezar”
Gloria Gaynor- I will survive
Aquesta només és una petita selecció d’algunes de les cançons, per saber-ne més
podeu consultar la pàgina web: www.malostratos.com
PEL·LÍCULES
- Quiero ser como Beckam
- Billy Elliot
- Boys don’t cry
- Full Monty
- La Boda de Muriel
- Te doy mis ojos
- El otro lado de la cama
- El hada ignorante
En la pàgina http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/index.htm “Els drets sexuals
i reproductius a través del cinema”, trobareu un tractament complert i didàctic
d’aquestes pel·lícules. En aquesta pàgina web podreu consultar fitxes didàctiques de
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diferents pel·lícules relacionades amb aquesta temàtica, que faciliten eines per ajudar
a través dels mitjans audiovisuals, a informar, motivar, sensibilitzar i desenvolupar
capacitats d’anàlisis i de crítica.

Anàlisi de trets sexistes en la literatura juvenil.
Qui és el protagonista de la novel.la?

Descripció: L’objectiu general d’aquesta activitat és l’anàlisi de la presència de trets
sexistes en algun relat, fragment o capítol de llibre juvenil, que s’estigui llegint a classe
o que el professorat cregui oportú. Amb grups petits, l’alumnat respondrà un seguit de
preguntes al voltant de la lectura d’un relat o capítol de llibre que permetin fer-li copsar
la presència d’aquests trets sexistes i adoptar una actitud crítica vers aquests.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys)
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material:
- Activitat “Anàlisi de trets sexistes en la literatura juvenil” en el full de treball de
l’alumnat.
- Relat o fragment de llibre que s’analitzarà
Objectius:
-Identificar la presència de trets sexistes en la literatura juvenil.
-Adoptar una actitud crítica davant els trets sexistes que podem trobar en la literatura
juvenil.
Indicacions metodològiques
En primer lloc, per tal d’iniciar l’activitat, el professorat explicarà a l’alumnat que en
aquesta activitat analitzaran la presència de trets sexistes en algun relat, fragment o
capítol d’un llibre que estiguin llegint a classe o que el professor cregui oportú.
El professor/a hauria de comentar a l’alumnat que els llibres de lectura esdevenen una
eina i un instrument essencial de transmissió cultural. En aquest sentit, i des de la
perspectiva de gènere, no podem obviar que a partir de la lectura d’un llibre es
transmeten aspectes com la igualtat d’oportunitats, la presència i/o crítica dels
estereotips de gènere, el respecte a les diferències entre d’altres trets que podrien ser
analitzats des d’aquesta perspectiva.
Així, en el transcurs d’aquesta activitat, a partir d’un relat o d’un capítol d’un llibre que
el professorat cregui oportú, l’alumnat analitzarà en grups petits de quatre o cinc
persones, la presència de trets sexistes en aquests, a partir d’un seguit de preguntes
que es plantegen en el full d’activitats de l’alumnat2.
Un cop s’hagin contestat i comentat les preguntes entre els membres del grup, es
discutiran les respostes a les que ha arribat cada grup amb el conjunt del grup classe.
Entre tots, es procurarà extreure un seguit de conclusions al voltant de la presència
dels trets sexistes en la literatura juvenil.

2

Preguntes adaptades del Grup de Treball sobre Coeducació de Rosa Sensat
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Observacions
El professorat podria fer adonar a l’alumnat en algun moment durant el transcurs de
l’activitat, la distinció que s’estableix des de la perspectiva de gènere, entre els
diferents tipus de llibres que llegeixen els nois i les noies. Així, mentre que els nois
generalment solen llegir per voluntat pròpia llibres d’aventures, d’acció o de misteri, les
noies per altra banda, acostumen a preferir llibres més realistes en els quals
predominin les relacions interpersonals, les històries amoroses,....
A continuació s’ofereix a mode orientatiu, una selecció de novel·les juvenils, de
diferents temàtiques, que considerem que podrien ser adients per a treballar a classe.
Així i tot el professor/a pot fer ús de la novel·la o el relat que cregui més oportú.

LLIBRES D’IMAGINACIÓ PER A JOVES
Edat: 12-16
•

Arni, Samhita. El Mahabharata explicat per una nena. Barcelona: RBA: La
Magrana, 2004. Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-7871-228-3. [Adaptacions;
Mitologia hindú; Hinduisme; Religions; Narrativa per a joves]

•

Atxaga, Bernardo. Memòries d'una vaca. Barcelona: Cruïlla, 1993. (Gran angular;
54). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-7629-796-3 [Guerra Civil Espanyola, 1936
/ 1939; Vaques; Animals personificats; Novel·la realista; Narrativa per a joves]

•

Ben Jelloun, Tahar. L'Escola buida. Il·lustracions: Miguel Ordóñez. Barcelona: La
Magrana, 2003. (Samarkanda). Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-8264-471-8
[Infants àrabs; Treball dels infants; Novel·la realista; Drets dels infants; Narrativa
per a joves]

•

Carbó, Joaquim. La Casa sota la sorra. 4a ed. Barcelona: Columna, 2000. (Xip
blau; 1). Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-7809-995-6 [Interculturalisme;
Narrativa per a joves; Novel·la d'aventures; Sudan]

•

Carmi, Daniella. La Explosión de la calle Ahalan. Salamanca: Lóguez, 1994. (La
Joven Colección; 39). Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-85334-77-9 [Relacions
familiars; Pares i fills; Jueus; Àrabs; Aspectes socials; Israel]

•

Cansino, Eliacer. El Misterio Velázquez. 4a ed. Madrid: Bruño, 2000. (Paralelo
cero; 20). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-216-3192-6 [Velázquez, Diego. Las
Meninas; Misteri; Novel·la d'aventures; Narrativa per a joves]

•

Carazo, Jesús. Las Sombras de la caverna. Madrid: Alfaguara, 1992. (Juvenil
alfaguara; 453). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-204-4776-3; ISBN 84-2044801-X [Televisió; Nois adolescents; Novel·la realista; Narrativa per a joves]

•

Farias; Juan. El Guardián del silencio. Valladolid: Miñón, 1985. (Las Campanas.
novela; 62 Crónicas de media tarde; 3). Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-3550724-6 [Relacions humanes; Novel·la realista; Vida rural; Emigració i immigració;
Postguerra espanyola, 1940; Narrativa per a joves]
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•

Ellis, Deborah. El Pan de la guerra. Zaragoza: Edelvives, 2003. ( Alandar; 8).
Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-263-4619-7 [Treball dels infants;
Supervivència; Dones àrabs; Novel·la realista; Talibans; Kabul (Afganistan)]

•

Ende, Michael. Momo o l' estranya història dels lladres del temps i de la nena que
va tornar als homes el temps robat: un conte-novel.la de fades. Barcelona:
Alfaguara 1988. (Alfaguara/Grup Promotor; 9). Notes: a partir de 12 anys. ISBN
84-85820-75-4 [Literatura fantàstica; Infants amb poders màgics; Temps;
Narrativa per a infants]

•

Fernández-Pacheco, Miguel. Los Zapatos de Murano. 2a ed. Madrid: Siruela,
1997. (Las Tres edades; 53). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-784-4378-9
[Amor; Segle XII; Novel·la històrica; Novel·la d'amor; Narrativa per a joves;
Venècia (Itàlia)]

•

García Llorca, Antoni. Terramolsa. Barcelona: La Galera, 2004. (Grumets; 173).
Notes: a partir de 14 anys. ISBN 84-246-9583-6. [Animals personificats; Aventures;
Emocions; Faules; Narrativa per a joves]

•

Giono, Jean. El Hombre que sembraba árboles. México: Diana, 1995. Notes: a
partir de 14 anys. ISBN 968-13-2822-1 [Arbres; Amor a la natura; Narrativa per a
joves]

•

Gómez, Ricardo. El Caçador d'estrelles. Barcelona: Baula, 2004. (La Llum del far;
42). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-479-1255-8 [Refugiats sahrauís;
Adolescents malalts; Amistat; Superació de problemes; Narrativa per a joves]

•

Härtling, Peter. Muletas. Madrid: Alfaguara, 1987. (Juvenil Alfaguara; 285).
Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-204-4556-8 [Guerra Mundial II, 1939 / 1945;
Víctimes de guerra; Novel·la històrica; Narrativa per a joves; Alemanya]

•

London, Jack. Ullal Blanc. Barcelona: La Magrana, 1987. (L'Esparver; 61. Autors
clàssics). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-7410-333-9 [Animals; Influència de l'
home en la natura; Supervivència en indrets salvatges; Novel·la d'aventures;
Narrativa per a joves]

•

Mankell, Henning. El Gos que corría cap a un estel. Barcelona: Columna, 2005.
(Columna jove; 209). Notes: a partir de 14 anys. ISBN 84-664-0636-0 [Pares i fills;
Relacions familiars; Viatge iniciàtic; Solitud; Emocions; Novel·la realista; Narrativa
per a joves]

•

Martín Gaite, Carmen. La Caputxeta a Manhattan. Madrid: Siruela, 2003. (Les
Tres edats; 8). Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-7844-715-6 [Llibertat; Faules;
Aventures; Narrativa per a joves]

•

Pedrolo, Manuel de. Mecanoscrit del segon origen. Barcelona: Empúries, 2000.
(L' Odissea; 101). Notes: a partir de 14 anys. ISBN 84-7596-748-5 [Supervivència;
Ciència-ficció; Descobriment de l' amor; Novel·la d'aventures; Narrativa per a
joves]
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•

Sánchez Ferlosio, Rafael. Alfanhuí. 8a ed. Barcelona: Destino, 1986.
(Destinolibro; 47). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-233-0803-0. [Amistat;
Emocions; Relacions familiars; Novel·la realista; Narrativa per a joves]

•

Schins, Marie-Thérèse. Un Elefante casi nunca vive solo. Zaragoza: Edelvives,
2004. (Cuadernos de viaje de Sandra; 2). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-2635517-X [Viatges; Descripcions i viatges; Indis; Vida social i costums; Narrativa per
a joves; Novel·la realista; Índia]

•

Schubiger, Jürg. Quan el món encara era jove. Barcelona: Barcanova, 1997.
Notes: a partir de 12 anys. ISBN 84-489-0513-X. [Món; Animals; Noms propis;
Personatges meravellosos; Humor; Narrativa per a joves]

•

Sierra i Fabra, Jordi. El Último verano miwok. Madrid: SM, 1991. (Gran angular;
77). Notes: a partir de 13 anys. ISBN 84-348-2256-3 [Escriptors; Pares i fills;
Relacions familiars; Novel·la psicològica; Narrativa per a joves; Indis d' Amèrica del
Nord; Estats Units d' Amèrica]

•

Teixidor, Emili. Cor de roure. Barcelona: Cruïlla, 1994. (Gran Angular; 63). Notes:
a partir de 14 anys. ISBN 84-7629-859-5 [Adolescents; Amistat; Tercera Guerra
Carlina, 1872 / 1876; Novel·la històrica; Narrativa per a joves; Catalunya]

Edat: 16-18

•

Asimov, Isaac. Jo, robot. Barcelona: Proa, 2001. (Proa butxaca; 38). Notes: a
partir de 16 anys. ISBN 84-8437-241-3 [Robots; Ciència-ficció; Ètica; Noves
tecnologies; Narrativa per a joves]

•

Calvino, Italo. El Cavaller inexistent. Barcelona: Edicions 62, 1993. (Universal de
butxaca El Cangur; 147). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-297-3625-5
[Literatura fantàstica; Narrativa per a joves]

•

Chomaz, Philippe. Arbres en les estrelles: els orígens còsmics de la matèria.
Alzira: Bromera; València: Publicacions de la Universitat de València, 2004. (Sense
fronteres; 14). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7660-822-5; ISBN 84-3705856-2 [Cosmologia; Univers; Àtoms; Teoria atòmica; Ciència; Narrativa]

•

Doyle, Arthur Conan. El Món perdut. Barcelona: Barcanova, 1991. (Els
Argonautes: clàssics de literatura juvenil; 5). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 847533-628-0 [Prehistòria; Ciència-ficció; Narrativa per a joves]

•

Eco, Umberto. El Nom de la rosa. Barcelona: Destino, 1985. (Llibres a mà; 23).
Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-233-1387-5 [Assassinats; Abadies; Segle XIV;
Novel·la policíaca; Novel·la històrica; Narrativa per a joves; Itàlia]

•

Golding, William. Senyor de les mosques. 2a ed. Barcelona: Edicions 62, 1988.
(El Cangur; 74). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-297-2086-3 [Novel·la
d'aventures; Narrativa per a joves]
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•

Hesse, Hermann. Siddharta.: una composició índia. Barcelona: Proa, 1996.
(Clàssics moderns). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-8256-284-3; ISBN 847739-819-4 [Viatge iniciàtic; Budisme; Novel·la filosòfica; Narrativa per a joves;
Índia]

•

Huxley, Aldous. Un Món feliç. Barcelona: Proa: Columna, 1994. (Columna jove;
89). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7809-722-6; ISBN 84-8256-098-7
[Futurisme; Ciència-ficció; Narrativa per a joves]

•

Kipling, Rudyard. Kim. 2ª ed. Barcelona: La Magrana, 1990. (L' Esparver. Autors
Clàssics; 52). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7410-246-0 [Novel·la
d'aventures; Adolescents; Viatge iniciàtic; Interculturalisme; Narrativa per a joves;
Índia]

•

Martín, Andreu; Ribera, Jaume. No te' n rentis les mans, Flanagan. 3a ed.
Barcelona: La Magrana, 1993. (L' Esparver; 110). Notes: a partir de 16 anys.
ISBN 84-7410-668-0. [Novel·la policíaca; Novel·la d'aventures; Detectius; Narrativa
per a joves; Barcelona]

•

Martín, Andreu. Veritats a mitges. Barcelona: Empúries, 2000. (Narrativa; 121).
Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7596-710-8. [Descobriment de l' amor;
Franquisme; Relació pares i fills; Relacions familiars; Narrativa per a joves; Novel·la
realista; Barcelona]

•

Merino, José María. La Tierra del tiempo perdido. Madrid: Alfaguara, 1987.
(Juvenil Alfaguara; 291). Notes: a partir de 16 anys.ISBN 84-204-4665-7
[Conquesta de Mèxic; Maies; Viatges; Novel·la històrica; Novel·la d'aventures;
Narrativa per a joves; Yucatán; Amèrica Central]

•

Orwell, George. 1984 / George Orwell. Barcelona: Edicions 62, 2003. (El Balancí;
475). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-297-5321-4 [Llibertat; Societats i
individu; Ciència-ficció; Narrativa per a joves]

•

Richter, Hans Peter. El Meu amic Friedrich. Barcelona: Edicions de la Magrana,
1985. (L' Esparver; 40). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7410-185-9 [Relacions
familiars; Racisme; Guerra Mundial II, 1939 / 1945; Narrativa per a joves]

•

Rodoreda, Mercè. La Plaça del diamant. Barcelona: Hermes, 2003. (Biblioteca
Hermes. Clàssics catalans; 21). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-8287-831-X
[Guerra Civil Espanyola, 1936 / 1939; Novel·la històrica catalana; Gràcia]

•

Salinger, J.D. El Vigilant en el camp de sègol. Barcelona: Empúries, 1998. (L'
Odissea; 99). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7596-589-X [Nois adolescents;
Relacions familiars; Superació de problemes; Novel·la realista; Narrativa per a
joves]

•

Sierra i Fabra, Jordi. La Memòria dels éssers perduts. Barcelona: Cruïlla, 1998.
(Gran angular. Alerta roja; 96). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-8286-485-8.
[Dictadura argentina 1977 / 1979; Atrocitats; Novel·la realista; Narrativa per a
joves]
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•

Simó, Isabel-Clara. De nom, Emili. Barcelona: Columna, 1998. (Columna jove;
150). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-8300-627-8 [Adopció; Infants
superdotats; Narrativa per a joves]

•

Stevenson, Robert Louis. L' Estrany cas del dr. Jekyll i mr. Hyde: seguit de
Markheim i d' Olalla. Barcelona: Barcanova, 1993. (Els Argonautes. Clàssics de
literatura juvenil; 26). Notes: a partir de 16 anys. ISBN 84-7533-858-5 [Bé i mal;
Novel·la de terror; Narrativa per a joves]

•

Tiedemann, Markus. La Princesa Metaphysika: un viaje fantástico por la filosofía.
Barcelona: Obelisco, 2005. (Nueva consciencia)Notes: a partir de 16 anys. ISBN
84-9777-161-3 [Filosofia; Història de la filosofia; Literatura fantàstica; Novel·la
d'aventures; Narrativa per a joves]

CARTES D’ESTATUS.
Descripció: En aquesta activitat es durà a terme una simulació d’una festa, en la qual
els alumnes porten una carta a l’esquena, i s’han de relacionar entre ells segons el
número que portin a l’esquena – com més alt sigui el valor de la carta més estatus
representa que tindrà l’alumne/a que la porti, i viceversa. L’objectiu de l’activitat és
que l’alumnat arribi a encertar el valor de la seva pròpia carta sense que ningú els
digui res. D’aquesta manera lúdica, s’introdueix el concepte de poder i estatus i es pren
consciència de l’ús quotidià d’aquests.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: 45 minuts lectius aproximadament
Material: Joc de cartes
Objectius:
- Introduir el concepte de poder i prendre consciència de l’ús del poder que fem
quotidianament.
- Prendre consciència del paper influent i la capacitat de modificació que tenen
l’estatus i el poder en les relacions interpersonals.
- Demostrar la influència que tenen en la presa de decisions l’estatus i el poder.
- Reconèixer i identificar les diferents maneres existents d’exercir el poder.
- Comprendre la diferent manifestació del poder en els dos gèneres.
Indicacions metodològiques:
En aquesta activitat es realitzarà una simulació d’una festa. Per començar amb
l’activitat proporcioneu a l’alumnat una carta i demaneu que se la col·loquin a
l’esquena. L’objectiu de l’activitat és que l’alumnat encerti el valor de la seva pròpia
carta sense que ningú els hi digui res.
Demaneu a l’alumnat que doni una volta per la classe imaginant que es troben en una
festa, saludant a la gent i parlant amb ella. Però, han de tractar a la gent segons el
valor numèric de la carta que tenen a l’esquena; així, els/les alumnes que tenen una
carta amb un valor baix representen que no són tan importants i se’ls ignora i se’ls

25

dóna l’esquena mentre que els/les alumnes que tenen una carta amb una valor més alt
representa que són més importants i se’ls tracta més amablement.
Després d’estar passejant i conversant una estona, els alumnes han de procurar
endevinar quin és el nombre que tenen a l’esquena i així encertar el seu estatus.
Posteriorment, es demana a l’alumnat que escrigui la seva opinió sobre el
desenvolupament del joc i la manera com s’han sentit en funció del seu estatus. Inicieu
un debat a partir de les diferents opinions dels alumnes i feu una comparació entre la
situació que s’ha produït en el joc i la situació que es produeix en la realitat social.
Observacions:
En el desenvolupament del debat es poden formular preguntes tals com:
- Com us heu sentit cadascun de vosaltres durant el desenvolupament de l’activitat?
- Com us heu sentit en el moment en que us adreçàveu als vostres companys/es que
tenien un major estatus que vosaltres? I amb els que tenien un estatus més baix? Us
heu sentit escoltats/des? Us heu sentit acceptats/des?
-Creieu que és fàcilment identificable l’estatus que ocupa un individu? Per què?
- A l’escola, hi ha alguns alumnes que tinguin un major estatus que uns altres? Qui són
majoritàriament nois o noies?
- Qui té poder sobre vosaltres? Sobre qui teniu poder vosaltres? En quines situacions?
- És possible no influir en els altres? Quan i com ens influïm en el transcurs de la
nostra vida quotidiana?
- Qui creieu que exerceix més poder en el nostre entorn social, els homes o les dones?
Per què? I en l’entorn familiar, quin tipus de poder acostumen a tenir els homes? I les
dones?

MIRA, ESCOLTA I APREN.
Descripció: En aquesta activitat es treballa la importància de la qualitat de la
comunicació com a fonament d’una relació sana, a través de la lectura i representació
d’un diàleg entre una parella a la sortida de l’escola i l’identificació dels comportaments
i actituds que mantenen els personatges en la seva relació. En la segona part de
l’activitat, es treballen diferents situacions en les quals són presents manifestacions
violentes en les relacions entre adolescents, que permeten que l’alumnat es posi en el
lloc d’aquestes i adopti la seva pròpia posició
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material:
- Activitat “Mira, escolta i aprèn” en el full de treball de l’alumnat
Objectius:
- Potenciar les competències comunicatives de l’alumnat.
- Comprendre la importància de la qualitat en la comunicació com a fonament d’una
relació sana.
- Aprendre mètodes positius per a resoldre conflictes.
- Potenciar el desenvolupament de l’empatia i l’autonomia personal en l’alumnat
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- Prendre consciència de la importància de la comunicació no verbal en les relacions
interpersonals.
Indicacions metodològiques: El professor/a podria començar la classe explicant a
l’alumnat com ens divideixen i cataloguen segons el nostre gènere, els mites i
estereotips sexistes i comentant els límits que creen aquests mites socials i estereotips,
els quals ens poden privar d’una comunicació eficaç.
Es pot explicar a l’alumnat que la comunicació com a procés interactiu que suposa l’ús
de les nostres aptituds visuals, auditives i verbals és una aptitud que s’aprèn.
Després de realitzar aquesta breu explicació introductòria, el professor/a hauria de
demanar la col·laboració de dos alumnes per a que representin davant de la classe els
papers de la Marta i de l’Emili segons el diàleg que es troba escrit en el full “Ja t’ho
vaig explicar?” (veure la “fulla pel professor/a”) . Feu notar als alumnes que al
representar el diàleg, tinguin presents els estils de comunicació entre els personatges i
es fixin com és la seva relació.
Un cop representat el diàleg, parleu sobre la situació que s’ha representat i demaneu
als alumnes que provin d’identificar els diferents conceptes que els suggereix la lectura
d’aquest. Per ajudar-vos en la realització d’aquesta part de l’activitat, en la fulla de
treball del professor/a (que trobareu més avall) apareixen en negreta els conceptes
claus sota les intervencions del diàleg. A més, sota el diàleg trobareu una llista amb els
diferents punts de discussió que us poden ajudar a conduir el debat.
Un cop s’ha realitzat aquesta primera part de l’activitat, es demana a l’alumnat que
constitueixin grups de quatre o cinc persones, procurant que un dels grups estigui
format exclusivament per noies, un per nois i els altres grups poden ser mixtes. Els
grups de treball, han de redactar un diàleg similar al que s’ha treballat anteriorment, a
partir de la pròpia experiència o producte de la seva imaginació, en el qual es
reflecteixin els comportaments i actituds propis de les relacions socials entre nois i
noies. Aquest diàleg s’ha de redactar tenint present que serà representat davant de
tota la classe, un cop s’hagi acabat.
Després d’aquesta activitat, amb el mateix grup de treball es realitza l’activitat “Què
faríeu? Què diríeu?”. En aquesta es plantegen diferents situacions en les quals són
presents les manifestacions violentes en les relacions entre adolescents. Els/les
alumnes s’han de posar en el lloc d’aquestes i han de comentar que farien i que dirien
en cada cas i també pensar les diferents respostes alternatives que es podrien donar.
Observacions:
El professor/a hauria d’introduir a la classe el concepte de la comunicació com a
fonament d’una relació sana. Una bona comunicació de qualitat és una interacció en
dues direccions que suposa escoltar i interpretar de manera activa i oberta sentiments,
pensaments i creences. Si no dediquem temps a la nostra parella per parlar amb ell
/ella, no coneixerem realment la seva personalitat. Si no coneixem a la persona, la
tractarem segons la seva suposada personalitat i això pot resultar perjudicial per a la
relació i fins i tot pot conduir a relacions violentes.
Una comunicació eficaç ens permet compartir les nostres necessitats, el que ens
agrada i no ens agrada; rebre i donar recolzament emocional; definir els nostres límits
personals i sentir que ens entenen. També ens permet resoldre conflictes i aprendre de
les situacions difícils. L’alumnat ha de comprendre que els conflictes que formen part
d’una relació sana són aquells que ajuden a identificar, expressar i tractar amb els
problemes. Per tant, resoldre els conflictes d’una manera positiva suposa expressar els
pensaments i sentiments de cadascú i entendre que no es tracta de guanyar una
discussió ni de dominar a l’altre persona.
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FULLA PEL PROFESSOR/A.
Introducció.
La Marta i l’Emili surten junts des de fa quatre mesos. Normalment es porten molt bé,
però últimament l’Emili reclama més temps de la Marta. Han quedat després de les
classes i tenen la conversa següent:
Guió:

Emili

Marta
Hola. Què tal? Ja tu vaig dir no? Demà (Desil·lusionada) Però em vas prometre
anem a casa del Jaume. (L’Emili saluda a que vindries al meu partit de bàsquet.
la Marta sense esperar la seva resposta i
l’abraça).
[Conceptes:
comportament
possessiu, falta d’interès per la
parella, és l’home el que pren les
decisions, llenguatge corporal]
(Brusc, desviant la mirada) No recordo
haver-te dit això. De totes maneres,
aquests partits són molt avorrits. Anem
millor a casa del Jaume ( ho diu amb tota
naturalitat).
[Conceptes: La falta de contacte
visual
indica
un
desinterès,
comportament
degradant
i
desdenyós]
(L’Emili la interromp) Vale, et prometo que
aniré al partit següent.
[Concepte: intent de tranquil·litzar a
la parella]
No et comportis com una nena. De totes
maneres, no és tant important. A més, ja li
vaig dir al Jaume que hi aniríem els dos.
[Conceptes: insult, menyspreu,
autoritarisme, falta de respecte]

[Conceptes: comportament submís,
conflicte]

I el meu partit? Sóc la capitana de l’equip
i....

[Conceptes: falta de fermesa, límits
personals]

(amb veu monòtona) Ja, si,si, com l’altre
vegada.
[Concepte: resignació]

Punts de discussió en el debat:
- Quins fets han passat durant el diàleg?
- Hi ha hagut una comunicació eficaç entre la Marta i l’Emili? Per què no?
- Què passa quan fracassa la comunicació?
- Què va intentar comunicar la Marta a l’Emili? Què va expressar a través del
llenguatge corporal?
- Què va comunicar l’Emili a la Marta ? Què va expressar a través del llenguatge
corporal?
- Per què ha estat ineficaç la proposta de la Marta?
- Com explicaríeu la conducta de la Marta? Com explicaríeu la conducta de l’Emili?
- Com creieu que podrien millorar la comunicació i la seva relació?
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JO EN EL TEU LLOC...
Descripció: A través del plantejament d’un seguit de situacions que poden fer sentir a
l’alumnat impotent, enganyat o tractat de manera injusta, es treballaran els conceptes
relatius als diferents tipus de comportaments (agressiu, passiu o assertiu) en la
resolució de problemàtiques i situacions pròpies de l’adolescència. La finalitat de
l’activitat es fer prendre consciència a l’alumnat de la necessitat de canviar els
comportaments agressius i passius per d’altres assertius.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material: Activitat “Trobar una nova força” en el full de treball de l’alumnat
Objectius
- Prendre consciència de la diferència existent entre comportament agressiu,
passiu i assertiu.
- Aplicar els conceptes relatius als diferents tipus de comportaments, en la
resolució de problemàtiques i situacions pròpies de l’adolescència.
- Prendre consciència de la necessitat del canviar comportaments agressius i
passius per d’altres assertius.
Indicacions metodològiques: El professor/a planteja una sèrie de situacions a
l’alumnat, que els poden fer sentir impotents, enganyats o injustament tractats per tal
de veure com reacciona davant aquestes (En l’apartat d’observacions es plantegen un
seguit de situacions que poden ser utilitzades pel professorat per realitzar l’activitat,
entre d’altres que aquest consideri pertinents).
El professorat demana a l’alumnat que situï les diferents reaccions que tenen en una
escala que vagi des d’un comportament passiu fins a un agressiu. Posteriorment, es
demana als alumnes si creuen que hi ha alternatives entre els dos comportaments
extrems, i s’introdueix el concepte d’assertivitat. El professor/a pot demanar a
l’alumnat que anomenin diferents conceptes que associarien amb el mot assertivitat i
les respostes es van anotant a la pissarra, fent els comentaris i matisos que el
professor/a consideri oportú. A partir d’aquests conceptes claus, es procura arribar a
una definició conjunta del concepte. Seria interessant que el professorat fes reflexionar
als alumnes sobre la seva pròpia conducta i resposta davant de determinades
situacions i al voltant de les possibles diferències entre homes i dones pel que fa a la
forma d’actuar.
Posteriorment, s’elabora conjuntament amb el grup classe situacions pròpies de
l’adolescència, que podrien tenir lloc a l’escola o en un entorn proper a l’alumnat. Un
cop elaborades, el professor/a demana que els/les alumnes s’agrupin en parelles i
plantegin respostes agressives, assertives i passives que es podrien produir davant de
cada situació. Després, les parelles s’agrupen formant grups de 4 persones i es
comparen les respostes a les que s’ha arribat.
Finalment, amb el full de treball “I ara què?” es realitza un joc de rols en parelles per
tal de practicar els diferents tipus de respostes i de conductes que es poden donar.
Un cop s’ha finalitzat amb el joc de rols, per tal de concloure l’activitat, es podria
redactar amb el conjunt del grup classe, una llista dels avantatges que presenta el
comportament assertiu.
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Observacions:
En el transcurs de l’activitat, el professorat haurà de descriure les característiques dels
comportaments agressius, els passius per tal d’arribar a la definició conjunta del
concepte d’assertivitat i les seves característiques.
Els comportaments agressius s’associen amb característiques tals com una manca
d’habilitats socials, prepotència, egocentrisme, “sordesa i ceguesa social”, entre
d’altres. Aquesta agressivitat té un clar component de gènere; així, les manifestacions
agressives a través de la violència física en el cas dels homes es poden interpretar com
un signe de la seva masculinitat, mentre que en el cas de les dones, els
comportaments agressius són considerats amb un to despectiu i desqualificatiu.
Els comportaments passius, per altra banda, s’associen amb característiques com la
indiferència, la manca d’interès, l’anomia, entre d’altres. Aquests comportaments són
tant inadequats com els comportaments agressius, ja que els individus que les adopten
no podran desenvolupar adequadament les seves habilitats socials i acaben passant
desapercebuts. Aquest tipus de comportaments han estat tradicionalment associats i
presents entre les dones. D’aquesta manera, seguint els estereotips i els rols de
gènere, s’ha “normalitzat” la passivitat de les dones, fins al punt que per exemple a
l’escola es posa com a model a imitar les nenes callades, que ho accepten tot i no
protesten mai.
L’assertivitat, com a alternativa als comportaments agressius i passius, s’associa amb el
compromís, la reciprocitat, la complicitat, responsabilitat, entre d’altres. L’assertivitat és
pròpia dels individus que tenen respecte cap a ells/es mateixos/es i cap als altres, que
són capaços/es de demanar el que creuen que els pertoca i de negar-se a fer el que
creuen que no els convé. Els individus assertius, són conscients dels seus propis
sentiments i saben enfrontar-se a les situacions conflictives i de tensió; desenvolupen
habilitats com l’empatia, la cooperació, la corresponsabilitat, ....
El professor/a ha d’incidir en la qüestió de gènere que repercuteix en l’adopció de
comportaments agressius i passius, associant els primers al gènere masculí mentre que
el segon s’associa al gènere femení.
Per finalitzar, s’hauria de remarcar el fet que tant els comportaments agressius com els
passius són inadequats i s’hauria de conscienciar a l’alumnat de la necessitat de
canviar aquests tipus de conductes per altres alternatives de tipus assertiu.
Les següents preguntes poden ser útils per al professorat per tal d’iniciar un petit
debat amb l’alumnat al voltant dels conceptes introduïts.
- Creieu que sabríeu diferenciar quins comportaments es poden considerar agressius,
passius i assertius? Quines són els comportaments que més predominen en el vostre
entorn? Per què creieu que és així?
- Quin tipus de comportament us caracteritza més? Perquè ho creieu? Esteu disposats
a canviar-ho?
- Creieu que en els homes dominen certs comportaments diferents als de les dones?
Quin tipus de comportament associaríeu amb els homes? I amb les dones? Per què
creieu que és així? Esteu d’acord amb aquesta diferenciació? Com creieu que es pot
canviar aquesta situació?
A continuació es plantegen diferents situacions pròpies de l’adolescència que el
professorat podria utilitzar per tal de realitzar l’activitat.
1. El dissabte a la tarda heu quedat per anar al cine amb una amiga o un amic, però al
migdia us truca i us diu que no li va bé perquè l’ha trucat un altre noi/a per anar a
comprar roba i ha quedat amb ell/a. Com reaccioneu davant aquesta situació? Què li
dieu al vostre amic/ga?
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2. Un/a professor/a us canvia la data de l’examen que ja feia dos setmanes que estava
posada i us el trasllada a un dia que ja en teniu un altre. Com reaccioneu?
3. A la classe té lloc un robatori, a un/a nen/a li han agafat els diners que duia a la
cartera. El professor/a demana que qui hagi estat ho confessi, però mentre no ho faci
ningú, quedarà tota la classe castigada sense pati fins que no surti el culpable. Com
reaccioneu? Què li dieu al professor/a?
En el moment de la realització dels grups, es demana als alumnes que les parelles
estiguin formades per dos nois o bé per dues noies. Posteriorment, en el moment de
constituir els grups de 4 persones, la parella de nois s’ajuntarà amb una parella de
noies. D’aquesta manera, es poden veure les diferents respostes que poden aportar els
nois i les noies.

M’AGRADA QUE M’ESTIMIN.
Descripció: Aquesta activitat permet treballar les característiques que definirien el
que podríem anomenar una relació sana en contraposició amb els trets característics
de les relacions abusives. La finalitat d’aquesta activitat és fer prendre consciència a
l’alumnat de la necessitat d’establir una relació de parella sana evitant els trets propis
de les relacions de parella abusives.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: 45 minuts lectius aproximadament
Material:
- Activitat “Què és una relació sana?” en el full de treball de l’alumnat
Objectius:
- Identificar les diferències existents entre una relació de parella sana i una relació
abusiva.
- Prendre consciència de la necessitat d’establir una relació de parella sana, evitant els
trets propis de les relacions abusives.
Indicacions metodològiques
En primer lloc, el professor/a demana a l’alumnat que s’agrupi en grups petits de 4 o 5
persones, procurant que un dels grups estigui format exclusivament per noies, un per
nois i els altres grups poden ser mixtes. Amb el grup de treball, els alumnes han de
pensar en persones del seu voltant que tenen el que es podria definir com una relació
de parella “sana” i haurien d’apuntar les característiques que creuen que caracteritzen
aquesta en un full de paper. A la vegada, en el mateix full de paper, s’haurien
d’apuntar també els trets característics d’una relació de parella abusiva, en
contraposició amb els trets característics d’una relació de parella sana, esmentats
anteriorment.
Un cop han escrit les característiques, els grups s’intercanvien els fulls de paper per tal
de comprovar les diferents opinions dels altres grups de la classe, i es comença una
discussió amb el grup classe a partir de les diferents respostes que s’han donat.
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Observacions
El professor/a hauria d’explicar als alumnes que una relació de parella sana suposa
respecte, comunicació, afecte, amor, comprensió, recolzament, sinceritat, confiança,
amistat, plaer, responsabilitat i no violència.
La base d’una relació amorosa sana és la igualtat, la comunicació i el respecte. És
necessari que les parelles tinguin una participació igual en tots els aspectes de la
relació, que comparteixin sentiments i preocupacions i que mostrin respecte als límits
emocionals i físics de la parella. Una relació perfecte no existeix, però si que es pot
treballar per tal d’aconseguir una relació sana.
El professor/a pot fer les següents preguntes, entre d’altres que cregui convenient, a
l’alumnat per tal d’ajudar a entendre’ls que és una relació sana:
- Una relació de parella sana és solament una relació en la qual no hi ha un abús
o és quelcom més ampli i profund?
- És necessari en una relació sana que es mantinguin relacions sexuals?
- Una relació sana implica que les parelles no tenen secrets entre ells?
La següent llista de característiques d’una relació sana pot ser utilitzada en el transcurs
del debat per part del professorat per tal d’aclarir a l’alumnat quins són els trets
característiques de les relacions de parelles sanes.
Característiques d’una relació sana
-

Existeix una comunicació oberta i espontània (escoltes a la teva parella i a la
inversa).
Hi ha unes regles i uns límits molt clars, però aquests s’adopten amb el
consentiment per part dels dos membres de la parella.
La pròpia personalitat i la llibertat personal són molt importants.
Gaudeixes mentre fas coses per a tu mateix, però també per a la teva parella.
Et diverteixes amb la teva parella i tens sentit de l’humor.
No controles a la teva parella, ni tens una obsessió per ell/ella.
Estàs disposat a agafar compromisos i no vols portar sempre la raó.
Tens confiança en tu mateix i tens dignitat pròpia.
Si es produeix un conflicte, intentes resoldre’l immediatament.
Pots acceptar la crítica constructiva.
Hi ha un equilibri entre donar i rebre.
Si discuteixes amb la teva parella, ho fas d’una manera honrada i democràtica.
Ets tolerant respecte a la teva parella i estàs disposat a perdonar-lo a ell o ella.
Pots comprendre que a la teva parella li interessin altres coses.
Pots gaudir d’estar sol/a i tens respecte per a la intimitat de l’altre. Hi ha un
equilibri entre estar junts i estar sol/a.
Estimules el desenvolupament personal.
Poses atenció a la continuïtat de la teva relació.
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JO NO VULL VIOLÈNCIA, LA PREVENIM ?
Descripció: En aquesta activitat, es pretén aconseguir que l’alumnat pugui identificar i
reconèixer diferents manifestacions i senyals que indiquin l’existència d’una
personalitat violenta i abusiva en les relacions. A través de la lectura i el treball d’un
seguit d’exemples de comportaments abusius, es procura que l’alumnat es posicioni
vers aquests i que reflexioni sobre quina seria la seva reacció o actuació davant algú
que presentés un comportament abusiu.
Edat: Segon cicle de l’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament.
Material:
- Full de treball del professorat “Quan té l’home un comportament abusiu?
- Activitat “ No hi ha amor sense respecte” en el full de treball de l’alumnat
- Activitat “Senyals d’una personalitat violenta” en el full de treball de l’alumnat
- Papers amb els exemples de comportaments abusius i sobres per a cada
parella.
- Retoladors
Objectius:
- Identificar i reconèixer diferents manifestacions i senyals que indiquin l’existència
d’una personalitat violenta i abusiva en les relacions.
Indicacions metodològiques:
El professorat demana a l’alumnat que s’agrupin en parelles i dóna a cada grup un full
de paper, un retolador i un sobre que conté les tires de paper on hi ha apuntats els
exemples dels comportaments abusius. Cada parella ha de dibuixar una línea recta al
llarg del full, que representa un continu entre l’acceptació de les afirmacions apuntades
en les tires de paper (“Estic plenament d’acord”) fins a la no acceptació (“Estic en
desacord”), opcions que representen els extrems de la línea. Un cop dibuixada la línea,
es classifiquen les diferents afirmacions que es troben en el sobre, escrivint aquestes
frases al costat del lloc que ocuparien en la línea segons la opinió de l’alumnat.
Posteriorment, els/les alumnes han de marcar amb el retolador on es troba el seu límit
personal de tolerància i han de pintar en aquest lloc una línea vertical.
Després de realitzar aquesta activitat, les parelles s’ajunten formant grups de quatre
persones i a través d’un petit debat han d’aconseguir arribar al consens pel que fa a la
posició en que han situat les afirmacions dels papers en la línea. Un cop s’arriba al
consens, amb tot el grup classe es debaten els resultats i conclusions a les que ha
arribat cada grup petit.
El professorat hauria de explicar als alumnes que fins i tot els comportaments
masclistes menys visibles, poden acabar sent comportaments violents cap a les dones
o cap a altres homes. També seria important assenyalar que no només existeixen
comportaments abusius entre els homes, sinó que també les dones poden presentar
aquest tipus de comportament.
En el transcurs d’aquest debat, el professorat hauria de fer reflexionar a l’alumnat
sobre quina seria la seva reacció o actuació si coneguessin algú amb un comportament
abusiu i es podrien assenyalar els diferents recursos existents en la ciutat respecte la
violència de gènere.
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Pel que fa a l’actuació davant la detecció de possibles casos de violència de gènere,
actualment hi ha un debat al voltant de la necessitat de creació de protocols d’actuació
davant la violència de gènere en l’entorn escolar. S’ha realitzat quelcom similar en
l’àmbit de l’escola? Veieu la necessitat de realitzar-lo? Si s’ha realitzat, ha funcionat si
en algun moment s’ha dut a terme?
Després de la realització d’aquest debat, es treballarà el full de treball “No hi ha amor
sense respecte” i el full de treball “senyals d’una personalitat violenta”, per tal
d’aprendre a reconèixer diferents manifestacions i senyals que podrien indicar la
existència d’una personalitat violenta i l’abús en una relació. És important que
l’alumnat aprengui a reconèixer aquests senyals, i assenyalar que si algú d’ells
reconeix alguna d’aquestes manifestacions en la seva relació, haurien de considerar-ho
i no ignorar-ho. Les persones que es troben en aquesta situació d’abús per part de la
seva parella, han de confiar en els seus sentiments i han de buscar ajuda, perquè
realment la necessiten.
FULL DE TREBALL “QUAN TÉ L’HOME UN COMPORTAMENT ABUSIU?”
Talleu les següents afirmacions en tires individuals i doneu a cada grup un sobre amb
aquestes a dins.
• És excessivament gelós de la seva parella.
• Critica la roba que es posa la seva parella.
• Té mal geni i s’enfada moltes vegades per coses insignificants.
• No deixa que la seva parella surti els caps de setmana amb els seus amics.
• Li agrada fer por a la seva parella, per exemple conduint molt ràpid o fent
coses irresponsables.
• Utilitza el telèfon mòbil com a instrument de control: la truca constantment per
saber el que fa i amb qui està i controla els missatges li envien o envia.
• Creu que l’home té el dret d’escollir les activitats de la seva parella.
• Quan surt amb la seva parella, no es separa d’ella ni un moment i no deixa que
aquesta parli amb algun altre noi.
• Amenaça a la seva parella amb picar-la, posar-se amb els seus amics i familiars
o trenca pertinences d’ella expressament.
• Ha picat a la seva parella en alguna moment de la seva relació
(independentment si es penedeix o no)
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DIGUE’M COM PARLES I ET DIRÉ COM ETS...
PENSAMENTS ESTEREOTIPATS QUE PODEN ORIGINAR COMPORTAMENTS VIOLENTS
Descripció: Aquesta activitat es realitza al voltant del treball i el debat al voltant d’un
seguit de pensaments estereotipats i un seguit de determinades creences sobre les
dones que poden originar comportaments violents. La finalitat d’aquesta activitat és fer
adonar a l’alumnat que certs estereotips sobre la identitat masculina i femenina poden
conduir a comportaments violents cap a les dones.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys)
Durada: 45 minuts lectius aproximadament
Material:
- Activitat “Pensaments estereotipats que poden originar comportaments violents
en el full de treball de l’alumnat
- Activitat “Creences sobre les dones” en el full de treball de l’alumnat
Objectius:
- Prendre consciència que certs estereotips sobre la identitat masculina i
femenina poden conduir a comportaments violents cap a les dones.
- Contribuir a la prevenció de la violència de gènere a través del treball dels
estereotips a la classe.
Indicacions metodològiques:
Per tal d’iniciar l’activitat es realitzarà el full de treball “Pensaments estereotipats que
poden originar comportaments violents”. Es demana a l’alumnat que s’agrupi amb
grups petits de quatre o cinc persones, els quals han de ser obligatòriament mixtes. Els
grups han de debatre al voltant de la seva opinió sobre les afirmacions que es
plantegen. Un cop es finalitza el debat amb el grup petit, aquests escullen a un
portaveu que comentarà a la resta del grup classe les conclusions a les que s’ha
arribat. Després de la intervenció de tots els portaveus, s’inicia un debat amb el
conjunt del grup classe al voltant de les conclusions que han exposat.
Posteriorment, es realitzarà el full de treball “Creences sobre les dones”. L’alumnat
individualment ha de respondre afirmativament o negativament les afirmacions al
voltant de determinades creences sobre les dones, segons si creuen que aquestes són
veritat o mentida. En un paper anònim, els/les alumnes han d’apuntar les seves
respostes.
El professor/a recull els papers de tots els alumnes, i es fa un recompte de les
diferents respostes afirmatives o negatives de cada pregunta per tal de conèixer la
opinió que té l’alumnat. Un cop realitzat aquest recompte, es debaten les diferents
afirmacions una per una, tenint en compte el nombre de pros i contres que han sortit a
partir de les respostes de l’alumnat. Si tots els alumnes han coincidit en la resposta, es
pot discutir més ràpidament, però si les opinions no coincideixen s’hauria d’aprofundir
més en l’afirmació, demanant la opinió personal de l’alumnat.
Observacions:
En el desenvolupament del debat amb el grup classe, és aconsellable debatre les idees
una per una, per tal de comentar més adequadament les diferents conclusions que es
poden extreure de cada una d’elles. Si algun dels/les alumnes insisteix en que està
d’acord amb elles, respecteu la seva opinió i demaneu-li que argumenti el seu punt de
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vista, ja que d’aquesta manera es podrà constatar en quins punts de la seva
argumentació s’equivoca i perquè pensa d’aquesta manera.
El professor/a hauria de respectar totes les opinions dels alumnes i hauria d’intentar
formular preguntes per que els alumnes reflexionessin perquè tenen una opinió
determinada sobre el tema. També és aconsellable explicar que aquestes idees
estereotipades poden ser la causa de comportaments violents contra les dones.

QUÈ MÉS PODEM FER?
Descripció: En aquesta activitat s’avaluaran les possibles agressions que poden tenir
lloc en l’àmbit escolar a partir de la utilització de la metodologia de les graelles
d’observacions, considerades com a punt de partida de la recerca-acció, i que poden
suposar un bon instrument destinat a detectar la quantitat i el tipus d’agressions que
l’alumnat s’adreça entre sí.
Edat: Batxillerat (16-18 anys).
Durada: Una hora lectiva aproximadament per al desenvolupament de l’activitat
considerant una hora no lectiva a part per realitzar les observacions.
Material:
- Graelles d’observacions per a l’alumnat
Objectius:
- Investigar a través de les graelles d’observacions les possibles agressions que es
puguin donar en l’entorn escolar de l’alumnat.
- Avaluar l’agressivitat existent en l’entorn escolar i identificar possibles mesures que es
podrien dur a terme per tal de millorar la situació.
- Prendre consciència que cada individu ha de assumir la seva pròpia responsabilitat
per tal de poder aconseguir canvis en aquest terreny.
Indicacions metodològiques: El professorat podria començar l’activitat explicant a
l’alumnat la possibilitat d’utilitzar la metodologia de les graelles d’observacions,
considerades com un punt de partida de la recerca-acció, per tal d’avaluar les possibles
agressions que poden tenir lloc en l’àmbit escolar. Les graelles d’observacions poden
ser un bon instrument destinat a detectar la quantitat i el tipus d’agressions que
l’alumnat s’adreça entre sí.
L’observació és una metodologia molt adequada per tal de reafirmar les percepcions
que puguem tenir. Així, per exemple, les sensacions o les opinions que tenen l’alumnat
o el professorat, al voltant de les manifestacions d’agressivitat a través de les taules
d’observació es veuran confirmades.
Per altra banda, també hauria d’explicar a l’alumnat, que les manifestacions de
l’agressivitat es poden donar a través de l’agressivitat verbal i/o l’agressivitat física, així
com esmentar les diferents tipologies que podem identificar d’aquestes.
El professor/a demana a l’alumnat que es constitueixi en grups de treball d’unes tres o
quatre persones aproximadament, i reparteix a aquests/es les graelles d’observacions
que s’utilitzaran per a realitzar l’activitat.
Posteriorment, s’explica a l’alumnat que en diferent moments de la jornada escolar i en
diferents espais de l’escola, observaran les interaccions que es produeixen entre els/les
alumnes i provaran d’identificar si tenen lloc comportaments agressius. Aquests
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s’hauran de comptabilitzar i apuntar-ho a la graella d’observació en el lloc
corresponent. Aquesta informació quantitativa també es podria complementar amb
missatges específics que s’adreça l’alumnat entre ell.
Les taules d’observació permeten recollir el tipus d’agressivitat verbal, en forma
d’insult, amenaça, menyspreu o exclusió i el tipus d’agressivitat física pel que fa a les
relacions interpersonals, sexuals, i danys al material escolar. Per tal de facilitar
l’observació d’aquests comportaments, s’inclouen exemples dels diferents tipus
d’agressió que es poden identificar.
Així mateix, en les graelles d’observacions, també es distingeix les quatre possibles
interaccions que es poden produir en funció del sexe de la persona que emet el
missatge agressiu i del qui el rep. En el cas que les manifestacions d’agressivitat siguin
emeses per un grup, s’hauria d’especificar en la casella corresponent, indicant si
aquest està compost exclusivament per noies, per nois o és mixt, i anotar també a qui
es dirigeix l’agressió, si a un nen o una nena o per altra banda a un grup.
Els espais que s’han seleccionat per a observar són els espais reglats (en els que
s’inclourien les aules, el menjador, la sala d’estudi o els tallers entre d’altres possibles),
el pati i per últim les sortides i entrades de l’escola, els lavabos i els passadissos. Es
reprodueix una taula d’observació per a cada espai diferenciat, amb l’objectiu de poder
detectar possibles diferències en funció dels espais de la vida escolar amb diferents
nivells de regulació del comportament. Tanmateix, el professorat pot incloure o
seleccionar altres espais que consideri més oportuns.
El temps per a realitzar les observacions podria ser un espai breu de 15 minuts, tot i
que el professorat pot establir el criteri temporal que consideri més oportú. Per tal que
les observacions siguin fiables, aquestes s’haurien de repetir com a mínim uns tres
cops.
Un cop realitzades les observacions, es posa en comú amb el conjunt del grup classe
els resultats obtinguts. Així, es pot observar si els diferents resultats als que ha arribat
cada grup s’assimilen, o en canvi la tendència és diferent. A partir dels resultats que ha
obtingut cada grup, i la comparació d’aquests, es pot iniciar un debat en el qual es
determini quins serien els espais més conflictius de l’escola i quin és el tipus de
conducta agressiva que predomina més i quin tipus de conducta no és tant
predominant. Un aspecte important a comentar en el debat és el component de gènere
en aquests comportaments agressius. El professorat hauria de potenciar la reflexió de
l’alumnat al voltant d’aquest tema, i podria formular preguntes tals com:
- Heu observat més comportaments agressius per part dels nois o de les noies? Qui és
més agredit els nois o les noies? Qui agredeix més els nois o les noies?
- Hi ha diferències de gènere pel que fa al tipus de comportament agressiu? Qui
agredeix més verbalment generalment, els nois o les noies? Qui agredeix més
físicament, els nois o les noies? Qui agredeix més generalment, els nois o les noies?
-Creieu que l’agressivitat és un fenomen exclusivament masculí o femení?
- Creieu que els motius que porten a agredir a les noies i als nois són diferents?
-Les manifestacions d’agressivitat es produeixen de la mateixa manera en els diferents
espais de l’escola? A quins espais hi ha una major incidència de l’agressivitat?
Existeixen espais diferenciats destinats a l’ús dels nois i de les noies?
Per tal de finalitzar amb el debat es podria incidir en el plantejament d’un seguit
d’estratègies positives que es podrien considerar en l’entorn escolar per tal d’anar
modificant els comportament agressius, i contribuir a la consecució d’uns models de
relació basats en el respecte vers les persones, els objectes i el centre escolar. S’hauria
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de comentar a l’alumnat que tots els individus tenim part de responsabilitat en aquesta
tasca per tal d’aconseguir canviar el comportament i les actituds agressives.
Observacions:
L’anàlisi realitzat en el llibre “Construir l’escola coeducativa. La sensibilització del
professorat”3 en varis centres a partir d’una mostra aproximada d’uns 1200 alumnes
dels dos sexes, amb edats compreses entre els 6 i els 14 anys, permet constatar que
els comportaments agressius en l’entorn escolar esdevenen mecanismes que generen
relacions de poder entre l’alumnat. Aquest poder pot ser causa tant de la força física
com a través dels processos que poden generar algun tipus d’etiquetatge sobre
individus més dèbils.
S’ha pogut observar també que l’agressivitat no és un fenomen exclusivament masculí,
sinó que tant nois com noies agredeixen tot i que els nens ho fan amb més freqüència,
tant individualment com en grup. Les noies quan agredeixen ho fan generalment en
grup, i utilitzen uns comportaments més subtils, sobretot a través de l’ús de
l’agressivitat verbal o a través de mecanismes d’exclusió, cosa que pot dificultar la seva
detecció.
Les manifestacions d’agressivitat en l’entorn escolar es poden produir en qualsevol
espai d’aquest, tot i que acostumen a tenir més incidència en els espais no reglats,
sobretot pel que fa a l’agressivitat física, mentre que l’agressivitat verbal és més
present en les aules.
Es constata en general que els nois agredeixen més però també són a la vegada més
agredits que les noies. La forma que prenen les agressions varia en funció del sexe.
Així, els nois agredeixen i són agredits físicament, mentre que els insults són llançats i
rebuts tant pels nois com per les noies. Les formes agressives més subtils, exclusions o
rumors són realitzades i rebudes en major mesura per part de les noies.
El motiu d’agressió varia en funció del sexe. Així, alguns nois agredeixen moltes
vegades per imitació, per demostrar o reafirmar la masculinitat o la seva força davant
el grup d’iguals, i perquè consideren que és una cosa divertida. Pel que fa a les noies,
la seva agressió acostuma a ser una resposta a un malestar, a una exclusió, a no ser
ateses,etc.
Les agressions directes més comunes que es detecten són els insults i les agressions
físiques o les amenaces. Els rumors, l’exclusió o la burla formen part d’agressions
menys freqüents, però no per això s’han de considerar menys importants. Aquestes
manifestacions es podrien considerar com a violència psicològica, de caràcter molt més
subtil, que s’exerceix a través de l’exclusió, la pressió sobre un individu, a partir del
menyspreu, la desvalorització, la marginació, la invisibilització entre d’altres aspectes.
Aquest tipus de violència té greus conseqüències i és molt més difícil de detectar
comparat amb les manifestacions d’agresivitat verbal o física.
Per altra banda, considerar l’agressivitat verbal, tant freqüent en l’àmbit escolar, com
una naturalització d’un tipus de llenguatge que incorpora insults, amenaces, acudits,
insinuacions, etc. entre l’alumnat. Moltes vegades, fins i tot per part del professorat, es
reprodueix de forma inconscient aquest llenguatge.
Per finalitzar, constatar que el grup sexual femení o els nens “menys masculins” que
transgredeixen el model de masculinitat hegemònica, són un grups especialment
propensos a la recepció de missatges agressius, que poden ser ignorats per part del
professorat.

3

Tomé González, Amparo; Bonal i Sarró, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de
Ciències de l’Educació. Quadern per a la Coeducació, num.12)
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A continuació es reprodueixen els models de taules d’observacions que s’utilitzaran
en el desenvolupament d’aquesta activitat. Tanmateix, el professorat pot introduir els
canvis que cregui oportuns.

OBSERVACIÓ REALITZADA PER:……………………………………………………………….
LLOC DE L’OBSERVACIÓ…………………………………………………………………………
TEMPS D’OBSERVACIÓ…………………………………………………………………………..
NOMBRE DE PROFESSORS PRESENTS EN EL LLOC DE L’OBSERVACIÓ………………
NOMBRE DE NENES I DE NENS…………………………………………………………………
NOMBRE TOTAL D’ALUMNES…………………………………………………………………….

39

AGRESSIONS VERBALS
NENS-ES
INSULTS
(“Estàs com una
foca”, “Ets burro”,

NENES-S

NENES-ES

NENS-S

NENES-S

NENES-ES

NENS-S

“marica”,
“gitano”, ...en el
teu germà”,...).
AMENACES
(“Espera’m a fora

i veuràs..., “ja
veuràs que li
passa a la teva
germana”, “et
mataré”, ...)
MENYSPREU
(comentari

despectius, “no
serveixes per a
res”, “ets
estúpid/a”...)
EXCLUSIÓ
(“tu no jugues

amb nosaltres”,
“no escoltar a
algú quan
parla”....)
TOTAL

AGRESSIONS FÍSIQUES
NENS-ES
ENTRE
ALUMNES

(estirades de
cabells,
empentes,
mossegades,
amenaces
gestuals, baralles
entre grups...)
SEXUALS

(Tocar el cul,
gestos obscens,
baixar els
pantalons,....)
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L’AGITAT MÓN DELS SENTIMENTS
Descripció: Aquesta és una activitat que inclou diferents exercicis per a treballar
diferents aspectes relacionats amb la temàtica dels sentiments. Així, a partir dels
diferents exercicis, es treballarà el reconeixement de les pròpies emocions, la
identificació de les diferents intensitats dels sentiments, la relació dels sentiments amb
el llenguatge no verbal i la influència del procés de socialització i de la construcció de
les identitats de gènere amb el reconeixement i l’expressió de les pròpies emocions.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: Dues sessions de la classe de tutoria aproximadament
Material:
- Full
- Full
- Full
- Full

de
de
de
de

treball
treball
treball
treball

de
de
de
de

l’alumnat
l’alumnat
l’alumnat
l’alumnat

“Reconèixer les pròpies emocions”
“Tants tipus de sentiments!”
“Les emocions i el llenguatge corporal”.
“Les emocions i la socialització”.

Objectius:
- Potenciar el reconeixement de les pròpies emocions
- Identificar les diferents intensitats dels sentiments i comprendre que és possible tenir
més d’un sentiment a la vegada.
- Relacionar els diferents sentiments amb el llenguatge no verbal.
- Relacionar la influència del procés de socialització i de la construcció de les identitats
de gènere amb el reconeixement i l’expressió de les pròpies emocions.
Indicacions metodològiques:
Per tal de començar l’activitat i introduir el tema dels sentiments al grup classe, el
professorat proporciona a l’alumnat la següent fotografia que mostra diferents cares
que expressen diferents sentiments. Els/les alumnes han d’interpretar què expressa
cada cara i apuntar-ho en un full de paper. Un cop identificats els sentiments que
expressa cada cara, es comenten amb el conjunt del grup classe, les diferents opinions
que tenen els/les alumnes.

Una altra possible versió d’aquesta primera activitat podria ser que cada alumne/a
busqués en una revista diferents cares, i realitzés el mateix reconeixement de
sentiments a través de les expressions facials trobades a les revistes.
Un cop realitzada aquesta primera activitat, es durà a terme el full de treball de
l’alumnat “Aprenem a reconèixer les emocions” per tal d’ajudar a l’alumnat a
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reconèixer les seves pròpies emocions. En aquesta activitat, es plantegen diferents
emocions i amb cadascuna d’elles l’alumnat ha de contestar les preguntes que es
plantegen i ha d’imaginar altres possibles emocions que li puguin provocar la mateixa
emoció o sentiment. A partir de les diferents respostes que es donin a les preguntes i
les situacions que plantegin els/les alumnes, s’iniciarà un debat amb el grup classe, en
el qual es procurarà arribar a definir de manera conjunta les diferents emocions
treballades. En el transcurs del debat, el professorat hauria de fer esment en el fet
que les noies solen identificar les causes i les manifestacions directes dels seus propis
sentiments mentre que la majoria dels nois, no troben causes relacionades amb els
seus sentiments ni saben reconèixer les diferents maneres de manifestar els propis
sentiments. Aquesta diferenciació entre les noies i els nois ve influenciada per la
socialització que han rebut i per la construcció de les identitats de gènere.
Després de realitzar aquesta activitat sobre el reconeixement dels sentiments, es
podria explicar a l’alumnat que hi ha diverses intensitats en els sentiments i que és
possible tenir més d’un sentiment a la vegada. Per tal de treballar la convivència de
diversos sentiments en un mateix individu, es pot realitzar el full de treball “ Tenim
sentiments tant diferents!”. En el full del professorat “Tenim sentiments tant
diferents!” es presenten possibles respostes que es podrien donar als exercicis
proposats.
Un cop realitzada l’activitat sobre els diferents sentiments que podem tenir, el
professorat explicarà a l’alumnat les diferents manifestacions no verbals que emet el
nostre cos en relació amb els sentiments. A través del llenguatge corporal podem fer
visibles els nostres sentiments, tot i que no sempre aquests arriben als altres, a través
del llenguatge no verbal. Per treballar aquestes manifestacions no verbals, es realitzarà
el full de treball “Les emocions i el llenguatge no verbal”, en la qual els/les alumnes en
grups mixtes de quatre o cinc persones, han de exemplificar en cada emoció com es
manifestaria aquesta a través del llenguatge no verbal. Després d’haver d’haver anotat
els diferents exemples de manifestacions no verbals que pot emetre el nostre cos per a
cada sentiment, es podria realitzar un joc. Cada grup petit podria interpretar davant de
la resta de la classe una manifestació no verbal de les que hagin anotat i la resta del
grup classe haurà d’endevinar a quin sentiment estan fent referència amb la imitació.
Cada grup hauria de representar almenys una manifestació no verbal per a cada
sentiment. Un cop realitzat aquest joc, s’iniciarà un debat amb el grup classe
Per finalitzar amb aquestes diferents activitats relacionades totes elles amb el treball
dels sentiments, es durà a terme un últim exercici sobre la relació entre la socialització
i les emocions. Per tal de realitzar aquesta activitat, el professorat ha de demanar a
l’alumnat que s’agrupin en grups de quatre o cinc persones, procurant que un
d’aquests grups sigui exclusivament masculí, un femení i l’altre mixt. Un cop formats
els grups, el professorat proporcionarà als grups, diferents expressions o situacions
(veure el full pel professorat “Les emocions i la socialització”) que denoten la influència
de la socialització en la problemàtica de certes persones en el moment d’expressar els
propis sentiments. Els/les alumnes han de comentar amb el grup el significat de les
afirmacions i la relació que tenen amb l’expressió dels sentiments i la influència de la
socialització, i pensar altres exemples del seu propi entorn social (família, escola.....)
en els quals es denoti la temàtica que estem tractant.
Un cop s’hagin comentat les afirmacions amb el grup i s’hagin pensat altres exemples,
es comentarà tot plegat amb el conjunt del grup classe. En el transcurs del debat, el
professorat podria fer esment en el fet que moltes persones tenen problemes per a
reconèixer i expressar els seus sentiments. Moltes d’elles, mai han après a expressar-
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los o tenen certs prejudicis envers l’expressió d’aquests. En aquest sentit, és evident la
presència dels estereotips de gènere, que porten a relacionar l’expressió dels
sentiments com a quelcom propi de les noies, mentre que els nois els han de mantenir
amagats. Així doncs, la socialització que s’ha rebut i l’entorn social que ens envolta es
troba darrere de la expressió dels sentiments de cadascú.
En relació amb tot plegat, Michael Kaufman4 fa referència a les 7 “p” de la violència
que defineixen les característiques de la masculinitat hegemònica i les causes de molts
comportaments agressius. Entre les set “p” que aquest autor considera, la sisena “p”
referida a la masculinitat com una olla psíquica de pressió, fa referència a la influència
de la interiorització de les emocions i la seva transformació en ira en la configuració de
les formes dominants de la masculinitat. Els nois no poden o no se’ls permet expressar
molts dels sentiments i emocions perquè és considerat com un signe de debilitat.
D’aquesta manera, és usual que s’ensenyi als nens, ja des de petits, a reprimir els
sentiments de dolor o de por; a casa s’ensenya als nens a que no plorin i que actuïn
com a homes o en els diferents esports s’ensenya a ignorar el dolor.
Però, els nois, com a éssers humans segueixen experimentant sensacions que els
provoquen una resposta emocional. Al ser aquesta reprimida, experimenten una
contradicció interna, ja que per una banda tenen la necessitat d’expressar els
sentiments i emocions però per altra banda, tenen una carcassa que els exigeix no
expressar els sentiments i emocions. Per a la majoria d’homes, la única emoció que
gaudeix de validació és la ira, per aquest motiu les seves emocions i sentiments són
canalitzats a través de la ira. Aquest pot ser un dels diversos motius que expliquin les
seves conductes agressives i violentes.
Observacions: El professor/a ha de comentar al grup classe que desenvolupar unes
habilitats socials consisteix en tres capacitats bàsiques: La capacitat de reconeixement
dels propis sentiments, la capacitat d’escoltar als altres i de mostrar empatia per els
sentiments de les altres persones i la capacitat de mostrar els propis sentiments.
En relació amb els sentiments, el professorat hauria d’introduir les següents idees:
Cada individu té sentiments, i té la necessitat de sentir-se valorat/da, de sentir que els
seus sentiments són importants. Els nostres sentiments representen un baròmetre del
nostre interior, formen part de nosaltres mateixos/es. Així doncs, som el que sentim.
Quan ens reconeixen els nostres sentiments, ens sentim respectats/des i entesos/es i
aprenem en conseqüència a confiar en els nostres sentiments.
Segons Galindo en el seu llibre “Intel.ligència emocional per a joves5” es poden
distingir sis sentiments bàsics per una banda, i la culpa per una altra. Els sentiments
bàsics són els més freqüents i es troben a la base de les relacions interpersonals. Entre
aquests sentiments podem distingir l’alegria, la ràbia, la tristesa, l’ansietat, la por i
l’avorriment.
Per tal d’aprofundir amb el tema dels sentiments, existeix força bibliografia sobre
intel·ligència emocional que es podria consultar per tal de disposar de més elements
teòrics per tal de desenvolupar la classe.

4

5

Michael Kaufman, “Las 7 p de la violencia de los hombres”, 1999. www.michaelkaufman.com
Antonio Galindo “Intel.ligència emocional per a joves “(Prentice Hall)
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FULL DEL PROFESSORAT: TENIM SENTIMENTS TANT DIFERENTS!
Cada individu pot tenir dins seu diferents sentiments a la vegada. A la vegada, els
sentiments poden ser molt diferents pel que fa a la seva intensitat.
1.Completa la següent taula per tal d’identificar les diferents intensitats que poden
presentar els següents sentiments:
El més fort/a
Furiós/a
Repleta de felicitat
Mort/a de por
infeliç

Fort/a
Enfadat/da
Feliç
Espantat/da
Trist/a

Dèbil
Molest
Content/a
Inquiet/a
Descontent/a

2. Imagina que et trobes en les següents situacions. Pensa i escriu dos dels possibles
sentiments que tindries en cada una d’elles:
1. Aquesta tarda he quedat amb la meva parella. Espero que no ens tornem a discutir.
Dos possibles sentiments que es podrien identificar amb aquesta situació podrien ser
l’alegria i la tristesa.
2. Aquest any estic vivint sol/a en un pis. M’agrada molt ser independent, però a
vegades em sento molt sol/a.
Dos possibles sentiments que es podrien identificar amb aquesta situació podrien ser
l’alegria i la soledat
3. Últimament, estic molt confós/a, no puc concentrar-me amb res del que faig.
Dos possibles sentiments que es podrien identificar amb aquesta situació podrien ser
la tristesa i la por.
FULL DEL PROFESSORAT: LES EMOCIONS I LA SOCIALITZACIÓ
1. Un professor/a li diu als seus alumnes : “El Joan està plorant com una magdalena,

sembla una nena”.
2. Una mare o un pare li diuen al seu fill : “Ramon, no siguis bleda!”
3. En una escola de bressol, un pare o mare es queixa al professor/a del seu fill que
sempre està jugant amb nines a la classe, i comenta que si el seu fill continua jugant
amb les nines el canviarà d’escola perquè si no es pot convertir en un “maricón”.
4. Un noi comenta als seus amics/gues: “Jo mai aniria a veure pel·lícules romàntiques.
Són molt cursis i estan fetes per les noies”
5. Després de guanyar la Copa d’Europa el seu equip, un noi plorant diu: “És un dels
dies més feliços i més emocionants de la meva vida”
6. Davant el seu fill/a que està plorant, el seu pare molt furiós exclama : “Com no pari

de plorar el pegaré o marxaré de casa”
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MOSTRA LA TEVA EMPATIA CAP ALS ALTRES.
Descripció: En aquesta activitat es treballa el reconeixement dels propis sentiments i
els dels altres, el recolzament positiu així com el desenvolupament de l’empatia cap als
altres, a través de la lectura per part de l’alumnat d’un seguit de situacions
problemàtiques que es plantegen, en les quals s’han de posar en la pell dels
protagonistes d’aquestes i procurar contestar les preguntes relacionades amb
aquestes.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: 45 minuts aproximadament.
Material:
- Full d’activitats de l’alumnat: “Mostra la teva empatia cap als altres”
Objectius:
- Potenciar el reconeixement dels propis sentiments.
- Aprendre a donar recolzament positiu
- Prendre consciencia que cada individu té les seves pròpies creences i valors i que
aquests s’han de respectar.
Indicacions metodològiques
El professorat indica a l’alumnat que s’agrupi en grups petits de quatre o cinc persones
i els explica que a continuació es realitzarà l’activitat “Mostra la teva empatia cap als
altres”.
El professor/a podria introduir l’activitat fent esment a la necessitat inherent als
individus de reconèixer les emocions que sentim, identificar-les i expressar-les. Per tal
d’adoptar una actitud positiva i augmentar la nostra motivació, es requereix reconèixer,
identificar i expressar els nostres sentiments. Per altra banda, en aquest sentit, també
és important que les persones del nostre entorn reconeguin i entenguin els nostres
sentiments i que mostrin empatia vers nosaltres (que es posin a la pell dels altres).
L’acció de donar un recolzament positiu és l’habilitat de seguir emocionalment a
l’altre/a persona en una conversa sense desviar-te del fil argumental d’aquesta i
escoltant activament en tot moment.
En aquesta activitat, es treballa aquest recolzament positiu a través d’un seguit de
situacions que es plantegen, que els alumnes han de llegir, posar-se en la en la pell
dels protagonistes d’aquestes i procurar contestar les preguntes que es plantegen.
Pel que fa a la primera situació que es planteja arran de la mort del germà d’un amic,
l’alumnat ha d’imaginar-se com respondria davant aquesta situació i pensar tres
respostes diferents que es podrien donar. A partir de les respostes dels alumnes es
podria iniciar una discussió amb el grup classe en la qual el professorat pot indicar que
davant aquesta situació es podrien donar tres tipus de respostes diferents. Una
primera resposta seria ignorar els sentiments que expressa el noi tot dient per exemple
“Home, tots els dies moren persones joves per causa dels accidents de trànsit”. Una
segona resposta podria ser començar a explicar les pròpies experiències sobre la
pèrdua de familiars. Una última resposta, en la qual mostraríem l’empatia cap els altres
seria el reconeixement de les emocions de la persona que ens està explicant el
problema.
En el cas de la segona situació en que una noia explica a un amic que se li ha
diagnosticat un tumor maligne, l’alumnat ha de posar-se a la pell de l’amic i imaginar
quina resposta li donaria. El professorat podria indicar a mode d’exemple, en el
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transcurs de la discussió de les diferents respostes, que una possible resposta per part
de l’amic podria ser “Endavant! Per sort, t’ho han pogut descobrir a temps. No has de
tenir por! Amb una resposta d’aquesta mena, l’Elisa, es sentiria una mica incompresa, i
potser una resposta més adequada podria ser, “Ostres, em sap molt greu!” “Què t’ha
dit el metge?”, ja que dóna peu a que l’Elisa parli sobre els seus problemes, sobre el
que li ha dit el metge i el seu diagnòstic, sobre les seves pors i les seves
preocupacions, etc, i d’aquesta manera va traient tot el que porta a dins.
Finalment, es proposa una tercera situació en la qual la Neus, una noia de 15 anys
explica a una amiga que no li agrada anar a l’institut ja que els seus companys/es
s’aprofiten d’ella per la feina però en els moments d’esbarjo o als caps de setmana, en
canvi, no li diuen res. En aquest cas l’alumnat s’ha de posar a la pell de l’amiga i
pensar quina seria la resposta que donaria a la Neus, procurant reconèixer les
emocions que ens està explicant i donant un recolzament positiu, procurant no desviar
la conversa cap a experiències pròpies o ignorant els sentiments que ens està
explicant.
Un cop finalitzada l’activitat, es comenten amb el grup classe les diferents respostes a
les quals ha arribat cada grup petit. A través d’un portaveu els diferents grups
exposaran les seves respostes al conjunt del grup classe i a partir d’aquestes es pot
iniciar amb un petit debat al voltant de les diferents respostes que s’hagin donat.
Observacions
En el transcurs del debat final que es realitza en l’activitat, el professorat podria fer
esment en el dret i responsabilitat de respectar les creences i els valors propis de cada
individu. El fet de fer un esforç per entendre a una persona i posar-nos en la pell
d’aquesta no implica que haguem de qüestionar les seves creences i valors, sinó que
únicament ens hem de poder en la situació de l’altra persona.
Si es mostra comprensió cap als sentiments de les altres persones, dónes la
oportunitat a aquests per a que mostrin els seus sentiments i que es pugui parlar sobre
aquests. Si es crea l’espai necessari per a que l’altra persona pugui expressar i viure
d’acord amb els seus sentiments, la majoria de les vegades, aquesta trobarà una
solució en ell/a mateix/a.
Així doncs, quan mantenim un diàleg amb els altres ningú s’hauria de veure forçat a
canviar les creences i valors propis ni el comportament.

ESCOLTEM ACTIVAMENT
Descripció: En aquesta activitat es treballa la importància que té l’escolta activa per la
comunicació en les relacions interpersonals,a través de l’aprenentatge de la formulació
de preguntes obertes i preguntes a utilitzar quan no entenem bé el que ens vol
comunicar el nostre interlocutor,a través de les quals aconseguirem millorar el procés
de comunicació i en conseqüència les relacions interpersonals.
Edat: Segon cicle d’ESO i Batxillerat (14-18 anys).
Durada: 45 minuts aproximadament.
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Material:
- Full d’activitats : “Escoltem activament”
Objectius:
- Comprendre la importància que té la comunicació per les relacions interpersonals
- Comprendre la importancia que té l’escolta activa en el procés de comunicació
- Practicar l’escolta activa.
Indicacions metodològiques
Per a realitzar aquesta activitat, el professorat,en primer lloc,demana als alumnes que
s’agrupin en parelles i que realitzin l’activitat “Escoltem activament”. El professorat
hauria d’explicar a l’alumnat que primer es realitzarà l’activitat en parelles i després es
comentaran els resultats obtinguts amb el conjunt del grup classe. Posteriorment, el
professor introduirà els elements teòrics al voltant de l’escolta activa partint dels
coneixements previs dels que disposa l’alumnat i que s’han pogut constatar a partir de
l’activitat.
Observacions
Una vegada finalitzada l’activitat el professorat hauria d’introduir a la classe els
següents elements teòrics al voltant de l’escolta activa.
El procés de comunicació és complex i no sempre funciona de manera perfecta. Una
paraula, per exemple, pot tenir un sentit diferent per a diversos individus segons el seu
rerefons emocional o cultural. Així, una paraula pot provocar determinades reaccions
emocionals o una actitud defensiva, que poden dificultar el procés de comunicació.
Una altra causa possible del fracàs de la comunicació és el fet que moltes vegades els
individus no expressen els seus desitjos directament, i es suposa que l’interlocutor
entendrà el que es vol comunicar. Però la comunicació no funciona així i això pot
conduir al fracàs de la comunicació, ja que poden sorgir malentesos. Així doncs, per tal
de mantenir una bona comunicació és molt important formular les intencions que es
tenen de manera clara i directa.
L’escolta activa suposa escoltar als altres sense cap tipus de compromís. Per tal
d’escoltar activament hem de tenir clars dos principis: per una banda que podem
solucionar els problemes dels altres completament i per altra banda que no som els
responsables dels problemes que tenen els altres.
Si una persona ens explica el seu problema, a vegades pot passar que ens sentim els
responsables de solucionar aquest problema. Llavors, comencem a buscar solucions
per al problema i això comporta que escoltem menys atentament el que ens està
explicant. Si tenim molt presents aquests dos principis esmentats, no ens trobem sota
la pressió per a buscar solucions als problemes i li podem dedicar al nostre interlocutor
tota l’atenció.
Per tal de desenvolupar una escolta activa és molt important que aprenguem a
formular les preguntes adequades que ens ajudaran a entendre millor la història que
ens expliquen i a millorar la qualitat de la comunicació. Les preguntes adequades
comencen amb els interrogants: Com?, Què?. Qui?, On?, Quan? i Per què?. Aquestes
preguntes han de ser obertes ja que animen als altres a continuar la seva història.
Alguns exemples de preguntes podrien ser:
• Com et trobes?
• Què opines sobre això?
• Com va passar el que estàs explicant?
• Què penses fer ara?
• Quan et va passar?
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Són preguntes que tenen com a objectiu recollir més informació o entendre millor a
l’altre persona. És molt important evitar utilitzar les preguntes que comencin amb el
Per què?.
L’escolta activa també implica escoltar totes les paraules que diu el nostre interlocutor,
perquè aquestes contenen tota la informació essencial. En el transcurs d’una conversa
hem de captar les paraules més importants, o sigui, les paraules claus que podem
utilitzar per a formular preguntes obertes.
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3. ACTIVITATS PER A L’ALUMNAT
1. EL TERMOMETRE DE L’AMOR
TEST DE PREGUNTES – TERMOMETRE DE L’AMOR
Escull la resposta més adequada per a cada pregunta, segons la teva pròpia
experiència. Un cop hagis contestat el qüestionari, suma els punts i
comprova els resultats per tal de veure quin tipus de relació mantens.
Sexe:
a) Noia
b) Noi
1. Quan vaig al cine amb la meva parella:
a) La meva parella sempre es riu de la meva elecció
b) Escollim junts quina pel·lícula volem veure
c) La meva parella sempre escull sol/a
2. Quan parlo amb un altre noi o noia:
a) La meva parella ja no em dirigeix la paraula durant tota la nit
b) La meva parella s’acosta i participa en la conversa
c) A la meva parella li sembla bé. Creu que és lògic que també tingui amics/amigues
de l’altre sexe.
3. Quan quedem després de l’escola:
a) Sovint arriba tard
b) Sempre intenta arribar a l’hora
c) Sempre arriba molt tard
4. Si no tinc ganes de tenir relacions amoroses:
a) Ho respecta
b) Segons la meva parella és perquè no l’estimo
c) Diu que sóc un/a nen/a i se’n va.
5. Quan tinc ganes de sortir amb els meus amics/gues:
a) Em posa mala cara però em deixa sortir
b) La meva parella hi està d’acord
c) No em deixa sortir
6. Quan tinc un problema:
a) No sembla que l’interessi molt a la meva parella
b) Gairebé sempre intenta ajudar-me
c) Sempre intenta escoltar-me i ajudar-me amb consells encertats.
7.Si alguna vegada lluitem mentre juguem:
a) Em deixa guanyar
b) Sempre m’insulta rient
c) A vegades em fa mal.
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8. Durant el meu temps lliure:
a) Només passo el meu temps lliure amb la meva parella
b) Passo temps amb la meva parella però també amb els meus amics i amigues
c) Passo poc temps amb els meus amics i amigues
9. Si no em diverteixo quan sortim:
a) S’enfada amb mi
b) Marxem cap a casa
c) Li sembla normal quedar-se sol/a més estona
10. Si tinc un secret:
a) Es posa molt curiós/a i inclús pesat/da perquè li expliqui
b) El respecta
c) Em força perquè l’hi expliqui.
11. Quan tenim relacions amoroses:
a) A vegades tinc la impressió de que només pensa en ell/a mateix/a
b) És molt atent/a i em demana si m’agrada
c) Em fa mal a vegades
12.Quan em sembla atractiu/va o simpàtic/a un altre/a noi/a:
a) No ho accepta
b) Li sembla lògic que trobi atractius/ves altres nois/es
c) Es molesta
13. Si sortim i la meva parella es discuteix amb algun noi/a:
a) Comença a intimidar o insultar a l’altra persona
b) Comença a barallar-se i a insultar a l’altra persona
c) Intenta solucionar-ho parlant
14. Quan estem amb els seus amics/gues:
a) M’ho passo molt bé
b) A vegades m’ignora
c) A vegades se’n riu de mi
15. Els meus amics/gues i la meva família:
a) No li agraden els meus amics/gues ni la meva família, facin el que facin
b)Es porten molt bé amb ell/a
c) Es posa amb els meus amics/gues i la meva família
16.Si alguna vegada ens separéssim:
a)Em sentiria aliviat/da
b)Em trobaria sol/a i abandonat/da
c) No m’agradaria però segur que els meus amics/gues i la meva família m’ajudarien a
aixecar el cap.
17. Quan ens vam conèixer:
a) Tenia la impressió de que era molt fort/a i segur/a d’ell/a mateix/a.
b) No sabíem que dir-nos
c) Ens enteníem perfectament.
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18. Quan no tinc ganes de sortir però la meva parella si que en té ganes:
a) S’adapta i no sortim
b) No li dic i acabo sortint amb ell/ella
c) S’enfada i comença a cridar i amenaçar
19. Quan estic amb la meva parella:
a)No sempre em sento tranquil/a, a gust amb ell/a
b) Em sento segur/a de mi mateix/a
c)No tinc molta confiança amb mi mateix/a i no estic segur/a de mi mateix/a

20. Quan truca la meva parella i no em troba a casa:
a) Sempre em truca al mòbil
b) Em truca més tard
c) Demana que el/la truqui quan arribi a casa
21. Quan discutim:
a) S’enfada i comença a cridar
b) Al final sempre ho solucionem
c) Acabo donant-li la raó
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2. ATREVEIX-TE A DEFINIR
Definiu individualment els conceptes següents: gènere, prejudicis, estereotips,
socialització,discriminació, violència i emocions. Després d’haver apuntat les
definicions en un full de paper, feu grups de quatre o cinc persones i comenteu les
vostres respostes, procurant arribar a elaborar definicions consensuades.
A continuació, trieu un alumne/a com a portaveu del grup i comuniqueu les vostres
definicions a la resta del grup classe. Un cop han intervingut tots els grups de la classe,
s’inicia un debat, amb els portaveus com a representants del grup, per tal de debatre,
amb els corresponents arguments, les diferents definicions a les quals s’ha arribat.
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3. ELS NOIS SÓN AIXÍ?
En grups petits de cinc persones, enumereu les característiques que creieu que millor
defineixen el que podríem anomenar “ ser tot un home” o “ser tot un tiarro” i “ser tota
una maruja” o “ser una dona de debò”. Després d’haver elaborat la llista amb les
característiques de cada expressió, assenyaleu totes les que considereu que es
relacionen amb estereotips de gènere i doneu exemples de diferents elements o
factors que poden provocar que ens comportem d’acord amb aquests estereotips.
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4. BUSQUEM ELS “ERRORS” EN ELS LLIBRES DE TEXT?
Observeu atentament aquests dibuixos extrets de llibres de text propis dels
anys 50 i 60 i en parelles contesteu les preguntes següents:

(Cortada E, 1993, p.69)
1.Quines persones surten en aquests dibuixos? Què fa cada persona en les imatges?
2. Quins objectes podeu veure en els dibuixos?
3. El pare, ajuda a les tasques domèstiques? Qui s’ocupa dels nens?
4.Qui s’encarrega de les tasques relacionades amb la tècnica?
5.Quines són les joguines que tenen els nens? Juguen junts els nens i les nenes? Per
què o per què no?
6.En l’actualitat, hi ha diferències entre els jocs dels nens i de les nenes? Si hi ha
diferències, quines són?
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7.Si compareu aquesta família amb la vostra família, hi ha diferències entre les
activitats que fan a casa els homes i els nens i les que fan les dones i les nenes?
8.Creieu que una dona està més capacitada per encarregar-se de les tasques
domèstiques? Per què o per què no? Anomeneu tres tasques que cada membre de la
vostra família fa a casa.
9.En els llibres de text actuals, podeu trobar imatges i dibuixos en els que els homes i
dones realitzen diferents activitats? Justifiqueu la vostra resposta amb imatges extretes
dels llibres de text actual.
10.Considereu que s’han produït canvis en aquests últims anys respecte aquests
temes? Argumenteu la vostra resposta.

Font: (Cortada E, 1993, p. 68)

1. Quines activitats fan el pare i la mare en els diferents dibuixos?
2. Quines són les professions que tenen els amics del pare? Quines són les
professions que tenen les amigues de la mare?
3. Algunes d’aquestes professions estan considerades en l’actualitat com a
masculines o femenines? Si creus que si, quines professions són?
4. Estàs d’acord amb aquesta distinció entre professions masculines i femenines?
Per què o per què no?
5. Penses que aquests dibuixos en els llibres de text poden influir en els nens i les
nenes en l’elecció de la seva professió en el futur? Si creus que sí, que influeix
més en aquesta elecció?
6. En els llibres de text actuals, es troba la mateixa distinció tradicional entre
professions masculines i femenines?
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1. Descriu el que pots veure en els dibuixos.
2. Es poden veure imatges de la evolució de la dona? Intenteu trobar una raó per
la que no surten imatges de dones.
3. Què fan els homes en els dibuixos? Quines van ser les tasques de l’home en la
Prehistòria? Quines van ser les tasques de la dona en la Prehistòria? Quines
d’aquestes tasques es consideraven més prestigioses? Per què?
4. Mireu el vostre llibre de text d’història, apareixen molts dibuixos de dones?
Quines són les dones famoses que apareixen? Si són dibuixos de dones
anònimes, què fan les dones?

En la Tercera Conferència Mundial sobre la dona celebrada el 1985 es va concloure que
l’educació constitueix una base per a la millora de la condició jurídica i social de la
dona. Els governs que hi van participar, van decidir estimular l’eliminació dels
estereotips de gènere en els llibres de text i la presentació d’imatges positives de la
dona. (UNICEF, 1999).
Consulteu els llibres de text actuals i contesteu les següents preguntes:
- Podeu concloure que els llibres de text segueixen aquest acord d’eliminar els
estereotips de gènere? Si creieu que no, justifiqueu la vostra resposta.
- Què proposaríeu per a millorar els llibres de text pel que fa a l’eliminació dels
estereotips de gènere?
- Creieu que els llibres de text presenten una imatge positiva de les dones? Per
que o per què no?
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5. ESTEREOTIPS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

M’en fio de la tele?
Amb grups de quatre o cinc persones realitzeu un collage en el qual apareguin
diferents imatges d’homes i de dones que podem trobar en els mitjans de comunicació.
Procureu que aquestes imatges mostrin els estereotips de gènere presents en els
mitjans de comunicació. Un cop hagueu realitzat el collage el presentareu a la resta del
grup classe.
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6. ESTEREOTIPS EN LA MÚSICA.

Atenció: la música et convida a matar: la maté porque era mía
Llegiu les següents lletres de cançons i amb grups petits de quatre o cinc persones,
comenteu el contingut de la lletra i contesteu les preguntes que es plantegen a
continuació. Raoneu les vostres respostes fent ús de paraules o frases de la lletra de
les cançons.
Cançó 1
Autor: Platero y tú
Títol de la cançó: La maté porque era mía
Me ha cogido la madera, a mi novia yo he
matado
no saquen fotografiás, tengo el cuerpo
ensangrentado.
Yo era un chico muy decente, ella era una
prostituta
ya no usará la cama, ahora duerme en una
tumba.
Me han llevado al calabozo y me han dado
unas hostias
me han dejado el cuerpo roto, mi cerebro
no funciona
y ahora mismo nada entiendo, solo veo
periodistas
que me dan algún dinero por salir en sus
revistas.
Vaya jeta, vaya jeta, mucho morro, mucho
morro
yo no quiero tu portada, periodista
escandaloso
no quiero que con su sangre puedas
escribir mentiras
la mate porque la amaba, la mate porque
era mía.

1.Per què creieu que el protagonista de la cançó ha matat a la seva parella?
2.Segons la cançó, qui té la culpa de la mort de la seva parella?
3.Creieu que es pot arribar a matar per amor? Es pot justificar el fet de matar a una
persona perquè l’estimes?
4.Creieu que el protagonista de la cançó es sent culpable de la mort de la seva parella?
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Cançó 2
Autor: Siniestro Total
Títol de la cançó: Hoy voy a asesinarte
Hoy voy a asesinarte, nena
te quiero pero no aguanto más
hoy voy a asesinarte, nena
no me volverás a engañar
Con tu madre, con mi hermano y mi mamá
con mis hijos, mi mujer y mi papá
te acuestas con todos a la vez
y si yo estoy delante te da igual
Hoy voy a asesinarte, nena
te quiero pero no aguanto más
hoy voy a asesinarte, nena
no me volverás a engañar
El tendero te regala el coñac
y el lechero te da leche de verdad
y tú te preguntas por qué
¡si lo hiciste con los dos antes de ayer!
Hoy voy a asesinarte, nena
te quiero pero no aguanto más
hoy voy a asesinarte, nena
no me volverás a engañar
A veces creo que vas a cambiar
y siempre me vuelvo a equivocar
y si vamos al cine los dos
lo haces con el acomodador
El tendero te regala el coñac
y el lechero te da leche de verdad
y si vamos al cine los dos
lo haces con el acomodador
Hoy voy a asesinarte, nena
te quiero pero no aguanto más
hoy voy a asesinarte, nena
no me volverás a engañar
1.Quins fets narra la lletra d’aquesta cançó?
2.Per què creieu que el protagonista de la cançó vol matar a la seva parella?
3.Quin significat té l’expressió “ no em tornaràs a enganyar” en el context de la cançó?
4.Quines raons dóna el protagonista de la cançó per a voler matar la seva parella?
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Cançó 3
Autor: Bebe
Títol: Malo
Apareciste una noche fría
con olor a tabaco
sucio y a ginebra
el miedo ya me recorría
mientras cruzaba los deditos
tras la puerta
Tu carita de niño guapo
se la ha ido comiendo el tiempo
por tus venas

y tu inseguridad machista
se refleja cada día en mis lagrimitas
Una vez más no por favor
que estoy cansá
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen
Una vez más, no por favor
que estoy cansá
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.

Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas sacar
valor para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres

El día es gris cuando tu éstas
y el sol vuelve a salir cuando te vas
y las penitas de mi corazón
yo me las tengo que tragá con el fogón
mi carita de niña linda se ha ido
envejeciendo en el silencio

cada vez que me dices 'puta'
se hace tu cerebro más pequeño.
Una vez más no por favor
que estoy cansá
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen
Una vez más, no por favor
que estoy cansá
y no puedo con el corazón
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Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas sacar
valor para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres
Malo, malo, malo eres
Malo eres porque quieres
Malo, malo, malo eres
no me chilles que me duele
eres débil y eres malo y
no te pienses mejor que yo
ni que nadie
y ahora yo me fumo un cigarrito
y te echo el humo en el corazoncito
porque malo, malo, malo, eres tu
Malo, malo, malo eres sí.
1. Quins fets narra la lletra d’aquesta cançó?
2. Explica el significat de les següents frases (assenyalades en cursiva) en el context
de la cançó:
a) “y tu inseguridad machista” :
b) ” Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero” :
c) “El día es gris cuando tu éstas
y el sol vuelve a salir cuando te vas”:
d) “cada vez que me dices 'puta'
se hace tu cerebro más pequeño” :
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7. ANÀLISI DE TRETS SEXISTES EN LA LITERATURA JUVENIL

Qui és el protagonista de la novel.la?
Després de llegir el relat o el capítol del llibre, amb grups petits de quatre o cinc
persones, contesteu les preguntes següents per tal d’analitzar la presència de trets
sexistes en la literatura juvenil:
- Com són descrits físicament els personatges masculins i femenins que apareixen en el
llibre?
-Quins trets caracteritzen la personalitat dels personatges femenins i masculins?
-En quins espais es desenvolupa l’acció? En alguns d’aquests espais podeu detectar
una major presència dels personatges masculins i femenins?
- Quina és la dedicació dels personatges masculins i femenins durant el temps de
treball productiu? I durant el temps d’oci?
-Quina valoració fa el conjunt de la societat actual sobre aquestes actuacions?
-Es pot intuir a partir del llibre quines expectatives tenen els personatges masculins i
femenins, a través dels seus comentaris i desenvolupament?
- S’estableix alguna relació amorosa i/o sexual entre els personatges?
-Si aquesta relació amorosa i/o sexual existeix:
* Com definireu el tipus de relació que mantenen? (heterosexual, homosexual; sana,
abusiva; lliure, de control; de confiança, de desconfiança; “de mitges taronges”.....)
*Anomena tres adjectius que caracteritzin cada membre de la relació.
*Quin membre de la parella porta la iniciativa de la relació?
* En la relació intervenen altres personatges (amics, membres de la família,....)? Quina
relació tenen els personatges femenins amb aquests? I els personatges masculins?
-Quins personatges del llibre tenen un major protagonisme, els femenins o els
masculins?
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8. MIRA, ESCOLTA I APREN.
a) Llegeix atentament el diàleg següent que té lloc entre una parella a la sortida de
l’escola i identifica els conceptes que et poden suggerir els comportaments i actituds
en la relació que mantenen els personatges.
Introducció
La Marta i l’Emili surten junts des de fa quatre mesos. Gairebé sempre es porten molt
bé, però últimament l’Emili reclama més temps de la Marta. Han quedat després de les
classes i tenen la conversa següent:
“Ja t’ho vaig explicar?”

Emili

Marta
Hola. Què tal? Ja tu vaig dir no? Demà (Desil·lusionada) Però em vas prometre
anem a casa del Jaume. (L’Emili saluda a que vindries al meu partit de bàsquet.
la Marta sense esperar la seva resposta i
l’abraça).
Conceptes:
(Brusc, desviant la mirada) No recordo
haver-te dit això. De totes maneres,
aquests partits són molt avorrits. Anem
millor a casa del Jaume ( ho diu amb tota
naturalitat).
Conceptes:
(L’Emili la interromp) Vale, et prometo que
aniré al partit següent.
Conceptes:
No et comportis com una nena. De totes
maneres, no és tant important. A més, ja li
vaig dir al Jaume que hi aniríem els dos.
Conceptes:

Conceptes:
I el meu partit? Sóc la capitana de l’equip
i....

Conceptes:

(amb veu monòtona) Ja, si,si, com l’altre
vegada.
Conceptes:

b) En grups petits de quatre o cinc persones, redacteu un diàleg similar a l’anterior,
que pot ser producte d’una experiència pròpia o de la imaginació, i representeu-lo
davant del grup classe.
c) Què faríeu? Què diríeu?
La violència és molt freqüent en les relacions entre adolescents. Però, tots podem
actuar per acabar amb aquest cicle de violència. Imagineu que us trobeu en una de les
situacions següents. En grups petits de quatre o cinc persones, penseu què faríeu i què
diríeu si us trobéssiu en aquestes situacions i anoteu també les diferents alternatives
que es podrien produir.
1. Si tinguéssiu una relació en la que es produís algun tipus d’abús. On aniríeu i/o a qui
consultaríeu per a que us ajudés?
2. Si un amic o una amiga tingués una relació en la que es produís algun tipus d’abús.
Què faríeu? Què li diríeu?
3. Si tinguéssiu un amic o una amiga que hagués agredit a la seva parella. Què faríeu?
Què li diríeu?
4. Si fóssiu testimonis d’una agressió. Què feríeu? Què diríeu?
5. Quin grau de violència contra vosaltres mateixos/es o contra els altres estaríeu
disposats/des a tolerar?

63

9. JO EN EL TEU LLOC...
a) En parelles, plantegeu dues respostes agressives, assertives i passives per cada
situació problemàtica pròpia de l’adolescència que hagueu pensat amb el conjunt del
grup classe. Un cop elaborades aquestes respostes, agrupeu-vos amb grups petits de 4
persones i compareu les respostes a les quals heu arribat.
b) En grups petits de quatre o cinc persones, decidiu quina seria la resposta agressiva,
la resposta assertiva i la resposta passiva que es podria donar en les següents
situacions. Redacteu-les tenint en compte que haureu de fer una representació de la
resposta assertiva que heu plantejat, davant de la resta d’alumnes.
I ARA QUÈ?
1. El teu germà està utilitzant el telèfon, però tu també necessites trucar a algú.
2. Estàs fent cua durant hores per a comprar les entrades per un concert i algú intenta
avançar-te.
3. Has comprat una camisa, però quan arribes a casa t’adones que està tacada.
4. La teva parella vol veure una pel·lícula que a tu no t’agrada.
5. Els teus amics t’animen a organitzar una festa a casa teva quan els teus pares no
estan, tot i que has promès als teus pares que no ho faries.
6. Un amic teu vol estudiar infermeria i els altres amics es riuen d’ell.
7. Els teus amics et pressionen per a que surtis amb un noi o una noia molt popular
que sempre t’està demanant per sortir.
8. Tens un amic al que aprecies molt, però és molt pesat i sempre t’abraça quan esteu
en companyia.

64

10. M’AGRADA QUE M’ESTIMIN
En grups petits de 4 o 5 persones, penseu en persones del vostre voltant que tenen el
que es podria definir com una relació de parella sana i apunteu les característiques que
creieu que caracteritzen aquest tipus de relació. A continuació, apunteu en el mateix
full de paper els trets característics d’una relació de parella abusiva, en contraposició
amb els trets característics d’una relació de parella sana.
Una vegada escrites les característiques, intercanvieu els fulls de paper amb els
diferents grups de la classe per comprovar les diferents opinions.
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11. JO NO VULL VIOLÈNCIA, LA PREVENIM ?
SENYALS D’UNA PERSONALITAT VIOLENTA
Llegeix atentament la següent llista de senyals o manifestacions d’una personalitat
violenta que pot ajudar a reconèixer els indicis d’una personalitat violenta i abús en
una relació des del començament.
 És gelós
 Té el desig de controlar a la seva parella
 Té expectatives irreals
 S’aïlla del món i dels altres
 Si té problemes, atribueix la causa d’aquests a una altra persona
 Si no es sent bé amb ell/a mateix/a, culpa a una altra persona i es posa a ell/a
de víctima
 Mostra un comportament cruel davant dels nens/es o animals.
 Utilitza la força com si estigués jugant durant l’acte sexual
 Utilitza un llenguatge groller
 Mostra un desdoblament de la personalitat
 Amenaça amb violència i utilitza la força durant una discussió.
 Trenca coses i les llança al terra.
“NO HI HA AMOR SENSE RESPECTE”
Observa i llegeix atentament la següent taula esquemàtica en la qual es recullen les
diferents formes de violència que pot existir, la definició d’aquestes i el que signifiquen,
les diferents implicacions que comporten i els senyals d’avis que ens poden alertar
d’aquestes.
Formes de
violència
Violència verbal

El que
significa/definició
Comportament que
fa mal amb paraules

Abús/ violència
psicològica i
emocional

Comportament
deliberat que
comporta danys
psicològics o
emocionals

Implicacions
Els senyals d’avis
concretes
insults
Bromes que
humiliacions (en
impliquen insults
públic)
amenaces
crits
amenaces
intimidacions
humiliacions
revelar secrets
gelos
ser posessiu
aïllament d’amics i
família
destrucció
d’objectes personals
com regals, roba, ...
destrucció/ dany de
propietat
abús econòmic
fer sentir culpable a
la parella
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Violència física

Abús/ agressió/
violència sexual

Androcentrisme/
Masclisme

Comportaments que
comporten danys
físics

picar
donar bufetades
empenyar
tirar dels cabells
mossegar

Posar-se furiós per
una frustració o
desil·lusió,
amenaçar amb fer
mal a la seva
parella,
començar a lluitar
jugant i fer mal
Comportament
Un acte que va, des Xantatge
sexual, verbal o físic, de les carícies, fins emocional per
no desitjat per la
la penetració anal/ convèncer-la a tenir
persona acusada;
vaginal i va associat relacions sexuals
abús sexual
a l’ús d’amenaces;
per exemple: “Si
insistència, força
m’estimessis de
física, intimidació o veritat ...”
engany.
Els nois tenen la
idea de que quan
una noia diu que
‘no’, no ha de
prendre’s en
consideració
perquè ho fa per
vergonya i en el
fons vol dir que ‘si’.

Convicció que l’home
pel fet de ser-ho té
més privilegis i
autoritat que la dona
en una relació de
parella.

El noi pren les
decisions per la noia
El noi considera a la
noia com la seva
possessió
El noi vol que la
seva parella
depengui d’ell per a
poder-la controlar.

El noi espera que la
noia estigui a la
seva disposició en
qualsevol moment,
quan la necessiti.
Considerar que la
teva parella és una
possessió que et
pertany.
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12. DIGA’M COM PARLES I ET DIRÉ COM ETS...
Pensaments estereotipats que poden originar comportaments violents
Llegiu les afirmacions que es plantegen a continuació i comenteu-les amb grups petits
mixtes de 4 o 5 persones. Després de comentar-les amb el grup, escolliu un portaveu
d’aquest i exposeu les conclusions a les quals heu arribat a la resta del grup classe.
 La dona és inferior a l’home, és menys intel·ligent
 La dona no es pot valer per a si mateixa
 La dona ho ha de donar tot per la seva parella, ha de ser bona sempre i
aguantar-la.
 Per a que una família funcioni bé sempre s’ha de fer el que digui el pare.
 Les dones i els fills depenen de l’home i tots s’han d’adaptar a ell.
 L’únic que és important en la vida de tota dona són els seus fills i la seva
parella.
 Tot val mentre es faci el que l’home pensa.
 L’únic deure de l’home és que no falti els diners a casa.
 El pare és fort i no necessita l’afecte.
 Els pares tenen l’obligació d’aguantar-ho tot als seus fills, almenys fins que
arribin a la majoria d’edat.
Creences sobre les dones
Llegeix atentament les següents afirmacions sobre les dones i contesta afirmativament
o negativament segons la teva opinió sobre les afirmacions.
 Si l’home és el que aporta els diners a casa, la dona ha d’estar subordinada a
ell.
 L’home és el responsable de la família, i la dona l’ha d’obeir en tot moment.
 La dona ha de tenir el menjar i el sopar a punt per quan l’home torni a casa
 L’obligació d’una dona és tenir relacions sexuals amb la seva parella, encara
que no en tingui ganes.
 Una dona no pot portar mai la contrària a la seva parella.
 Una dona que conviu amb un home violent ha de tenir un problema psicològic
seriós.
 Per a moltes dones, el maltractament per part de les seves parelles és una
mostra de la seva preocupació per a elles.
 Quan un home pica a una dona, ella ja deu saber el motiu.
 Si les dones realment ho volguessin, sabrien com poder prevenir nous episodis
de violència
 Moltes dones provoquen expressament a les seves parelles perquè aquests
perdin el control i les acabin picant.
 Si una dona té diners, no té perquè suportar una relació en la qual existeixi
violència
 EL fet que la majoria de les dones no acostumin a trucar a la policia quan estan
sent maltractades, és una prova de que volen protegir a les seves parelles.
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13. L’AGITAT MÓN DELS SENTIMENTS
Respon les següents preguntes relacionades amb cadascun dels sentiments, per tal
d’aprendre a reconèixer millor els teus propis sentiments:
Preocupació, angoixa
1. Creus que no ets capaç de fer alguna cosa?
2. Quin és el risc més gran amb el que t’has trobat avui?
3. Què és el que més et preocupa del teu futur professional?
4. Explica quina ha estat la última situació que t’hagi provocat angoixa.
Tristesa, depressió
1. Sovint trobes a faltar algú?
2. Que enyores del teu passat?
3. De quina persona sents nostàlgia?
4. Hi ha algú que et faci sentir pena? Per què?
5. Explica la última situació que t’hagi fet sentir trist
Por
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El pitjor que et podria passar a la vida seria....
Tens por que li passi alguna cosa a algú? Sols patir per algú?
Què és el que més et costaria confessar a la teva parella?
En quina o quines situacions et podries arribar a sentir ridícul?
Quina situació et pot arribar a provocar desconfiança?
Quin seria el fracàs que personalment consideraries més intolerable?
En qui no confies? Per què?
Digues la última situació en la qual hagis sentit por?

Ràbia, còlera, ira
1. Hi ha algú que s’hagi comportat tal i com tu no t’imaginaves?
2. Hi ha alguna cosa que no t’hagi sortit o no et surt tal i com tu volies?
3. Estàs desil·lusionat per alguna cosa que t’hagi passat a l’escola o a casa teva?
4.En quina situació últimament has sentit ràbia?
Avorriment, apatia
1. Pensa en algú que creguis que és apàtic. Com es comporta?
2. Hi ha algú amb qui t’acostumes a avorrir especialment? Per què?
3. Hi ha alguna activitat que et resulti molt avorrida de fer?
4.En quina situació últimament t’has avorrit?
Culpa/ sentiment de culpabilitat
1. Hi ha algú a qui no complaguis mai per molt que ho intentis?
2. T’has trobat mai en la situació de no haver perdonat a algú?
3. Li has dit mai alguna cosa a algú de la qual te’n penedeixis?
4. Li has negat mai a algú el teu suport? A qui? Per què?
5. Creus que hi ha alguna cosa que no hagis dit als teus pares que fa falta dir-ho.
6. En la teva vida personal, podries estar fent alguna cosa que no estiguis fent?
7. Explica quina ha estat la última situació en la qual hagis tingut un sentiment de
culpabilitat
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TENIM SENTIMENTS TANT DIFERENTS!
Cada individu pot tenir dins seu diferents sentiments a la vegada. A la vegada, els
sentiments poden ser molt diferents pel que fa a la seva intensitat.
1. Completa la següent taula per tal d’identificar les diferents intensitats que poden
presentar els següents sentiments:

El més fort/a
Furiós/a
Mort/a de por
infeliç

Fort/a
Enfadat/da
Feliç

Dèbil
Content/a
Inquiet/a
Descontent/a

2. Imagina que et trobes en les següents situacions. Pensa i escriu dos dels possibles
sentiments que tindries en cada una d’elles:
1. Aquesta tarda he quedat amb la meva parella. Espero que no ens tornem a discutir.

2. Aquest any estic vivint sol/a en un pis. M’agrada molt ser independent, però a
vegades em sento molt sol/a.

3. Últimament, estic molt confós/a, no puc concentrar-me amb res del que faig.

LES EMOCIONS I EL LLENGUATGE NO VERBAL
En grups de quatre o cinc persones, busqueu diferents exemples de manifestacions no
verbals que emet el nostre cos, per a cada sentiment proposat. Aquestes
manifestacions poden ser visibles o invisibles com un mal de cap, les ganes de
plorar,....
1.Alegria

2. Ràbia

3.Tristesa

4.Angoixa

5.Por
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6.Avorriment

7.Sentiment de culpabilitat

Després d’haver anotat els diferents exemples de manifestacions no verbals que pot
emetre el nostre cos per a cada sentiment, cada grup petit interpretarà davant de la
classe una manifestació verbal de les que hagin anotat i la resta del grup classe haurà
d’endevinar a quin sentiment està fent referència amb la imitació. Cada grup
representarà almenys una manifestació no verbal per a cada sentiment.
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14. MOSTRA LA TEVA EMPATIA CAP ALS ALTRES
En grups petits de quatre o cinc persones, llegiu atentament les situacions que es
plantegen a continuació i contesteu les preguntes.
a) El teu amic Joan t’explica que fa cinc anys el seu germà va morir a causa d’un
accident de trànsit. Com respondríeu a la situació que us està explicant? Penseu i
anoteu tres maneres diferents de respondre a aquesta situació.
b) El metge li ha comentat a l’Elisa que té un tumor maligne. Però, segons el metge,
l’han descobert a temps i la possibilitat de reproducció és mínima. La Elisa truca a un
amic per explicar-li el que li ha dit el metge. Què li diríeu com a amic per tal de donar-li
un recolzament? Justifiqueu la vostra resposta.

c) La Neus, una noia de 15 anys, truca a la seva amiga Montse i li explica que no li
agrada gens anar a l’institut perquè veu com els seus companys/es de la classe
s’aprofiten d’ella. Quan és l’hora de fer treballs o exàmens, tots s’acosten a ella perquè
és una noia molt treballadora que treu molt bones notes, però en els moments d’esbarjo
o als caps de setmana en canvi, no li diuen mai res i la deixen totalment de banda. Quin
consell li donaríeu si fóssiu la seva amiga? Justifiqueu la vostra resposta.
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15. ESCOLTEM ACTIVAMENT
1. Aprendre a formular les preguntes adequades ens ajuda a entendre millor als altres i
millora la qualitat de la comunicació i les relacions intepersonals. Les preguntes
adequades són les que comencen amb Com?, Què?, Qui?, On?, Quan? i Per què?.
Aquestes preguntes han de ser a més ofertes ja que animen als altres a continuar amb
la seva explicació.
A partir d’aquestes indicacions, en parelles formuleu cinc exemples de preguntes
adequades que puguin ajudar a millorar la qualitat de les vostres relacions amb els
vostres pares/ mares o germans/nes.
2. En el context de les relacions interpersonals és molt important intentar posar-nos en
la pell dels altres i entendre les seves paraules en el sentit que l’altra personal vol
expressar. Si en algun moment, no entenem el que ens vol comunicar, és aconsellable
demanar per aclarir-ho.
A partir d’aquestes indicacions, en parelles formuleu cinc exemples de preguntes que
es podrien formular si no s’entén bé el que ens estan dient les persones amb les quals
parlem.
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PEL·LÍCULES
(Extretes de la pàgina web http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/index.htm)
Quiero ser como Beckam: Aquesta comèdia serveix per a plantejar de manera
divertida els problemes que una jove ha d’afrontar pel fet de no ajustar-se al que
s’espera d’ella com dona. La pel·lícula ens mostra amb claredat el conflicte entre les
expectatives que la família i la comunitat té dipositades en Jesminder i els seus desigs
de jugar al futbol, que no encaixen amb el model tradicional de feminitat.
Billy Elliot: Billy Eliot mostra l'entranyable història d’un nen que lluita contra els
estereotips i els prejudicis d’una comunitat patriarcal, pobre i de mentalitat tancada, a
Anglaterra. La seva vida tindrà un canvi inesperat quan decideix unir-se al grup de
nenes que practiquen ballet. Com era d’esperar, ha de superar els seus propis
prejudicis i els de la gent del barri. El descobrir el seu interès pel ball i els seus desigs
de ser ballarí fa que Billy s’oposi a la seva família i als veïns, i també, en un principi, a
ell mateix. El seu entorn espera d’ell que boxegi en el temps lliure i que, quan sigui
gran, sigui miner com el seu germà i el seu pare, però ell no encaixa en aquests
patrons.
Boys don’t cry: Boys don't cry explica la història real ocorreguda a l'interior dels
Estats Units, en un entorn hostil i conservador, l’any 2003. Es tracta d’una crònica
detallada dels successos que van ocórrer al voltant de Teena Brandon, una noia amb
una crisi d’identitat sexual que la porta a sentir-se i presentar-se com un home. La
pel·lícula tracta, per una banda, d’aprofundir en la personalitat de Brandon i la seva
parella Lana, per comprendre un procés de construcció d’identitats i opcions sexuals.
D’altra banda, vol mostrar la discriminació social i la violència vinculada a les identitats
sexuals diferents a la dominant. La història tracta d’imaginar què passava dintre de
Brandon i explicar com s’havia creat a sí mateix, com havia aconseguit guanyar-se la
simpatia de tanta gent, i perquè el descobriment de la seva història va provocar un odi
i una violència tan grans.
La boda de Muriel: Tracta l’obsessió d’una noia australiana per a casar-se i tenir èxit
en la vida, i ens serveix per a plantejar la influència dels models socials dominants en
els joves. La pel·lícula s’enfoca en el model de feminitat tradicional. Amb l’aparença de
comèdia, la pel·lícula fa una caricatura dels atributs del que es considera femení i
ensenya com afecta a les dones el complir amb aquests esquemes socials del
patriarcat.
L’entorn també és prototípic: d’una banda la família patriarcal, en la que el pare manté
econòmicament el grup, el controla i humilia, mentre té relacions amb la seva amant; i
d’altra les amistats, que no es preocupen per altra cosa que per la bellesa i per sortir
amb nois.
Full Monty: Un grup de treballadors en atur s’enfronta a la incapacitat per a sostenir
un dels seus rols fonamentals com homes, segons el model d’identitat masculina
tradicional: el sosteniment econòmic de les seves famílies; això suposa la crisi de la
seva identitat masculina. La pel·lícula descriu les diferents reaccions davant aquesta
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impossibilitat de garantir aquest rol assignat (l’ocultació, la impotència, la pèrdua
d’autoestima, etc.).
Te doy mis ojos: Aquesta pel·lícula tracta a fons el tema de la violència de gènere.
El otro lado de la cama: És una comèdia que caricaturitza a homes i dones i les
relacions de parella, d’amistat i de sexe. La pel.lícula ressalta el estereotips i prejudicis,
fet que ajuda a identificar-los i analitzar-los. D’altra banda, el tipus de relacions
basades en la mentida constant, la falta de límits i d’ètica i respecte mutu també
permet entrar a discutir al voltant de les maneres de relacionar-se i la responsabilitat
en la parella
El hada ignorante: El hada ignorante narra la historia d'Antònia, una dona d’uns
quaranta anys que perd sobtadament al seu espòs en un accident de trànsit. Antònia
descobreix entre les pertinències del seu difunt marit un quadre amb una dedicatòria
amorosa. Obsessionada per trobar a la dona que fou amant del seu marit durant set
anys, Antònia arriba fins l’altre punta de Roma i troba quelcom que no esperava. A
partir d’aquí, sorgeix la necessitat de comprendre qui era realment el seu marit i
Antònia inicia també una recerca d’ella mateixa.
MÚSICA
http://www.malostratos.com/contenido/biblioteca/musica/index.htm
En aquesta pàgina web trobem un recull de lletres de cançons relacionades amb la
violència de gènere.
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Centre de Documentació de l´Institut Català de la Dona. Generalitat de Catalunya. C/
Viladomat, 319, entl. Barcelona.
Tel. 93 495 16 09.
CIRD (Centre d’Informació i de Recursos per a les Dones) Ajuntament de Barcelona.
Av. Diagonal, 233. Barcelona. Tel.93 413 27 22
CDAM (Centre de Documentació Artur Martorell) Institut Municipal d’Educació de
Barcelona. Pl. Espanya, 5. Barcelona. Tel. 93 402 35 28.
PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones) de l’Ajuntament de Barcelona
-

PIAD districte de l’Eixample. Mallorca, 425. Tel. 93 446 26 25
- PIAD districte d´Horta-Guinardó. Pl. Santes Creus, 8. Tel. 93 420 00
08
- PIAD districte Nou Barris. Via Favència, 217. Tel. 93 359 95 90
- PIAD districte de Les Corts. Dolors Masferrer, 29-31. Tel. 93 291 64 91
- PIAD districte de Gràcia. Pl. Rius i Taulet, 6 pral. Tel. 291 43 30
- PIAD districte de Sant Martí. Pallars, 277, 3a. Tel. 93 307 72 60

Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat. Diputació de Barcelona. Sant Pere més baix, 7.
Barcelona. Tel. 93 402 27 62/93 268 14 42.
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Drac Màgic (col.lectiu especialitzat en la divulgació i la difusió de la cultura audiovisual
amb una atenció especial en l’anàlisi sobre els models femenins que aquesta cultura
proposa). València, 248, pral. 1a. Barcelona. Tel. 93 216 00 04.
Duoda (Centre de Recerca de Dones) Universitat de Barcelona. Baldiri Reixac, 13.
Barcelona. Tel. 93 448 13 99
CAID (Centre d’Informació i Atenció a la Dona). Santa Eulàlia, 101, baixos. L’Hospitalet
de Llobregat. Tel. 93 298 18 70.
Centres de Recursos Pedagògics
Biblioteca “Associació de Mestres Rosa Sensat”. Av. de les Drassanes, 3. Barcelona.
Tel. 93 481 73 73
Centro de Documentación “Emakunde” del Instituto Vasco de la Mujer. Manuel Iradier,
36. 01005 Vitoria. Tel. 945 23 18 91
Centro de Documentación del Instituto de la Mujer. Condesa de Venadito, 34. Madrid.
Tel. 91 363 80 46/54.

Aquests materials han estat adaptats de fonts diverses.
Part de la unitat didàctica “Adolescència i canvis: com reforçar els processos d’autonomia?”ha
estat adaptada del manual didàctic holandès “ZorgActief. Verzorging in de basisvorming”.
L’adaptació del contingut i l’elaboració d’algunes parts noves ha estat realitzada per l’Anna
Mesalles i Judit Rifà, del Projecte d’Educació en Valors de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona. El disseny gràfic de les unitats ha estat realitzat per la Cristina Torron.
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