DESCRIPCIÓ
La violència de gènere és quelcom que succeeix en la societat des dels inicis
de la civilització. En funció de l’època, o més concretament dels valors que hi
predominin, s’ha abordat d’una manera o d’una altra. Actualment, la societat
rebutja aquest tipus de control, però això no vol dir que hagi deixat de succeir.
Encara queda treball per fer, molts estereotips i mites que perduren i no són
gens útils per afavorir la igualtat entre els gèneres. Això és el que pretén aquest
taller; de forma dinàmica i reflexiva es busca com a objectiu general
conscienciar les persones a través del principal camí per donar més ressò al fet
de posar fi a la violència de gènere: la prevenció.

OBJECTIUS
Per tant, per aconseguir-ho treballarem de manera més específica els objectius
següents envers la violència masclista:
•
•
•
•
•

Definir i entendre el concepte de violència de gènere.
Donar visibilitat als estereotips que predisposen a generar una relació
abusiva.
Identificar quins són els indicadors/comportaments abusius dins
d’una relació asimètrica i tòxica.
Promoure estratègies i recursos per prevenir les conductes sexistes i
discriminatòries dels pares i les mares envers els seus fills.
Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre sexes, és a
dir, afavorir relacions igualitàries.

METODOLOGIA
El taller es compon de quatre parts:
1. Reflexionar sobre algunes imatges, notícies, fets, vinyetes... de l’actualitat
per generar un debat realista, didàctic i funcional en què es reestructurin
algunes idees que poden tenir sobre el gènere. També, ja en un marc més
teòric, es genera la comprensió i conscienciació de la violència de gènere i la
seva múltiple causalitat.
2. A la segona part es presenten els indicadors d’una relació abusiva, alguns
dels quals s’exemplificaran amb dinàmiques de role-playing, on hi hagi abús en
diferents sentits, i després es torna a fer la mateixa escena alliberada d’abús.

3. Promoure estratègies per fomentar una adequada profilaxi davant d’una
possible relació abusiva:
•
•
•
•

Reestructurar algunes creences irracionals sobre el gènere.
Habilitats socials: l’assertivitat contra l’agressivitat i la passivitat
Acceptació incondicional
Valors flexibles i constructius

4. A l’última part es posen en comú les idees bàsiques extretes del taller i dels
role-playing per promoure la reflexió sobre la conducta futura de prevenció.
També s’obre un torn de paraules per a dubtes o aclariments i es facilita
informació sobre serveis que actuen en aquests casos.

PERÍODE
Preferentment d’octubre a abril, tot i que finalment seguirà la disponibilitat i el
calendari lectiu dels centres educatius.

LLOC
Aula de cada centre educatiu

MATERIAL
Pissarra i ordinador amb projector

DURADA
Una sessió per grup, de dues hores

DESTINATARIS
Alumnat de 4t d’ESO i 1r dels Cicles Formatius de Grau Mitjà dels centres
educatius manresans, públics i privats.

