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Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones,
l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical torna a incidir sobre la urgència i la necessitat d’eradicar la violència masclista que sofreixen les dones en tots els àmbits de la societat,
els maltractaments, els assassinats, l’explotació i tràfic amb finalitats sexuals, la violència explicita
i implícita en els mitjans de comunicació, la violència en les tradicions culturals i religioses, la
violència en els conflictes armats, l’assetjament sexual, i la violència en general. I reivindiquem el
paper fonamental que l’educació pot exercir en la conscienciació del problema i en l’eradicació
d’aquesta xacra social, que no coneix fronteres, ni estatus social, ni nivell econòmic, sinó que
transcendeix tots els límits racionals i dels drets humans i pot afectar qualsevol dona del món,
convertint el gènere en causa única per cometre l’acte violent.
Amb aquesta finalitat ens dirigim a vosaltres, alumnat, professionals de la docència i de
l’orientació en els centres, i us oferim un altre any més la nostra contribució a aquesta tasca
educativa mitjançant una nova proposta didàctica amb activitats per treballar a l’aula, que està
estructurada per cicles, infantil, primària, secundària i batxillerat i que aquest any introdueix la
novetat de l’educació d’adults.
Solament a partir d’una nova interpretació de les dones al món que responga a principis de
justícia social, equitat, i igualtat es podrà avançar cap a una convivència harmoniosa i sense violència cap a les dones. Conscienciem-nos i eduquem als i les nostres joves per a això. El nostre
esforç serà el seu èxit!.

Objetius:
1.
2.
3.
4.

Eradicar els mites que minimitzen el problema de la violència de gènere.
Eliminar les creences de la superioritat de l’home sobre la dona.
Comprendre que el feminisme busca la igualtat de drets entre homes i dones.
Desenvolupar un esperit crític davant els costums, les creences i les pràctiques socials legitimades però que inclouen violència contra les dones.
5. Detectar les actituds violentes i els biaixos sexistes envers les dones en els entorns més
pròxims.
6. Educar en igualtat com a mitjà de previndre la violència.
7. Detectar el llenguatge sexista més agressiu en els mitjans de comunicació, llibres de text,
art, etc.
8. Reconéixer que la desigualtat i la dissimetria entre sexes contribueix a la violència de gènere.
9. Adquirir una imatge ajustada de cada u a fi de mantindre una autoestima adequada.
10.Conscienciar l’alumnat per a compartir i assumir responsabilitats, familiars i socials, de forma
conjunta evitant estereotips sexistes.
11. Conéixer els protocols d’actuació davant la violència masclista.

Competencias básicas:
1. Competència en comunicació lingüística
- Usar el llenguatge per a la igualtat i la construcció de relacions iguals
entre homes i dones
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2. Competència matemàtica:
- Realitzar exercicis en què en calcular salaris, percentatges de representativitat femenina,
quotes de poder, es posa de manifest les dissimetries socials i laborals entre dones i homes.
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:
- Recaptar informació sobre diferents aspectes de la vida quotidiana, tant en documents impresos o en línia, en què es revela una realitat incontestable com és la permanència de relacions de
desigualtat entre homes i dones, així com tracte discriminatori en l’àmbit laboral, social, econòmic…
reflexionar i elaborar propostes d’intervenció per a eradicar aquestes desigualtats.
4. Tractament de la informació i competència digital
- A partir de la cerca d’informació a través d’Internet, s’han d’elaborar fitxes, cartells, treballs en
Powerpoint… amb un ús adequat de les noves tecnologies.
5. Competència social i ciutadana:
- Relacionar-se amb els altres per a resoldre conflictes de forma pacífica. Valorar i respectar les
aportacions de les dones a la societat.
6. Competència cultural i artística:
Analitzar l’ús de la imatge de les dones en reproduccions artístiques, textos literaris, etc., a fi de
posar en contacte l’alumnat amb el patrimoni cultural, alhora que detecten els biaixos sexistes que
puguen contindre.
7. Competència per a aprendre a aprendre:
- Desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos i per si mateixes, a través del treball en
equip, la investigació i l’observació de la realitat quotidiana.
8. Autonomia i iniciativa persona:
- Fomentar l’autoestima, dignificar i apreciar el que és femení per a trencar estereotips sexistes i
afavorir l’autonomia de les persones per a prendre les seues pròpies decisions.

Metodologia:
Es pretén l’ús d’una metodologia participativa, activa tant per al professorat que la posa en pràctica
com per a l’alumnat que la desenvolupa. Solament amb una metodologia en la qual totes i tots participen és capaç de traslladar la idea d’igualtat de sexes i gènere que es pretén transmetre, quan l’alumnat
treballa en equip o en parelles mixtes, assumeix el concepte d’igualtat plenament.

Criteris d’avaluació:
Encara que aquestes activitats que proposem no corresponen amb una unitat didàctica a l’ús i, per
tant, no pretenem una avaluació d’aquestes, haurem conclòs amb èxit el nostre propòsit si, en
finalitzar-les, l’alumnat:
- Comprén que el feminisme busca la igualtat entre homes i dones.
- Entén les diferències que la societat marca, entre homes i dones, diferències que es reflecteixen en
desigualtats socials, econòmiques, culturals, d’imatge, acompanyades d’actituds discriminatòries.
- Reconeix aquestes actituds discriminatòries que s’exerceixen sobre el que és femení en els mitjans
de comunicació, en el llenguatge oral i escrit, en les imatges que es transmeten de les dones, en
les relacions laborals i en l’economia en general.
- Comença a adoptar un llenguatge allunyat d’expressions sexistes.
- Identifica actituds violentes envers les dones, siguen actituds que caracteritzen els micromasclismes, com unes altres d’impacte social
i fins i tot de violència física.
- Rebutja la violència exercida sobre les dones, siga del tipus
que siga.
- Coneix els mecanismes i protocols de denúncia de les
actituds violentes envers les dones.
- Adquireix una imatge ajustada a la seua pròpia existència, però en igualtat amb la d’altres.
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Educació Infantil
Objectius
1. Desenvolupar un pensament crític que permet analitzar els estereotips sexistes
i discriminadors.
2. Fomentar el gust per la lectura.
3. Afavorir l’assertivitat i la confiança en si mateixes i en si mateixos.
4. Aprendre a exterioritzar els sentiments a través de llenguatges diferents.
5. Afavorir la capacitat d’expressió oral i plàstica.

hi ha res de més avorrit que ser una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera (2010). Thule Ediciones

Carlota era una princesa rosa; amb el seu vestit rosa, el
seu armari ple de roba rosa i una habitació amb un llit,
amb uns llençols i un coixí de color rosa. Carlota, però,
estava farta del rosa i de ser una princesa.
Hi havia res de més avorrit en el món que ser una
princesa rosa?
(.....)
Carlota era una xiqueta i somiava de caçar dracs,
buscar tresors, ensinistrar palometes, desembolicar
embolics, fabricar avions de paper, nadar a cavall d’un
dofí, acaçar coloms missatgers i conéixer els confins de la
Terra viatjant en un globus volador gegantí.
Sa mare, però, era una reina rosa; amb el seu vestit
rosa, l’armari ple de roba rosa i una habitació amb un llit,
amb uns llençols i un coixí de color rosa. Com tooooootes les reines.
I son pare era un rei blau; amb el seu vestit blau, la seua
faena blava, i la seua vida blava. Com tooooots els reis.
(....)
- Per què totes les xiquetes volen ser princeses?
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ACTIVITAT 1:
1. Abans de llegir el conte en assemblea en l’aula parlem sobre els
contes de princeses i prínceps que ells coneixen (la Ventafocs,
la Blancaneu, la Bella dorment...) i els estereotips que contenen:
- Les princeses són dèbils i necessiten un home que les salve.
- Les princeses sempre són belles.
- Els homes sempre són valentes i fortes i salven víctimes.
2. Llegir el conte en veu alta per a tota la classe i després reflexionem sobre la lectura guiant-nos amb les preguntes següents:
- De quins colors és la roba dels diferents personatges (rei, reina,
príncep, princesa...)? Seria avorrit vestir-se només d’un color?
- Carlota no comprén per què no pot fer altres coses: “Jo vull
viatjar, jugar, córrer i botar, i vull vestir de roig, de verd o de
violeta... “Creus que hi ha coses que poden fer les xiques i unes
altres que poden fer sols els xics?
- Carlota va provar de buscar una solució per a poder ser feliç i complir els seus somnis de “caçar dracs, buscar tresors,
ensinistrar palometes, desembolicar embolics, fabricar avions
de paper, nadar a cavall d’un dofí, acaçar coloms missatgers i
conéixer els confins de la Terra viatjant en un globus volador
gegantí”; hem d’intentar cada u buscar la solució als nostres
problemes a través del diàleg?
- De la llista d’adjectius següent tria aquells que creus que poden definir Carlota: submisa,
insubmisa, emprenedora, independent, dependent, obedient, valenta, passiva, idealista, poregosa, aventurera, activa.
3. Què és un mite? Expliquem en l’aula que el mite és una història fantàstica que narra les
accions dels déus o herois de l’antiguitat o un relat que altera les verdaderes qualitats d’una
persona o d’una cosa i els dóna més valor del que tenen en realitat.
En aquest conte apareix el mite del príncep blau que ens
mostra les xiques com a éssers passius, amb vides sense sentit, mentre esperen que aquest cavaller errant les rescate
de l’avorriment i els oferisca protecció.
La Blancaneu, la Ventafocs o la Bella Dorment són clars exemples de la cultura
de la submissió de la dona respecte a l’home, on elles són éssers passius la
vida de les quals manca de sentit sense el seu príncep blau
4. Dividim la classe en grups i cada un ha de triar un conte
tradicional de princeses i prínceps i buscar un final diferent per al conte tractant d’evitar els estereotips.
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ACTIVITAT 2:
1. Els colors del conte. En el conte ixen dos colors molt repetits, però nosaltres coneixerem el significat de cinc colors més. Quin és el teu color preferit? Ens agradaria
vestir només d’un color o ens estimem més tindre roba de diferents colors?
Groc: el groc simbolitza la llum solar; representa l’alegria, la felicitat, la intel•ligència
i l’energia.
Roig: és el del foc, raó per la qual se l’associa amb l’energia, la fortalesa, la determinació, així com amb la passió, el desig i l’amor.
Verd: el verd és el color de l’esperança.
Blau: el blau és el color del cel i del mar, per això se sol
associar amb l’estabilitat i la profunditat.
Taronja: el taronja combina l’energia del roig amb la
felicitat del groc; se l’associa amb l’alegria, el Sol.
Rosa: la dita popular: “Ho veus tot de color de
rosa”, en reflecteix fidelment el significat: ingenuïtat, bondat, tendror.
Violeta: és un color associat amb la reialesa
i l’espiritualitat; aporta l’estabilitat del blau i
l’energia del roig. El violeta va ser triat com
el color de feminisme.
2. Amb pintura de dits elaborarem unes
mandales que hem d’apegar en un mural de
la classe i triar els colors que representen
més bé els nostres somnis, com a imatge
que podem arribar a aconseguir el que ens
proposem igual que Carlota, la protagonista
del nostre conte.
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Een aquesta edat sóc capaç de fer propostes, plantejar interrogants
respecte a coses que m’interessen, actiu ,curiós que em permet triar el
que vull, planificar projectes sol o en companyia, aprenc a expressar les
meues emocions, faig amics i amigues, em relacione, resolc els meus
conflictes, desenvolupe les meues habilitats socials. Aprenc normes i
comportaments dels grups de què forme part (família i escola).

Centre d'interés: Conte "Una història de dracs"
PINTAR EL DRAC
Repartim un full per a pintar el drac segons la descripció del conte i els demanem que col•loquen un fons on vol estar el
drac Launia i que facen, en acabant, un altre dibuix de Polsia.

JOC DE LES CARES
Fem diferents cares que expressen: alegria, tristor, enuig, sorpresa i llàgrimes. Dibuixem les cares en una cartolina, les
retallem i hi apeguem pals de gelat. Les cares les farem servir en les diferents parts del conte per a expressar els sentiments
de cada protagonista: Launia, Polsia, iaio, Sirla, la resta de dracs, amics…
Confeccionem pictogrames d’aquesta manera, amb la idea d’establir conseqüències en els nostres sentiments i en el dels
altres:

ASSEMBLEA I PREGUNTES RELACIONADES AMB EL CONTE
Reflexionem sobre l’amistat entre el drac i la serp, la seua forma de preocupar-se pel drac de la serp. Treballem els estereotips: la serp i el drac solen ser roïns, però en el conte es respecten i es volen, fins i tot
s’ajuden. L’amistat entre iguals, la diversitat, l’amistat entre generacions. Hi ha dracs roïns, com arriben
a aquesta conclusió? Quines coses fa Launia? Què fa Polsia? Qui l’ajuda i com?...
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OBJECTIUS QUE PERSEGUEIX
Àrea Medi físic i social:
1. Estar sensibilitzat per a fer bones accions; demostrar afecte i rebre’n.
2. Adquirir sentit de la responsabilitat i de la sinceritat.
3. Aprendre sobre les relacions socials entre ells mateixos, família i la seua comunitat, respectant
les situacions diferents de les seues.
4. Utilitzar el llenguatge oral de forma cada vegada més adequada a les diferents situacions de
comunicació per a comprendre i ser comprés pels altres.
5. Adquirir pautes per a la resolució de conflictes.

CONTINGUTS QUE TREBALLA
1. Respecte
2. Compliment de normes
3. Participació
4. Ajuda
5. Estratègies en la resolució de conflictes
6. Compartició

COMPETÈNCIES QUE DESENVOLUPA
Competència lingüística, coneixement i interacció amb el món físic, aprendre a aprendre, autonomia personal, social i ciutadana.

JUSTIFICACIÓ
Aquesta activitat està basada en la pedagogia de la cura que s’aprén en la socialització, en
l’escola, en què compartim amb els altres, l’autocura (present en el currículum d’infantil), el que
prestem als altres i en el respecte al nostre entorn pròxim i els quatre elements. Així he arreplegat
tots aquests apartats en el conte, i en l’assemblea és necessari remarcar els diferents contexts.
Ensenyar en infantil el tema de les atencions suposa educar en rols de gènere més igualitaris i
menys violents. Una educació afectiva i emocional suposa un compromís amb els altres i amb la
societat.
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Launia és una espècie de fardatxo, el cos del qual està
cobert d’escates i té la pell d’un color roig brillant i dura com
una pedra, la cua llarga en forma de fletxa i la boca plena
d’afilades dents, l’alé pudent i verinós, quan s’enfada trau foc
per la boca i és dels pocs dracs que, a més, pot volar.
Launia era molt bo i molt ordenat, li agradava convidar
els amics a la cova del pic més alt de la muntanya, el seu
iaio li l’hiaioa deixada quan es va convertir en vent. Tots els
amics gaudien en la cova. Com que Launia era expert a fer
figures amb el fum que eixia dels seus enormes forats del
nas, jugaven a endevinar què eren aquestes figures. Solament utilitzava el foc per a cuinar i per a mantindre la cova
calenteta, i encara que l’alé era molt fort i pudent, hiaioa
aconseguit que amb les herbes del bosc que li portava Sirla,
la serp, fera olor de menta caramel•lizada.
Launia era un drac jove i alegre i, com que podia volar,
era l’encarregat que no faltara neu en els pics més alts de
les muntanyes. Però, com tots els dracs, hiaioa de trobar
un altre drac per a barrejar els seus poders i demanar als
quatre elements: terra, aigua, aire i foc, que li deixaren un
drac a qui poder ensenyar-li i transmetre-li els seus poders.
Un dia, mentre calfava l’aigua al peu de les muntanyes
amb el seu foc, va conéixer Polsia, un drac d’aigua capaç de
generar grans ones en el mar. Polsia li preguntà pel que feia
i Launia va contestar:
- Calfe l’aigua, aquesta puja cap amunt evaporada i, en
arribar al cim de la muntanya, cau en forma de neu sobre
els pics més alts. I tu, què fas?
- Polsia va respondre: La meua faena és molt important; ja
que amb els meus moviments faig ones en el mar, a la gent
li agraden les ones! Necessite algú que m’ajude i crec que
tu ho faries molt bé.
- D’acord, però tindré temps per a posar neu en els pics?
- Naturalment!
Launia i Polsia van decidir unir-se per a fer ones en el mar.
Però Polsia sempre volia que Launia treballara, no li deixava temps per a jugar amb els amics, no veia els dracs que
viuen en les muntanyes, els pics van deixar de tindre neu i el
seu alé va començar a fer olor de verí, ja que Sirla, la serp,
li deixava les herbes i Polsia li les tirava.
Polsia cridava Launia si es quedava quiet i fins i tot
l’espentava perquè es moguera i fera ones. Li deia que el
mar devia tindre ones i que els pics estaven més bonics
sense neu. Launia li va dir que el seu iaio, que ara era vent,
podia moure el mar de tant en tant i així ell podria fer neu,
però Polsia li va impedir veure el seu iaio i el va amenaçar
de dir als quatre elements que era incapaç de conviure i no

2013

podria ensenyar a cap drac.
Launia estava cada vegada més trist i les seues escates
van començar a caure, Polsia l’insultava i li deia que era lleig
i feia pudor! Un dia Sirla va parlar amb el seu iaio el vent i
li va demanar ajuda.
Els dos van acordar baixar al mar i parlar amb Launia.
Polsia estava en l’arena de la platja prenent el sol, el seu
iaio li demanà per Launia i li va dir que estava ocupat i que
no li interessava parlar amb ell. En això, Launia va eixir del
mar i va veure Sirla, els seus ulls es van encendre i sabent i
tot que el seu alé era pudent li va fer un bes i li va demanar
ajuda. El seu iaio el tragué de l’aigua i el portà al cim de la
muntanya i li va demanar que no vera mai més Polsia.
Launia plorant cridà: “Mai no aconseguiré tindre un drac
per a ensenyar-li els meus poders!, a què els quatre elements van contestar: “Si un drac perd els seus poders deixa
de ser drac i tu has estat a punt d’aconseguir-ho”.
Des d’aquell dia la cova del pic alt s’ompli d’amics i d’un
petit drac que volia aprendre a ser bo i llest com Launia.
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L'alumnat entre 7 i 8 anys, 2n de primària
Estudiar els trets sexistes i dissimètrics de les relacions humanes.
PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Hauríem de mamprendre una campanya d’apilament de materials, tant escrits com plàstics, digitals
i audiovisuals, que permeten desvelar actituds i episodis relacionals sexistes que produeixen perjuís
personals i sofriments evitables.
Ací és on entraria l’eix transversal: des de totes i cada una de les àrees de coneixement, per a
poder recuperar les dones com a coprotagonistes amb els homes de les obres civilitzatòries, de
reproducció, conservació i millora de l’espècie i de les seues condicions de vida i existència, així
com també del desenvolupament econòmic i cultural de la humanitat en conjunt.

ACTIVITAT
Tots podem, tots devem.
Ara treballarem la igualtat de sexe a l’hora d’exercir determinades tasques i desmitificar la
idea que la dona és la que porta la casa i l’home el que hi porta els diners.
Això, ho durem a terme a través de la lectura de contes tradicionals, com la Ventafocs o
la Blancaneu, i la reproducció de vídeos sobre aquests contes.

Objectiu
Comprendre que tots podem portar a cap les mateixes activitats.

Desenvolupament de l’activitat
En primer lloc, llegim els contes citats anteriorment en
veu alta, cada xiquet n’ha de llegir unes quantes línies i,
posteriorment, comentar-les en grup, apuntant el que ens
sembla que està bé i el que està malament.   
A continuació, mirem un vídeo sobre els contes, perquè
els xiquets capten les idees de manera més gràfica; en acabant fem preguntes com ara:
• Qui realitza les tasques de casa?
• Qui prepara el menjar?
• Qui treballa en la mina?
• Qui està trist per un excés de treball?
• Qui espera sempre que arribe el príncep blau?
• Qui podria realitzar les tasques de la casa?
• Estaria bé que intercanviaren els papers en el conte?
• Què en pensaríeu si fóra la Blancaneu qui anara a la mina
en lloc dels nanets?
Una vegada arribat a aquest punt i haver comentat
totes aquestes preguntes en conjunt, demanem als
xiquets i xiquetes que escriguen el mateix conte, però
canviant els papers dels personatges, i que facen un dibuix per a exemplificar-ho.
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ACTIVITAT 1
Recursos: Internet, lletra de cançó en paper, taula.

Objectius
* Reflexionar entorn del fals mite de “l’amor
és cec”.
* Reforçar el concepte d’autonomia personal.
* Aprendre a rebutjar idees sobre l’amor que
fan mal a les persones.

Metodologia
• Entra a Youtube i escolta la coneguda cançó de
Shakira Cega sordmuda http://www.youtube.
com/watch?v=B3gbisdtJnA
• Busca la lletra de la cançó, llig-la amb atenció i respon a aquestes qüestions:
1. Qui dirigeix la cançó és xica o xic?
2. A qui va dirigida?
3. De què no entén l’amor de què parla?
4. De què s’alimenta aquest amor?
5. Com se sent qui canta en aquest amor?
6. En què s’ha convertit per l’amor?
7. Què significa la frase “l’amor és cec”?, Creus que és veritat?, per què?
8. És conscient l’altra persona del que produeix en qui canta?, Què fa sobre això?
9. La persona que canta considera que és ella mateixa, o s’ha convertit en un altra persona?
10.Li agradaria escapar-se d’aquesta situació o hi és feliç? Subratlla on ho diu?
11. Trobes que una persona pot canviar “com és” per amor?
12. Creus que per amor es pot fer tot, o hi ha coses que no faries? Quines?
13. Penses que es pot considerar amor, una relació on una de les persones creu que és “inútil, cega, maldestra, lletja,
prima, descontrolada, no escoltada”,?
14. Què vol dir: “Mira què faràs amb mi”?

ÉS AMOR

NO ÉS AMOR

Respectar l’altra per- Tractar de canviar a
sona tal com és
l’altra persona la seua
manera de ser.
Fer que se senta bé Fer que se senta mal’altra persona.
lament.

• Entre tots i totes establiu una definició del que és amor i del que no ho
és, partint del fet que estimar una persona implica no fer-la patir, per exemple (taula de l’esquerra):

25 novembre - Dia Internacional Per A L’eliminació de la Violència Contra Les Dones

UNITATS DIDÀCTIQUES

STES

INTERSINDICAL

ACTIVITAT 2
La violència de gènere no sempre és fàcil d’identificar,
perquè hi ha moltes conductes que acceptem com a normals cada dia i no haurien de ser-ho. Hi treballem.
Recursos: fotocòpia de taula individual per a cada xiquet
o xiqueta, unes quantes etiquetes retallades verdes o morades, goma d’apegar.

2013

16

que hagen estat d’acord a posar l’etiqueta morada en
uns quadres determinats i en l’altre el qui no l’hi hagen
posada (recorda que els grups s’han de fer per a cada
una de les qüestions). Alternativament cada grup ha
d’exposar els seus arguments raonadament, de manera
respectuosa i pacífica a l’altre grup per a considerar o
no com a violència de gènere les conductes descrites.
3. El grup que haja utilitzat l’etiqueta morada ha d’escriure
una frase en l’etiqueta verda en què conteste a què no
té dret en cada cas. Així:

Objetius
* Identificació de conductes pròpies de violència de gènere en l’entorn.
* Identificació dels drets individuals i humans de les dones.
* Elaborar i expressar arguments de forma raonada i respectuosa.

Metodologia
1. Individualment, reconeixerem conductes que poden significar violència de gènere apegant l’etiqueta morada en
els quadres corresponents.
2. Ara farem dos grups per a parlar de cada una de les
qüestions. En un grup hi ha d’haver totes les persones
No tens dret a
agredir-me

No tens

No tens
dret a
amenaçar-me

dret a…

Pep espenta la seua xicota.

El meu cosí va espentar la germana perquè li havia
mossegat la mà.

Maria porta sempre roba ampla perquè a la
Adela i Alfons fan ulleres al matí, diuen que han
parella no li agrada que se la cenyisca.
passat la nit sentint els pares barallar-se.
Helena no es maquilla perquè al xic amb qui
El meu veí es va enfadar amb la filla i li va
festeja no li agrada.
cridar perquè havia agafat diners de la butxaca
sense demanar-li-ho.
Sara menja molt poc. Diu que per a estar guapa i
Eva no sap si vindrà al cine, ha de preguntar-ho al
que la trien en el càsting no pot guanyar pes.
seu xicot.
Em pose xandall perquè és més còmode.

El meu cosí bonega la seua parella perquè porta la
faldeta molt curta.

Sara m’ha esborrat del seu Tuenti, perquè diu
Joan amenaça Laura amb el baló quan aquesta li
que al seu xicot no li gusta que tinga xics en els discuteix que la pista del pati ha de ser compartida
seus contactes.
amb les xiques.
L’altre dia vaig sorprendre el pare escorcollant
El meu oncle sempre crida a ma tia, per més que,
el mòbil de la mare, i em va dir que no li ho en acabant, diu que és la dona que vol més del món.
diguera.
La germana de Peris ix poc al carrer, des que
Quan Fauziya tenia 11 anys, el pare la va casar amb
es va separar de la parella rep telefonades se- un home de 24 que treballava com a camperol a Aràguit seguit.
bia Saudita.
Ahir em vaig xopar ja que, encara que plovia,
140 milions de xiquetes i dones sofreixen mutilació
me’n vaig haver d’anar a casa, era l’hora de so- genital en el món.
par i estava a punt d’arribar-hi Joan, a qui no li
agrada que no hi estiga quan aplega de la faena;
s’enfada bona cosa.
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ACTIVITAT 3
Les sèries de televisió també ens transmeten formes de pensar i de veure el món i a la resta
de persones, per això és important que les mirem amb ulls crítics i que prenem consciència del
que aprenem, independentment que ens facen riure, siguen entretingudes o les vegen les nostres
amistats o família.
Recursos: : fotocòpia de taula individual per a cada xiquet o xiqueta,

Objetius
* Identificació de conductes pròpies de masclisme i de violència de gènere en les sèries de televisió.
* Extraure conclusions pròpies del que perceben i aplicar la capacitat assertiva davant l’opinió dels altres.

Metodologia
1.- Ara estudiarem la sèrie que us agrada més (La que se avecina, Aquí no hay quien viva, Aida, etc.). Per a això, cada persona
ha de completar aquesta taula amb la seua sèrie favorita i
2. després hem de posar en comú els resultats amb els altres companys i companyes.

Has de saber que poden arribar a
ser formes de maltractament:
pegar, insultar, maltractar, humiliar, controlar les amistats,
escorcollar el correu electrònic, el telèfon, el Tuenti, el Facebook, parlar mal de les amistats i família, els zels, demanar
que només estiga amb tu algú,
criticar la forma de vestir perquè es considere provocativa,
no deixar que treballe fora de
casa, dir que l’altra persona no
sap o serveix per a res.
3. Després de completar la taula
consideres que hi ha algun personatge femení que sofrisca
algun tipus de maltractament?
Quin? Per què?

HOMES
Sèrie de televisió.
Personatges.
Característiques de la seua
personalitat.
Frases que diuen.
Què opinen sobre les
dones.
Què opinen sobre els
homes.
Què opinen sobre la
parella.
Quan discuteixen amb la
parella, què li diuen?
Demanen perdó quan
actuen malament amb la
parella.
Amenacen la parella.
Insulten la parella.
Considera que l’home és
més poderós i fort que la
dona.
Imposen sempre la seua
opinió a la parella utilitzant
diferents estratègies.
Mostren zels.
De què treballen.
Fan tasques domèstiques.
Cuiden les persones
dependents (xiquet@, iai@,
etc.).

DONES

25 novembre - Dia Internacional Per A L’eliminació de la Violència Contra Les Dones

STES

INTERSINDICAL

UNITATS DIDÀCTIQUES

25 novembre

2013

18

25 novembre - Dia Internacional Per A L’eliminació de la Violència Contra Les Dones

STES

INTERSINDICAL

19

UNITATS DIDÀCTIQUES

2013

Educació Secundària
1 E.S.O.
Activitat 1. Conceptes bàsics d'igualtat
Les qüestions proposades en aquesta activitat poden realitzar-se de manera individual per a debatre-les després en grup.
- Busca les definicions dels conceptes següents: violència de gènere,
sexisme, maltractament, feminicidi, publicitat sexista, rols de gènere,
tolerància zero, estereotip…
- Busca imatges i anuncis que reproduïsquen estereotips tant masculins
com femenins. Explica per què creus que danyen la imatge de la dona
i quins estereotips reprodueixen.
- Analitza aquest anunci publicitari commemoratiu de los 300 anys de
la RAE des de la perspectiva de gènere: http://www.youtube.com/
watch?v=Md4hghTR-XA. Quins estereotips observes en l’anunci? Creus
que l’anunci s’ajusta a la realitat, explica per què.

Activitat 2. Conte "Artur i Clementina"
Durant la classe es pot veure el conte. En veure el
conte es poden respondre a les qüestions de manera
conjunta.
- Creus que Artur estimava realment Clementina?
- La relació entre Artur i Clementina era d’igualtat entre
ells? Explica per què.
- Artur tractava bé o malament Clementina? Raona la
resposta.
- Per què Clementina va decidir deixar Artur? Va actuar
bé Clementina?, per què?
En l’enllaç següent es pot veure el conte:
http://www.ceibal.edu.uy/Userfiles/P0001/File/arturo_
clementinaI.pdf
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2 E.S.O.
Activitat 1. Violència de gènere
Es divideix el grup de classe en equips reduïts perquè treballen les qüestions següents:
- Recordes algun cas de mort d’una dona a mans de la parella que hages sentit o llegit en els mitjans de comunicació? Conta el que recordes d’un d’aquests casos.
- Quines trobes què en són les causes?
- Llig atentament les afirmacions següents.
Hi ha dones i homes que:
• Creuen que l’amor per a les dones suposa una entrega
total, cal donar-ho tot per la parella.
• Han viscut una infància en què la figura del pare era
respectada fins al punt que ni tan sols la mare podia
contradir-lo.
• Creuen, perquè així ho han aprés, que són els homes
qui manen a casa.
• Que la casa i la família són obligacions de les mares i

aquestes no han de tindre cap més ocupació.
• Els homes són responsables i amos de les seues parelles.
• Alguns homes consideren que aportar l’aliment a la llar
els dóna dret a prendre les decisions a casa encara
que la seua parella no hi estiga d’acord.
• Alguns homes es pensen que és d’homes imposar criteris per la força.
• La vida d’una dona no és completa sense tindre una
parella i una família a qui estimar i cuidar.
- Què et pareixen les afirmacions anteriors?
- Et sents identificat/ada amb alguna de les afirmacions?
Quines?
- Què diries a les persones que pensen d’aquesta manera?

Activitat 2. Quan la saviesa popular no és tan sàvia
Es plantegen en l’aula els refranys següents per a analitzar de
forma individual. Llig les dites populars següents i respon a les
preguntes:
Qüestions:
- Hi ha refranys que es referisquen de forma pejorativa a algun
dels sexes?
- A qui es refereixen la majoria dels refranys?
- Quins refranys comparen l’home i la dona? Algun refrany es
refereix a la relació entre ells?
- Quants es refereixen a les activitats que són pròpies de cada
sexe?
- Creus que algun d’aquests refranys segueix tenint vigència.
- Consideres que hi ha persones que encara mantenen les actituds que reflecteixen els refranys?
- Hi continua havent idees falses o prejuís envers l’home o envers la dona?
- Hi continua havent activitats pròpies de
cada sexe?
- Continua estant discriminada
la dona respecte a l’home?
En quines situacions
existeix aquesta discriminació?
- Inventa nous refranys que mostren una mentalitat
igualitària
entre l’home i la
dona i en les relacions afectives

A casa de dona rica, ella mana i ella crida.
A la dona busca-la prima i neta que grossa i bruta ja s’hi
torna.
A la dona has de jutjar en veure-la caminar.
A la dona i a la burra, cada dia una surra.
A la llum d’una teia, no hi ha dona lletja.
A les romeries i a les bodes hi van totes les boges.
A tothora el gos pixa i la dona plora.
Al que té carro i muller mai li faltarà què fer.
Allí on manen dones i llauren vaques, mal any assegurat.
Alzina i dona, de cent una de bona.
Amb la dona, bona cara i les mans a la butxaca.
Amb les dones i amb la mar, s’ha de saber navegar.
Baralles entre muller i marit, de la taula al llit.
Cap home savi i discret diu a la dona un secret.
Casa on governa la muller, no sol anar bé.
Cent ames d’un corral, cada una diu el seu cantar.
De dones en una casa, amb una n’hi ha poc; amb dues,
massa.
Del marit i la muller, la muller sana, i del germà la rica
germana.
Del mateix lloc, ni dona ni porc.
De mig cos en avall no hi ha cap dona vella.
Déu ens dóna dones per estimar-les i paciència per
aguantar-les.
Dona aficionada als balls, per casa no te treballs.
Dona finestrera, o puta o xafardera.
Dona i aiguardent, sobtadament.
Dona i cavall, donen treball.
Dona i espill, sempre en perill.
Dona jove i home vell, no hi ha pas remei per a ell.
Dona ociosa no pot ser virtuosa.

Bibliografia: Amnistia Internacional Secció Espanyola. No més violència contra la dona!
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3 E.S.O.

Activitat 2. Comentant l'actualitat
Es distribueixen còpies de la notícia següent a tot l’alumnat i es
comenta seguint les qüestions següents.
- Quins dels fets que narra la notícia consideres maltractament
físic i quines creus que són
maltractament psicològic.
- Ha tingut conseqüències en la
dona aquesta situació de maltractaments? Explica quines i
comenta si se te n’ocorren altres conseqüències possibles.
- Consideres justa la condemna?
Explica per què?

Notícia:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/22/actualidad/1377175112_436756.html

En l’enllaç següent es pot obtindre la
lletra de la cançó:
http://www.ismaelserrano.com/canciones/letras/Caputxeta.htm

Escolta la cançó d’Ismael Serrano Pobre Caputxeta i respon a les preguntes:
- Segons son pare quin serà el futur de Caputxeta?
- Caputxeta desitja el futur que vol el pare per a
ella?
- Creus que el futur que l’espera té a veure amb els
rols tradicionals adjudicats a les dones?
- Trobes que Caputxeta ha d’acceptar aquest futur
sense fer res per canviar-lo?
- Quin significat creus que té el Llop Feroç?
- El futur de la filla de Caputxeta podrà ser diferent?
- Creus que la situació que viu Caputxeta l’anima a intentar canviar les coses?, per què?

En l’enllaç següent es pot veure el
vídeo de la cançó interpretada per Ismael
Serrano:
http://www.youtube.com/
watch?v=DraatpWuDAE

A classe es pot escoltar la cançó d’Ismael Serrano Pobre Caputxeta i reflexionar sobre aquesta
nova visió del conte popular Caputxeta Roja.
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4 E.S.O.
Activitat 1. La mutilació genital femenina, una altra forma de
violència contra les dones
Mutilació genital femenina (MGF) és una violació dels drets humans que compren tots els procediments que, de manera intencional i per motius no mèdics,
alteren o lesionen els òrgans genitals femenins. Uns 140 milions de dones i xiquetes sofreixen en l’actualitat les conseqüències de l’MGF. En la majoria dels casos
es practiquen en la infància, en algun moment entre la lactància i els 15 anys.
Pots veure el fragment següent de la pel•lícula Flor del Desierto, basada en el llibre del mateix nom que conta la vida de
la model Waris Dirie, la primera dona que va parlar públicament de l’MGF.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=i4CyzbyRNQg
Versió original: https://www.youtube.com/watch?v=0K9e3quF1pM
Tràiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=iKgaXGMPJDs

Busca informació sobre la mutilació genital femenina i respon a les preguntes:
- Què és la mutilació genital femenina?
- Com es porta a cap?
- En quins països es practica? És legal a Espanya?
- Quins efectes té en les dones en qui es practica?
- Per què es practica?
Bibliografia: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/

Activitat 2. La violència de gènere a ritme de rap
Es pot projectar el vídeo del rap en l’aula i facilitar una còpia de la lletra a tot
l’alumnat per a analitzar-la amb major facilitat.
Reprodueix el vídeo del rap El final del cuento de hadas d’El Chojin
- Analitza la història i explica en quin moment comencen els maltractaments. Analitza
si existeix només el maltractament físic o si també s’hi dóna el maltractament
psicològic.
- Llig la lletra d’aquest rap i assenyala les frases, expressions o
actituds que indiquen maltractament.
- Hi ha dins de la relació una persona que es crega superior a l’altra? En quines parts de la lletra ho observes?
- Per què creus que al final de la cançó es parla de
“la nova xacra”?
- Creus que açò pot passar a qualsevol dona?
Explica per què.
- Finalment podeu escenificar a l’aula la història que conta el rap escrivint els diàlegs i
dissenyant-ne l’escenificació.
El video: http://www.youtube.com/watch?v=Lykh_4xt41A
La lletra del rap: http://www.quedeletras.com/letra-cancion-elfinal-del-cuento-de-hadas-con-lydia-bajar-54066/disco-8jin/
el-chojin-el-final-del-cuento-de-hadas-con-lydia.html
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Batxillerat
1 Activitat. Una camiseta i una raó contra la violència de gènere
Materials
Camiseta de cotó bàsica, pintura de tela, clarió, paper de
calc (opcional).

Objetius
* Desenvolupar la capacitat creativa a partir d’una idea donada.
* Argumentar raonadament la defensa de l’eliminació de la
violència de gènere.
* Prendre consciència de la pervivència d’idees masclistes
vigents en l’actualitat i de necessitat de combatre-les.

Metodologia
Cada persona de la classe, incloent-hi el professorat, ha
d’inventar un lema contra la violència de les dones, preferiblement ha de ser original i de creació pròpia. Posteriorment,
ha de marcar amb llapis o clarió el disseny sobre la camiseta
i decorar aquesta utilitzant pintures de tela. Durant la realització de l’activitat s’establirà un debat sobre les causes i possibles solucions a aquesta xacra social. El dia 25 s’ha d’assistir a
classe amb aquesta camiseta i explicar a qui pregunte pel carrer, al centre o en la família, per què es porta aquesta camiseta,
utilitzant les conclusions que s’hagen extret durant el taller de realització.

2 Activitat. La violència de gènere en l'art
La violència de gènere és una realitat amb una llarga història, tanta com en té la societat. Durant anys
no ha sigut tema d’actualitat, no ha sigut motiu de preocupació social ni política perquè es proscrivia
a l’àmbit privat, al domèstic, al de la parella –ja coneixeu aquella dita que fa: “Els draps bruts s’han de
llavar a casa.”– Però aquest tipus de violència és una xacra social que en l’actualitat està considerada
com el crim més freqüent del món, perquè es produeix en tots els àmbits socials, econòmics i culturals
del món sencer, i ha sigut legitimat i invisibilitzat per les diferents cultures, fins al punt que perviu fins i
tot hui dia aquesta permissivitat en molts països.
L’art, reflex del sentir de la seua creadora o creador, manifestació social de les preocupacions d’una
època, també ha arreplegat mostres dels diferents tipus de violència exercida contra les dones .Us convidem a fer una investigació senzilla en què busqueu restes i evidències de violència de gènere i
altres tipus de violència contra les dones en la pintura de tots els temps.

Materials i recursos
Internet, enciclopèdies virtuals d’art, paper continu de 2x1.
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Objetius
* Dur a terme investigacions i creacions artístiques senzilles fent servir les TIC.
* Aproximar-se a l’art des d’una perspectiva de gènere.
* Elaborar i comunicar pensaments amplis en poques
paraules.
* Comprovar que la violència contra la dona existeix en
molt diferents maneres i ha existit al llarg de la història.

Metodologia
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sentació, possibles solucions a aquesta xacra, peticions
i desitjos sobre aquest tema. Podeu convidar la resta de
les classes a passar a veure’l de manera alternativa i ordenada durant tota la jornada, i a participar en el panell
Us convidem que ens envieu la vostra presentació a
l’adreça o.mujeres@stes.es perquè puga ser compartida
amb la resta dels centres educatius en la nostra web. Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical. No us
oblideu de posar en els crèdits el nom del vostre centre i de
les persones que han fet la presentació del treball.

1. Formeu 2 grups de treball.
2. Feu una cerca de quadres que mostren actes violents
contra dones.
3. Agrupeu les obres trobades dels dos grups sense que
es repetisquen en un Power Point, a què poseu música. Entre diapositiva i diapositiva hi
heu d’incloure la notícia de premsa
de casos de violència de gènere
succeïts enguany, també podeu
incloure-hi poemes o frases relatives al tema.
4. El dia 25 instal•leu en el vestíbul
del centre un projector per a veure
la presentació del treball. Al costat
mateix, col•loqueu un panell en què
es puga apuntar el sentiment que
produeix a cada u la visió de la pre-

25 novembre
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FPA

Activitats per Formació de Persones Adultes

Per dissenyar les activitats s’ha
tingut en compte que la formació de persones adultes abasta aprenentatge en diferents nivells educatius,
tant en continguts curriculars com en edats
de l’alumnat. S’han inclòs continguts generals
bàsics quant a la realitat de la desigualtat de gènere, intentant d’una banda apropar l’alumnat a
l’entorn proper d’amistats i familiars; d’altra banda
oferir informació que recolze el rigor de les afirmacions i de les dades. El nivell dels textos és
assumible per a alumnat de nivell mitjà entre
16 i 60 …. anys.

OBJETIUS GENERALS
Entre els objectius plantejats en l’esborrany de la futura llei de
la FPA, les activitats estan pensades per potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i per millorar entre altres
aspectes, el desenvolupament personal i la motivació per a un aprenentatge autònom.

OBJETIUS ESPECÍFICS
1. Conèixer i reconèixer els diferents tipus de violència de gènere.
2. Sensibilitzar a l’alumnat sobre la violència de gènere.
3. Investigar sobre dades que porten a conclusions sobre comportaments de violència de gènere utilitzant internet.
4. Reflexionar sobre la violència de gènere, emetre judicis crítics
basats en dades i documentació i aportar solucions per evitar-la.
5. Constatar la creixent violència masclista entre la gent jove, reflexionar sobre ella, observar experiències semblants properes i
aportar solucions per evitar situacions no desitjades.

Activitat 1. No son xifras, son vides !
Molt sovint llegim en la premsa, escoltem
en la ràdio o en la televisió sobre xifres de
violència contra les dones, sense adonar-nos
de la trista realitat que s’amaga darrere de
cada número, una història amarga que deixa
fills sense mare, mares i pares sense filles …
tragèdies quotidianes que només ens impacten si les vivim d’a prop.
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1. Llegeix el cartell detingudament i fes un resum de
les violències que les dones sofreixen al món, després inclou-les en la piràmide escrivint a la base aquella violència
que consideres més greu i afegint, gradualment en capes la
resta de tipus de violència, fins a la qual et sembla menys
greu, que col•locaràs en el vèrtex.

VIOLÈNCIES:

2. Busca la dada específica del cartell que exemplifi-

ca aquesta violència i escriu-la al costat..
Assassinats:
Infanticidis:
Prostitució:
Pobresa:
Treballs vulnerables:
Treballs fora dels llocs de poder:
Treballs no reconeguts:
Problemes de salut: Morts
Mutilació genital:
Violacions:
Analfabetisme:

cartell t’ha resultat més impactant? Per què?
• Quina frase del cartell t’ha semblat més inversemblant?
Per què?
• Quins canvis faries com a cap d’una empresa, com a
pare o mare, com a alcalde/alcaldessa del teu poble, com a
amic o amiga … per evitar aquestes violències?

4. Decidiu en grup una d’aquestes violències enumerades en el cartell, busqueu exemples i dades en in-

ternet, per investigar sobre ella. Per finalitzar contribueix
aportant idees sobre accions concretes per eradicar aquesta violència. Exemple:

3. En primer lloc reflexiona tot sol sobre les següents
preguntes i després comenta
les respostes
amb els companys i companyes de
grup:

•
Quina
frase
del

• El 80% del treball no remunerat ho realitzen les dones
A quin tipus de treball pot referir-se?
• Existeixen més de 60 milions de nenes-esposes a tot el
món.
A què es refereix el terme ‘nenes-esposes’? busca exemples

5. Escriu un relat breu sobre una història o anècdota relacionada amb un dels casos anteriors per llegir-la
després als companys i companyes o per fer una revista, un
blog o pàgina web commemorativa del 25 de novembre de
la teva classe o centre.

25 novembre
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Activitat 2. Víctimes del masclisme als 15
L’activitat pot enfocar-se des del punt de
vista del la persona adolescent o bé des del
punt de vista dels progenitors.

ABANS DE LLEGIR
1. Contesta les sigüents preguntes:

- Creus que hi ha violència masclista entre la gent jove de menys de 18 anys?
Per què?
- Creus que els pares són coneixedors
de relacions violentes en els seus
fills/filles adolescents?
- Quin tipus d’accions violentes cap a les
dones adolescents coneixes en parelles joves?
- Saps d’algun exemple proper? Explicaho als companys i companyes ocultant la veritable identitat dels protagonistes de la història.
- Per què creus que existeix aquest tipus
de violència?

2. Digues si estàs a favor o en contra
dels següents arguments:

- Encara que tinga nuvi, no deixe de sortir amb les meues amistats.
- Si estic enamorada, he de centrar-me
totalment en el que la meua parella
desitge i renunciar a les meues aficions si a ell li molesta.
- Si tinc problemes amb la meua parella,
he de comunicar-li-ho als meus pares.
- Si la meua parella em pegués o es mostrés agressiu, li perdonaria i tornaria
amb ell si demostrés penediment.
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DESPRÉS DE LLEGIR
3. Contesta si les afirmacions següents són veritables o falses. Després comprova

les teves respostes rellegint el text.
- Entre 2011 i 2012 la violència de gènere en adolescents ha augmentat el 10%.
- Es comença per actes de menor violència, però aquesta normalment augmenta amb
el temps.
- Les dones afectades solen denunciar els actes de violència de gènere contra elles.
- Els casos de violència són freqüents en parelles en les quals els rols masculí i femení estan
molt marcats com a dominant (ell) i submissa (ella).
- La creença en les històries de prínceps que rescaten princeses resulten ser positives per
evitar la violència de genere.
- La gelosia és una expressió de l’amor.
- La gent adolescent creu la informació que li arriba a través de la televisió, la qual sovint
reflecteix formes d’actuar masclistes.
- El Whatsap, els missatges i les xarxes socials no sempre són mitjans per a l’assetjament
i la violència.

4. Contesta les preguntes:

- Quines van ser les accions que els pares de Gema van detectar com a estranyes i
que van resultar ser les primeres violentes?
- Com poden pares i mares ajudar a la seua filla en el conflicte?
- Per què les adolescents solen ocultar els fets violents que sofreixen de les seues
parelles?
- Quines conclusions treus del text que has llegit sobre com evitar actes violents?

ENLLAÇOS D’INTERNET PER CONSULTAR
Dones en xifres. Butlletí estadístic:
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/home.htm
Una de cada tres dones és víctima de violència física o sexual de la seua parella:
http://www.lamarea.com/2013/06/20/una-de-cada-tres-mujeres-es-victima-de-violencia-fisica-o-sexual-de-su-pareja/
Violència contra la dona infligida per la seua parella:
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter2/es/index5.html
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Concurs de cartells
contra la violència de gènere per a 2014
Us proposem perllongar la reflexió contra la violència masclista més enllà del 25 de novembre, per
a açò i fins a l’1 de maig d’enguany, estarem esperant imatges de les vostres creacions artístiques
sobre aquest tema. Es farà una selecció d’entre
totes les creacions mitjançant un tribunal format
per 10 persones de l’Organització de Dones de la
Confederació Intersindical. L’obra guanyadora serà
utilitzada el pròxim any com a cartell de la nostra
unitat didàctica en el dia contra la violència cap a
les dones el 25 de novembre que arriba a tots els
centres escolars del país i apareixerà publicada en
la nostra web com a producció del vostre centre
escolar. S’establiran 3 categories, infantil, primària
i secundària.
Pots enviar la teua obra a l’adreça
			 o.mujeres@stes.es

Ànim, amb la vostra col•laboració eliminarem la violència contra les dones.

Recursos per consultar
STES Recursos:
http://www.stes.es/mujer.html. Recursos didácticos.
Visibilització de la problemàtica de la violència contra les dones, recursos i enllaços d’ajuda:
http://mujersincadenas.blogspot.com.es/p/generalidades-sobre-la-violencia.html.
Recursos. IES Fernando Savater de Jerez:
http://elorientablog.blogspot.com.es/2010/11/violencia-de-genero-recursos-y.html
Tuentiteja en igualtat:
www.enredatesinmachismo.org
“ni+ni-, Fórmulas para la Igualdad” :
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plandeigualdad/spip.php?article87
Web de l’Observatori de la Publicitat No Sexista del IAM:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio.
Dones en xifres:
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/home.htm.
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Poemes
Me llena saberme capaz,
de soltarme de tus grilletes y escapar,
de dejarte a un lado
y extender mis alas.
Me sorprende,
realmente me sorprende saberme capaz,
de sentirme mujer, fiera y gaviota,
recorriendo el infinito del mar...
sin tu brújula.
Yolanda Elizabeth Rossman Tejada
http://www.labrujula.com.ni/noticia/140
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Dia Internacional
per aDIDÀCTIQUES
l’Eliminació de la
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Manifest d’Organització de Dones
d’Intersindical Valenciana

No són xifres, són vides
Un any darrere l’altre comprovem que la violència de gènere segueix sent la principal causa de mort entre les
dones d’entre 15 i 44 anys a tot el món, per davant de la suma de les morts provocades pel càncer, la malària, els
accidents de trànsit i les guerres.
La violència contra les dones té el mateix origen però diverses formes. La societat patriarcal que les discrimina i relega a la pobresa, a l’exclusió, a la fam. Violència masclista en les relacions de parella. Amb la forma
d’abusos sexuals, de falta d’accés a la sanitat, a l’educació. Violència que les obliga a la reclusió, a la prostitució, a
l’esclavitud, al matrimoni forçat. Que les mutila, que les utilitza com a arma de guerra o camp de batalla.
Les xifres d’aquesta violència ens aclaparen. 603 milions de dones viuen en països on no es considera delicte la
violència de gènere. 40 milions de xiquetes desapareixen a Índia per infanticidi. 250.000 xiquetes exerceixen la
prostitució a Brasil.
Xifres que parlen de les dones com a productores del 70% dels aliments a nivell mundial i posseïdores tan sols del
2% de la propietat de les terres. De les dones que treballen en ocupacions vulnerables, que cobren fins a un 90%
menys que els homes. Que cuiden i alimenten a la població, que realitzen el 80% del treball no remunerat. Que
no tenen accés a l’educació, que formen part d’aqueixos 2/3 de les dones del món que són analfabetes.
Són 21 milions les dones que acudeixen cada any a avortaments insegurs i 47.000 les que moren per açò. Una
de cada quatre pateix agressions sexuals durant l’embaràs, 500.000 moren per complicacions en ell.
La mutilació genital posa en risc la vida de 2 milions de xiquetes cada any. A Índia, en un any 22 dones van ser
assassinades per motius relacionats amb el dot. En el món hi ha més de 60 milions d’esposes xiquetes.
En l’Estat espanyol, en deu mesos, són 64 les dones i xiquetes assassinades, víctimes de la violència masclista.
Una realitat que el Govern vol obviar, amagant les estadístiques reals i negant-se a reconèixer que -fora de disminuir- la violència contra les dones segueix augmentant. I és aquest mateix Govern el que ha retallat més d’un 24%
el pressupost destinat a les polítiques d’igualtat, tres vegades més que qualsevol altra partida.
A més, malgrat la importància de l’educació en igualtat per a la prevenció de la violència, la LOMCE ha eliminat
els principis coeducadors de convivència i no discriminació, d’educació en valors humans i matèries que potencien
aquests continguts, necessàries per a l’eliminació de la violència masclista i la no discriminació per raó de sexe.
Poc sembla importar-li al Govern que els maltractaments apareguen cada vegada en edats més primerenques.
Ni que el 4,9% de les adolescents hagen estat víctimes de violència i una de cada cinc el puga ser perquè justifica
el sexisme i l’agressió com a forma d’enfrontar els conflictes.
Estadístiques, xifres que ens parlen d’agressions, de violacions, de mutilacions, d’assassinats. Que ens fan un
mapa de la situació de discriminació que segueixen patint les dones a tot el món. Però no podem oblidar la realitat
que amaga cada nombre, cada dada. No podem oblidar que darrere de cadascun hi ha un nom, una història, uns
somnis, una vida.
Per tot açò, des d’Intersindical Valenciana hui, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les
Dones, volem recordar a totes les que han patit violència masclista, a aquelles que la pateixen dia a dia. A aquelles
que ja no estan perquè han estat assassinades. A les seues mares, filles, fills, a tots els seus entorns afectius. Volem
recordar totes aqueixes vides arrabassades per la brutalitat masclista.

Hui i tots els dies de l’any seguim unides en un sol crit contra la violència masclista. Perquè no
són xifres, són vides!
País Valencià, 1 de novembre de 2013
Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana
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THITHANHTAM

Larisa C.

E.V.V.

VANESA

IZABELA

MªMONTSERRAT

MARGALIDA

MARÍA DEL PILAR

GUACIMARA

AGNIEZSKA S.

S. I. (sin identificar)

Mª LUISA

Mª ÁNGELES (1)

S.I.(Madre de Mª Ángeles)

PETRA M.

MARÍA EUGENIA

Mª CARMEN

SONIA

INMACULADA G.R.

HELENA

SOLEDAD

LEONOR

S. I. (sin identificar)

C.C.(2)

CONSUELO

NICOLASA

H.D.A.

Mª DEL SALVADOR

S. I. (sin identificar) (3)

GEMA T.

ANA C.
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Barcelona

Collado Villalba

Alcarrás (Lérida)

Madrid

Madrid

Peal de Becerro (Jaén)

Benabarre (Huesca)

Manzanares (C. Real)

Benijofar (València)

Campillos (Málaga)

Palma de Mallorca

Lugo

Oliva (Valencia)

Aranjuez

Mejorada del Campo

Reus (Tarragona)

Écija (Sevilla)

Guía de Isora (Tenerife)

Guía de Isora (Tenerife)

Palma Mallorca

Cataluña

Madrid

Cataluña

Madrid

Madrid

Andalucía

Aragón

Castilla la Mancha

País Valenciano

Andalucía

Baleares

Galicia

País Valenciano

Madrid

Madrid

Cataluña

Andalucía

Canarias

Canarias

Baleares

Andalucía

Aragón

32

35

28

50

42

1

27

28

35

38

43

33

15

39

28

69

30

73

52

45

6

34

37

33

31

65

37

44

34

59

8 meses

EDAT

española

española

marroquí

española

angoleña

española

española

argentina

española

boliviana

rumana

española

española

española

española

española

española

española

ecuatoriana

polaca

española

española

española

española

rumana

española

moldava

vietnamita

española

española

NACIONALITAT

amigo

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

vecino

yerno

pareja

padre

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

expareja

pareja

yerno

expareja

hijo

padre

pareja

expareja

expareja

expareja

compañero

tío

pareja y cuñados

pareja

pareja

pareja

pareja

expareja
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18
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Pulpi (Almería)

Zaragoza

Canarias

Castilla la Mancha

Baleares

Navarra

Andalucía

Aragón

Castilla la Mancha

País Valenciano

Madrid

Cataluña

País Valenciano
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Sta. Cruz de Tenerife

Ciudad Real

Artà (Mallorca)

Ansoaín (Pamplona)

Carboneras (Almería)

Cadrete (Zaragoza)

Elche de la Sierra

Calp (Alicante)

Madrid

Barcelona

Benaguasil (Valencia)
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S. I. (sin identificar)
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2

DIA

1

NOM

FEMINICIDIS 2013 eSTAT ESPANYOL

25 novembre - Dia Internacional Per A L’eliminació de la Violència Contra Les Dones

2013

34

ISABEL

MARÍA

AMAGOIA

S. I. (sin identificar)

DOLORES

S. I. (sin identificar)

JENNY S.

MAUREEN ADA

MIRIAM

MERCEDES

REMEDIOS

SHEILA

S. I. (sin identificar)

S. I. (sin identificar)

ÁNGELA

ÁNGELA

CATALINA

ISABEL

ELISA

VALYA

D.C.

S. I. (sin identificar)

MARÍA DE FÁTIMA

ANDREA

Mª CRUZ

ESTEFANÍA (4)

BÉLGICA

ALBA TERESA

Mª ÁNGELES

S. I. (sin identificar)

Carolina

S. I. (sin identificar) (5)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

28

24

23

9

7

28

23

20

18

14

14

5

5

1

Vila-Real (Castellón)

Cifuentes (Guadalajara)

Torremanzanas (Alicante)

Paiporta (Valencia)

Tárrega (Lérida)

Madrid

Málaga

Casavegas (Palencia)

Laguna de Negrillos (León)

Verín (Orense)

Valencia

León

Madrid

Cabanas (La Coruña)

50

26

48

14

38

26

44

57

52

48

44

46

83

69

31

29

92

28

54

81

42

22

39

40

28

45

30

26

51

19

58

angoleña

rumana

española

española

ecuatoriana

española

española

española

portuguesa

española

rumana

búlgara

española

española

española

española

española

española

británica

británica

española

española

española

nigeriana

colombiana

española

peruana

española

española

española

española

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

pareja

investigación

pareja

expareja

pareja

expareja

pareja

padre

pareja

pareja

pareja

expareja

conocido

conocido

cuñado

expareja

expareja

pareja

pareja

pareja

pareja

TOTAL A DATA 31 D’OCTUBRE 66 DONES ASSASSINADES

País Valenciano

Castilla la Mancha

País Valenciano

País Valenciano

Cataluña

Madrid

Andalucía

Castilla y León

Castilla y León

Galicia

País Valenciano

Castilla y León

Madrid

Galicia

Asturias

Extremadura

Canarias

Andalucía

País Valenciano

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Aragón

Andalucía

Euskadi

Euskadi

Cataluña

Andalucía

Cantabria

Euskadi

Andalucía

Castilla y León

Euskadi

TOTAL A DATA 31 D’OCTUBRE 5 XIQUETS I 4 HOMES ASSASSINATSS

UNITATS DIDÀCTIQUES

Llistat elaborat per l’Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana. Fonts consultades: Dones Juristes d’Alzira, Ministeri de Sanitat, Red Feminista, Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, Ciudad de Mujeres, notícies de premsa.
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Piedrasblancas

Villafr. de los Barros (Badajoz)

Las Palmas Gran Canaria

Granada

Massamagrell (Valencia)

Mijas (Málaga)

Mijas (Málaga)

Pozo Blanco (Córdoba)

Zaragoza

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Bilbao

Bilbao

Caldes de Malavella (Gerona)

Alcalá la Real (Jaén)

Santander

Llodio (Álava)

Córdoba

León

Vitoria
INTERSINDICAL

17

4

16

10

5

27

27

16

12

12

5

5

28

30

23

22

22

22

8

STES

XIQUETS I HOMES ASSASSINATS 												
(1) També assassinats el pare de la víctima i el fill de 4 anys. | (2) També assassinats els dos fills de 5 i 14 anys. | (3) També assassinat acompanyant de la víctima. | 4) També assassinat fill de 5 anys. | (5)
També assassinat fill de 10 anys. | (6) A aquests xiquets i homes assassinats hi ha que afegir a Juan (31 anys) assassinat a Ponferrada el 20 d’abril. S.I., assassinat a Alcaràs, amic de la víctima, el 30 d’abril.

Mª ÁNGELES
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INTERSINDICAL
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