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UNITAT DIDÀCTICA PER AL 25 DE NOVEMBRE
NI MORTES, NI CALLADES
JUSTIFICACIÓ:
L’Organització de Dones de la Confederació Intersindical, un altre 25 de novembre més, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, fa una crida a tots els agents
de la comunitat educativa per invocar la transcendència i magnitud que l’educació suposa per a
eradicar una de les majors i més pernicioses xacres en totes les parts del planeta: la violència
que s’exerceix envers les dones. Aquesta violència que es produeix en tots els àmbits de la
societat. De manera explícita a través dels maltractaments, els feminicidis, l’explotació i tràfic
amb finalitats sexuals, en els conflictes armats o en l’assetjament sexual; i de manera simbòlica a
través dels mitjans de comunicació, la violència disculpada en les tradicions culturals i religioses
o la violència institucional tolerada i silenciada.
Amb aquesta finalitat ens dirigim a vosaltres, alumnat, professionals de la docència i de
l’orientació en els centres, i us oferim aquesta nova contribució a aquesta tasca educativa mitjançant aquesta proposta didàctica amb activitats per a treballar en l’aula, estructurada per
cicles, infantil, primària, secundària i batxillerat i l’educació per a persones adultes.
Amb aquests materials pretenem contribuir a configurar un currículum no sexista, en què se
supere la històrica invisibilitat de les dones i en què s’ensenye i s’aprenga a construir la igualtat
entre dones i homes, aportant materials i estratègies que permeten detectar i combatre situacions i conductes que condueixen a la violència contra les dones, al mateix temps que fomentar
canvis cognitius, emocionals i actitudinals que permeten construir una convivència entre totes
les persones regida pels principis de justícia social, equitat i igualtat. Conscienciem-nos i eduquem el jovent per a això. Nosaltres no estem mortes ni callades!

CONTINGUTS:
• Formes de violència contra les dones.
• Rols i estereotips socials que contribueixen a la violència contra les dones.
• Noves tecnologies i xarxes socials com a instruments per a exercir violència contra les dones.
• Violència simbòlica: els cànons de bellesa femenina, publicitat i els mitjans de comunicació.
• Prevenció de violència de gènere a través de l’educació en igualtat.
• Conseqüències de la desigualtat de gènere en la nostra societat.
• Llenguatge sexista.
• Micromasclismes: la subtilesa de les noves formes de violència

OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•

Educar en igualtat com a instrument per a previndre tot tipus de violència envers les dones,
potenciant actituds de respecte cap al que és femení.
Definir, visualitzar i identificar totes les formes de violència que s’exerceixen sobre les
xiquetes i dones.
Desenvolupar un esperit crític davant dels costums, les creences i les pràctiques socials
legitimades però que impliquen violència contra les dones.
Dotar d’estratègies que permeten detectar les actituds violentes i els biaixos sexistes envers les dones en els entorns més propers, família, amistats, centres
educatius.
Reflexionar críticament sobre tots aquells mites que minimitzen el problema de la violència de gènere.
Reflexionar sobre la desigualtat i dissimetria entre sexes en l’àmbit
social, laboral i econòmic com a causa de la violència de gènere.
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•
•
•
•
•

Conéixer els mecanismes i protocols d’actuació davant de la violència masclista.
Detectar el llenguatge sexista més agressiu en els mitjans de comunicació, llibres de
text, música, art, etc., i desenvolupar estratègies de modificació d’aquest.
Detectar la violència simbòlica que s’exerceix socialment contra les dones, i desenvolupar
una actitud de rebuig d’aquesta.
Reflexionar sobre les noves formes de violència envers les dones a través de les xarxes socials.
Reconéixer la violència de gènere com un problema social que ens afecta totes i tots, i desenvolupar actituds de lluita activa contra aquesta.
Adquirir una imatge ajustada de cada u a fi de mantindre una autoestima adequada.
Conscienciar l’alumnat per compartir i assumir responsabilitats, familiars i socials, de forma conjunta evitant estereotips sexistes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
1. Competència en comunicació lingüística.
- Usar el llenguatge per a la igualtat i la construcció de relacions iguals entre homes i dones.
- Analitzar els actes comunicatius que implica invisibilització o violència envers les dones.
2. Competència matemàtica.
- Realitzar exercicis en què, mitjançant el càlcul de salaris, percentatges de representativitat femenina, contingents i quotes de poder, es posen 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, on es revela una realitat incontestable com és la permanència de relacions de desigualtat
entre homes i dones, així com un tracte discriminatori en el laboral, social, econòmic… Reflexionar
i elaborar propostes d’intervenció per a eradicar aquestes desigualtats.
4. Tractament de la informació i competència digital.
- Elaborar fitxes, cartells, vídeos, gravacions musicals, PowerPoint… amb un ús degut les noves tecnologies, a partir de la cerca i selecció d’informació a través d’Internet.
5. Competència social i ciutadana.
- Relacionar-se amb les altres persones per resoldre conflictes de manera 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, cinema, texts literaris, etc.,
amb la finalitat de posar en contacte l’alumnat amb el patrimoni cultural, alhora que detecta 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
entre iguals, la recerca i l’observació de la realitat quotidiana.
8. Autonomia i iniciativa persona.
- Fomentar l’autoestima, dignificar i apreciar el femení per a així trencar estereotips sexistes i afavorir l’autonomia de les persones per a prendre les seues pròpies decisions.
.

Metodología:
Al llarg de la unitat didàctica utilitzarem una metodologia activa i participativa que propicie en el nostre alumnat, d’una
banda canvis en les actituds individuals, en els seus coneixements i les seues habilitats per a eliminar les idees errònies
que subjauen en el fenomen de la violència de gènere i,
de l’altra, que el capacite amb estratègies per a detectar
i reconéixer les diferents formes de violència envers les
dones i els possibles casos de maltractament que troben al seu al voltant.
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Així doncs, la present unitat fa ús de tècniques que promouen el canvi en les idees prèvies
de l’alumnat, a través de la contrastació amb tot tipus de fonts documentals, escrites, visuals,
musicals, així com amb l’opinió dels seus iguals, tècnica aquesta que, sobretot en l’educació
secundària, és una de les més eficaces per a afermar el procés d’ensenyament-aprenentatge,
atesa l’elevada receptivitat a ser educats pels seus iguals. Entre les tècniques utilitzes destaquem els grups de discussió, jocs, role play, escriptura creativa, anàlisi de documents, pel•lícules,
cançons, debat grupal.
Les activitats que hem elaborat s’han de treballar, algunes de manera individual, per buscar la reflexió personal, i unes altres
de manera cooperativa, per propiciar la participació i el debat d’alumnes i potenciar en tots dos tipus d’activitats la sensibilització davant d’aquest important problema i la conscienciació per a una participació activa en la seua eradicació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:
La proposta que presentem no es corresponen amb una unitat didàctica a l’ús i, per tant, no en pretenem una avaluació
disciplinada. No obstant això, haurem conclòs amb èxit els nostres objectius si en finalitzar l’alumnat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostra actituds de respecte a les altres persones sense cap tipus de discriminació per raó de gènere.
Reconeix i distingeix les diferents formes de violència envers les dones i xiquetes en el seu entorn pròxim.
Mostra una actitud crítica davant d’accions o fenòmens que suposen discriminació o violència envers les dones en els
costums, les creences i les pràctiques socials habituals.
Coneix i utilitza estratègies per a detectar i eradicar actituds violentes i masclistes en els entorns més pròxims: família,
amistats, centres educatius.
Detecta aquells mites que minimitzen el problema de la violència de gènere (superioritat “natural” de l’home, l’amor ho
pot tot, compatibilitat entre amor i maltractament, l’amor requereix entrega total i pèrdua d’intimitat, l’amor és possessió
i exclusivitat etc.) i els rebutja.
Identifica les desigualtats entre sexes en l’àmbit social, laboral i econòmic com a causa de la violència de gènere
Coneix i sap posar en pràctica els mecanismes i protocols de denúncia de les actituds violentes envers les dones.
Detecta usos sexistes del llenguatge en diferents mitjans i utilitza estratègies per a corregir-los.
És capaç de detectar les diferents manifestacions de violència simbòlica envers les dones, i les rebutja.
Considera la violència de gènere com un problema i s’implica activament en la seua eliminació.
Adquireix una imatge ajustada a la seua pròpia existència, però en igualtat amb la d’altres persones
Adquirir una imatge ajustada de cada u a fi de mantindre una autoestima adequada.
Comparteix i assumeix la coresponsabilitat evitant estereotips sexistes.
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Educaciò Infantil
Diferents però iguals

Justificació
Confeccionem aquestes activitats atenent la importància que té l’educació infantil
per a una educació en igualtat de condicions per a totes les persones, en aquest
cas, centrant-nos en la no-discriminació des de l’escola per diferències de gènere,
les quals encara no estan resoltes de manera adequada tant pedagògicament com
educativament, així com en l’educació per al desenvolupament d’idees i pràctiques
proporcionades per a totes les persones –atesa la diversitat de les aules–, sense
que aquestes suposen que un grup domina sobre un altre; un sistema educatiu en
el procés del qual es represente i construïsca la realitat educativa, que ha de ser
sotmesa a un procés de reconstrucció o transformació social a través d’una educació
que aposte per la igualtat de gènere des d’una visió i un tractament multidisciplinari.

Competències bàsiques
Competència
Competència
Competència
Competència
Competència
Competència

en comunicació lingüística.
digital.
social.
cultural i artística.
per a aprendre a aprendre.
emocional.

Objectius
Generals d’etapa:

a. Descobrir i construir, a través de l’acció, el coneixement del seu propi cos i el d’altres persones, actuar amb seguretat i aprendre a respectar les diferències.
b. Construir una imatge ajustada de si mateix/a i desenvolupar les capacitats/habilitats afectives.
c. Establir relacions positives amb les persones iguals i persones adultes; adquirir les pautes
elementals de convivència i relació social; regular la conducta, així com exercitar-se en la
resolució pacífica de conflictes.

Generals d’àrea:

1. Utilitzar el llenguatge oral per a expressar sentiments, desitjos i idees, i valorar-ne l’ús
com a eina de relació amb les altres persones, de regulació de la convivència i com
a instrument d’aprenentatge.
2. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura explorant-ne el funcionament i valorant-les com a instrument de comunicació, informació i gaudi.

2014
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Metodologia
S’ha tractat de potenciar el descobriment guiat, el treball tant individual com grupal (gran grup
i grup reduït), l’ensenyament recíproc, així com la resolució de problemes que puguen plantejarse durant la realització de les activitats. Igualment, l’organització de les activitats ha tractat de
ser flexible i adaptada als diferents ritmes i estils d’aprenentatge, sobretot perquè totes les
xiquetes i xiquets tinguen les mateixes oportunitats per mitjà d’una atenció personalitzada i
ajustada a les seues necessitats. Una metodologia, fonamentalment, activa, flexible, dinàmica,
oberta, i participativa, a causa que les activitats formulades han tractat de ser constructives,
basades en el joc, la manipulació i experimentació com sustente primordial.

Recursos
Els recursos utilitzats es divideixen en 2 tipus:
Materials inventariables, projector, pissarra tradicional i digital, ordinador, i armari de materials.
Materials fungibles: cartolines, paper DIN A-4, goma d’apegar, tisores, retoladors, llapis, pintures i ceres, caixes de cartó, notes adhesives, cassets per a cuinar de plàstic, maleta de tela,
cordes, i paper de diferents textures [cel•lofana, seda, xarol, etc.]).
.

Descripció I temporització de les activitats
Sessió 1: “La mitad de Juan.”

http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=239&Itemid=46

Objectius:
• Reflexionar sobre la tipificació de la masculinitat.
• Ajudar-los a expressar i canalitzar emocions i sentiments: por,
plor, riure, afecte, etc.
Desarrollo:

Activitats prèvies a la lectura:

Activitat 1. “Presentació de la història”. Aquesta exposició inicial es
fonamenta en la interpretació del títol del conte perquè les xiquetes i
xiquets formulen suposicions sobre el que ens contarà la història que
s’hi amaga en l’interior.
- Lectura del conte La mitad de Juan.

Activitats posteriors a la lectura:

Activitat 1. “Temps de reflexió”. Després de la narració del conte, dediquem algun
temps a discernir sobre el que s’hi transcriu a través d’algunes preguntes.
Activitat 2. “La nostra caixa dels rebutjos”
Portem a l’aula una caixa, com la de Juan, perquè les xiquetes i xiquets escriguen
en un paper aquelles coses que no els agraden perquè formen part de la seua
vida, a manera de residus de reciclatge d’aquelles coses que no volem o que
ens fan posar trists. Insistim, de més a més, en el concepte reciclable, perquè
sempre que volem recuperar aquell sentiment de què ens hem deslliurat prèviament, tan sols hem de tornar a obrir la caixa.
Activitat 3. El lobo Raúl. Lectura i reflexió a partir d’un poema coeducatiu sota el
títol d’El lobo Raúl. http://www.poemitas.com/poemitascoe.htm#.VE0jtfl5PD8
Comparació amb el conte.

25 de novembre
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Sessió 2. “Contem històries de dones i homes que van salvar
el món.”

Objectius:
- Visibilitzar la presència i les aportacions de les dones al llarg de la història humana.
Eradicar, en la mesura que es puga, els estereotips sexistes.
Desenvolupament:
- Activitat 1. “Lectura i reflexió del poema coeducatiu: La Bruja Batula”.
http://www.poemitas.com/poemitascoe.htm#.VE0jtfl5PD8

- Activitat 2. “Bits d’intel•ligència de dones i homes de la història.” Aquesta activitat consisteix a crear
unes làmines motivadores en les quals apareguen les aportacions al llarg de la història, tant de dones
com d’homes. Reflexionem i anem consolidant l’aprenentatge a través d’una sèrie de preguntes per
comprovar-lo.
- Activitat 3. “Concurs de preguntes i respostes.” Realitzem un concurs similar al “50x15” en què les
xiquetes i xiquets hagen de respondre a les preguntes plantejades sobre les dones i homes de la història. Poden utilitzar diversos comodins, com el del públic, el de la telefonada i el de reduir respostes.

Avaluació
Com a instruments d’avaluació usarem: observació sistemàtica i directa de les xiquetes i xiquets les seues respostes en situacions d’ensenyament-aprenentatge en l’aula (reflexió i qüestionament del missatge albirat en els contes), l’anàlisi dels quaderns i treballs escolars de l’alumnat
(treballs posteriors a la lectura del conte), així com la recollida d’informació a través del dossier
personal de cada xiqueta i xiquet.
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Educació Primària Primer Cicle
Diferentes pero iguales

Justificació
Amb aquestes activitats pretenem que les xiquetes i xiquets no mantinguen els estereotips establits, i treballar la igualtat real entre dones i homes.

Materials
Conte, material fungible per a fer el conte (pintures, cartolines, tisores…).

ACTIVITAT 1:
En gran grup llegirem el conte “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? De més a més, veurem
el vídeo en què es narra el conte:
https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A

Després de llegir el conte, farem un breu debat amb les xiquetes i els
xiquets sobre com són les princeses dels contes; els ajudarem amb una
bateria d’adjectius (dolces, somiadores, fràgils,...) i com són els prínceps (valents, lluitadors, protectors...); en acabant, els demanarem que ens diguen
com són elles i ells, i si realment es corresponen amb les característiques
que ens reflecteixen els contes.
A continuació elaborarem el nostre propi conte amb les fotos de les xiquetes i xiquets cada un vestit de príncep o de princesa (el que cada un
trie), pintarà el vestit amb els colors que vulga i hi escriurà davall com és:
juganer/a, alegre, simpàtic/a, trapasser/a, aventurer/a, xarrador/a... I a continuació es dibuixaran amb el vestit del que volen ser realment.

JO NO VULL SER PRINCESA, VULL SER...
JO NO VULL SER PRÍNCEP, VULL SER...

25 de novembre
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ACTIVITAT 2:
Les xiquetes i els xiquets buscaran informació sobre el 25 de novembre, què se celebra aquest dia i per què. Veuran aquest documental que explica el perquè de la commemoració d’aquest dia.
https://www.youtube.com/watch?v=_NOKQy0ijQg

Investigaran els feminicidis que s’han comés a
Espanya al llarg de l’any 2014 i faran una palometa morada per cada una de les dones amb
què decoraran un arbre del col•legi, una paret,
una columna…
Com es poden fer palometes:
https://www.youtube.com/watch?v=3eqPUUYtnv0
https://www.youtube.com/watch?v=DfWdbwWFwoA

Educació PrimÀria Segon Cicle
Amores que duelen

Ara treballarem en classe, la problemàtica del maltractament, la violència masclista, la violència domèstica, els feminicidis..., Per a això, després de les activitats prèvies, veurem, fragmentant-lo, l’episodi 3 de la temporada 1 d’Amores que
duelen” (Mitele), “Toñi”.

Objectius
•
•
•
•
•
•

Reflexionar sobre el mite de l’“amor és cec”.
Conéixer i diferenciar el significat de maltractament, violència masclista, violència de gènere, violència
domèstica i feminicidi.
Elaborar i expressar arguments respectant les normes de participació en grup.
Identificar conductes de masclisme i violència de gènere en el capítol de la sèrie que veurem.
Identificar conductes pròpies de la violència de gènere en el seu entorn.
Participar en treballs de gran grup i de grup reduït, respectant les normes de participació, nomenant una
persona que coordine el treball i una altra que actue de secretari/ària.

Metodologia
Treballarem individualment la primera part de l’activitat 1. En gran grup, exposarem el que cada un/a haja extret
d’aquesta activitat.
En l’activitat 2, quan busquem en Internet el significat de termes que s’utilitzen en el desenvolupament de les
activitats, en posarem en comú en gran grup i en consensuarem la definició. En grup reduït, realitzarem
cartells retolats amb les definicions i els col•locarem en el passadís.
Treballarem individualment quan vegem l’episodi (activitat 3), prenent notes de tot el en que considerem important. A continuació, en desenvoluparem un debat.
Treballarem individualment l’activitat 4 quan llegim i contestem el qüestionari sobre la cançó,
desenvolupant la reflexió i comprensió lectora.
Buscarem informació necessària per a les nostres tasques.
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Material
Ordinador i canó de classe, ordinadors personals o de l’aula d’informàtica, quaderns, llapis, gomes, bolígrafs, cartolines, retoladors, marcadors, fotocopies i folis.

ACTIVITAT 1:
Passa a cinc persones la tira de paper amb la frase “L’AMOR ÉS CEC”, i demana’ls que hi escriguen per darrere,
el que en pensen. Escriu totes les respostes en el quadern per a la posada en comú.

“L'AMOR ÉS CEC”
ACTIVITAT 2:
Buscar en Internet el significat de maltractament, violència masclista, violència de gènere, violència domèstica i feminicidi. Copia’ls en el quadern o imprimeix-los i després fes una posada en comú amb els companys i
companyes.

ACTIVITAT 3:
Veurem l’episodi 3 d’Amores que duelen. Fixem-nos en com es fica Enrique en la vida de Toñi, si té bona relació amb la seua filla, amb la família, si treballa, si hi ha algú en la família que n si siga simpàtic i per què, quin
paper representa en la vida de Toñi a mesura que passa el temps, si canvia d’actitud amb ella i la seua filla,
què va ser el que va desencadenar l’episodi de violència, de quina forma, qui en van ser les víctimes, que va
ocórrer després, amb què amenaçava la filla, què va fer per justificar el que havia fet, quina és la situació actual
de l’home, la dona i la seua filla.

ACTIVITAT 4:
Entra en Youtube i escolta la cançó de Bebe “Ella”.
Llig la lletra que se t’entrega i després contesta al qüestionari següent.
1. La dona de què es parla en la cançó, per què creus que s’ha cansat de tirar la tovalla?
2. Què significa que la por es pot trencar amb una sola portada?
3. Creus que la dona era víctima de violència domèstica? Per què?.

ACTIVITAT 5:
Dibuixa una careta somrient en la conducta que consideres adequada i una de
trista en la que consideres inadequada.
María parla quan va amb el seu
nóvio i es troba amb algun conegut/
uda. Només parla ell.
Carlos no deixa que la seua nóvia
es pose minifaldeta ni porte escot.
Teresa va a la platja i Jose
s’encarrega del seu bebé a casa.

Pablo i Ana, de tant en tant, queden per eixir per separat amb els
seus amics i amigues sense que hi
haja cap problema
El marit de Laura, li mira contínuament els missatges de mòbil.
Rosa rep una colzada del seu nóvio, cada vegada que riu en públic.

S’agrupen en equips de 3 o 4 companys i companyes, i comenten el
que hi han observat. Posada en comú en gran grup.

25 de novembre
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Educació
SecundÀria
Violència de gènere com una cosa estructural
(Text introductori per al professorat)
Quan sentim en els mitjans de comunicació el terme violència de gènere, la primera idea que ens ve al pensament és la
d’una dona morta a les mans del seu marit (o el seu ex, en la majoria dels casos; ja que una vegada que la dona s’ha atrevit
a abandonar-lo és quan ell, atacat per la seua pròpia ira, decideix matar-la). En concret, pensem en les 750 mortes en l’última
dècada a l’Estat espanyol o en els 600.000 casos de maltractament que es produeixen cada any (dels quals, solament una quarta part són denunciats). Realment aquestes xifres són aterridores, i més tenint en compte que estem deixant fora d’aquestes
estadístiques els casos de violència entre parelles homosexuals, de violència en un altre tipus de relacions (no té per què ser
una relació amorosa) o els casos de prostitutes maltractades per clients. Tota agressió contra una dona, siga en mans de la parella o d’una altra persona que se sent superior a aquesta, hauria d’incloure’s i denunciar-se com un cas de violència de gènere.
Per descomptat, però, no podem limitar-nos a parlar de violència de gènere sols en els casos en què és visible l’agressió –a
través d’un assassinat o a través de ferides físiques o psíquiques–, sinó que hem d’entendre que vivim en una societat en la qual
la violència és sistèmica, i està tan integrada en els nostres actes quotidians que, la majoria de les vegades, passa desapercebuda. El primer a parlar d’aquest tipus de violència, la “violència simbòlica” va ser el teòric francés Pierre Bordieu, referint-se a
un grup de significats imposats com a vàlids i legitimats per la cultura patriarcal, que parteixen de la supremacia i dominació
masculina i, per tant, tenen estreta relació amb el poder i l’autoritat.
El poder atorgat als “dominants” és la base de la violència simbòlica, que porta els mateixos dominats a exercir sobre si mateixos les relacions de dominació, i el que assegura la seua existència és que les ignoren com a tals.
Però... quins exemples concrets podem considerar violència simbòlica?
Com afirma la directora de l’Editorial de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas, Isabel Moya Richard, s’exerceix violència simbòlica envers les dones des de la publicitat que les usa com a objecte sexual, les notícies que les redueixen a víctimes
o les ignora, els titulars sensacionalistes que fan del terrorisme masclista un espectacle.
S’exerceix violència simbòlica quan les dones del sud són tractades amb enfocaments folkloristes o xenòfobs; quan es culpabilitza l’amor entre dones; es confinen els anomenats “assumptes de dones” només a determinades seccions de periòdics o
noticiaris; quan la lletra d’una cançó crida als quatre vents que “la castiguen”; quan la protagonista d’una sèrie per a adolescents
només viu pel seu “físic perfecte” i la veiem multiplicades en nines, camisetes i gots de plàstic.
Podem qualificar com a violència simbòlica aquests programes televisius on es convida la dona que és objecte de violència
per a fer-hi un espectacle de “la vida real”, o en les tertúlies en les quals per assumir un discurs “políticament correcte” es
tracten assumptes d’especial interés per a les dones i no hi estan les seues veus i opinions, ni les de les organitzacions de la
societat i/o les acadèmiques/ics que han investigat la problemàtica.
Ens trobem davant de violència simbòlica quan observem en un llibre de text de l’escola que se silencia el paper de la dona
al llarg de la història. En la immensa majoria dels llibres de text a penes s’esmenten obres literàries escrites per dones, exceptuant Santa Teresa de Jesús al segle XVII, i les escriptores del XIX Rosalía de Castro i Emilia Pardo Bazán, o bé, en parlar de les
escriptores actuals, es fa en un episodi especial anomenat “literatura femenina” (editorial Anaya, 2n de batxillerat).
La violència simbòlica, com qualsevol de les altres formes en què s’expressa la violència de gènere contra les dones és una
manera d’exercir el control, però la particularitza, i això contribueix a “naturalitzar” la subordinació. És un recurs que legitima
socialment la supervivència de relacions jeràrquiques de poder que potencien el que és considerat masculí. És a dir,
contribueix a reproduir les causals de la violència masclista envers les dones i les xiquetes.
No deixa marques visibles, però les seues empremtes es multipliquen en la cultura i impacta a tota la
societat. Per això, volem que en el dia 25 de novembre es denuncie tot tipus de violència contra les dones; els colps, els assassinats i les violacions no són més que el reflex més visible i més cruel de tot un
sistema a què cal posar fre.
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ACTIVITAT 1:
OBJECTIUS
•
•

Detectar la violència simbòlica que s’exerceix socialment contra les dones, i desenvolupar
una actitud de rebuig d’aquesta.
Reflexionar sobre les noves formes de violència contra les dones a través de les xarxes
socials.

MATERIALS

Cartolines de diferents colors i retoladors.

METODOLOGÍA.

1. Desfullant la margarida.
Segurament et deuen haver dit moltes vegades que la Terra és redona, que gira sobre el seu
propi eix, però molt poques persones et deuen haver parlat de les relacions de parella, tant és
així que, de menudes ens van ensenyar un joc en el qual desfullant una margarida podríem saber
si algú ens volia o no.
Ja no som xiquetes ni xiquets i sabem que l’elecció de la persona estimada no la podem deixar
en mans de l’atzar, ni de les amistats. Hi ha molts senyals que et mostraran si la teua elecció és
la correcta, si vas per bon camí per trobar una persona amb la qual tindre una relació sana en
igualtat.
Ara veurem si pots identificar els senyals. Dividim la classe en grups mixts de 4 o 5 alumnes i
alumnes. Cada grup rep dues margarides, les del sí i la del no, i un full amb frases.
Preguntarem a la margarida:
Em vol perquè…………. i col•locarem cada frase en una margarida si la frase demostra que em
vol o que no em vol, i justifica el sí o el no. No oblideu triar el o la representant del grup ni personalitzar la teua margarida amb colors o dibuixos.
Quan completeu les dues margarides, per què no busqueu les vostres pròpies raons per a triar?
Escriviu, almenys una per a triar i una altra per a rebutjar.
Quan hàgeu acabat anem completant entre tota la classe una margarida amb el SÍ en una cartolina gran que apegarem en el tauler de classe amb el títol:
ET VULL PERQUÈ…

25 de novembre
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ACTIVITAT 2:
Ara farem un còmic. És molt fàcil, no cal ser un artista ni una artista, només cal tindre
ganes d’expressar i divertir-se.

OBJECTIUS:
•
•

Educar en igualtat com a instrument per a previndre tot tipus de violència contra les dones, potenciant actituds de respecte cap al que és femení.
Definir, visualitzar i identificar totes les formes de violència que s’exerceixen sobre les xiquetes i
dones.

MATERIALS: cartolines, material per a pintar.
METODOLOGIA

Es realitza en grups de 3 o 4 components, en tres sessions d’una hora. Cada grup tria una situació de
les proposades o es deixa obert el tema. Els còmics s’exposen i s’analitzen, buscant finals alternatius, ens
centrem en el missatge i no en els dibuixos o la qualitat d’aquests.

DESENVOLUPAMENT

1r.- Hem de pensar en la història que volem contar.
Aquesta vegada la nostra història serà la de les relacions de parella. Hi reflectirem comportaments positius o negatius lligats a l’ús dels mòbils o les xarxes socials en parella. Ja sabeu, coses que totes i tots
hem vist alguna vegada:
Usa la teua clau i espia les teues converses en el xat o en Facebook.
Et llig els missatges del WhatsApp, et pregunta amb qui parlaves a una hora determinada.
No deixa d’enviar-te missatges per WhatsApp per saber què fas i amb qui estàs.
Et grava amb el mòbil o et fa fotos quan esteu en moments íntims.
No et deixa penjar fotos en el WhatsApp si no les supervisa primer.
No li pots enviar fotos a xics i no et deixa tindre amics en Facebook.
O alguna altra que conegues o se t’ocórrega.
Explica-la de manera senzilla, exposant els fets de l’episodi.
2n Adequar la nostra història a l’espai.
Tenemos 6 casillas, por lo que tenemos que extraer de nuestra historia lo fundamental y más importante.

3r Dibuixa els personatges.
Recorda que les relacions poden donar-se entre xic-xica; xica-xica; xic-xic o fins i tot hi podeu reflectir una
relació d’amistat, o entre extraterrestres.
No han de ser perfectes, poden ser ninots.
4t En aquest punt del treball, ja hem d’haver resumit
la nostra història en unes sis frases i triat els personatges… doncs, llavors... a dibuixar!
Utilitza colors o deixa-ho en blanc i negre. Pots respectar la quadrícula o passar d’aquesta i que es xafen
les vinyetes.
5é Quan acabes no t’oblides d’extreure tot el suc a la
història per posar-li un títol.
Podem exposar-nos en el tauler de la classe amb un lema comú, que trobem entre totes i tots.

2014
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2 E.S.O
o

ACTIVITAT 1. CONTROL I OBSESSIÓ NO SÓN SINÒNIMS D’AMOR
Observa la imatge següent amb deteniment

2. Classifica els deu missatges que hi ha dalt. Recorda, cada missatge pot incloure’s en diverses
categories.
Zels

Control

Inseguretat

Desconfiança

Xantatge emocional

3. Comenta en grups mixts l’activitat anterior i respon a la qüestió següent:
T’AGRADARIA QUE LA TEUA PARELLA T’ESCRIGUERA MISSATGES D’AQUEST TIPUS?
SEGONS AQUEST TIPUS DE MISSATGES, QUINA PERSONALITAT DEMOSTRA TINDRE EL QUI ELS
ESCRIU? (és una persona segura de si mateixa, independent, manipuladora...).
PER QUÈ ELS MISSATGES DE WHATSAPP DE LA FOTO NO DEMOSTREN AMOR VERDADER?

25 de novembre
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4. Classifica, d’entre cada dues frases, els missatges que demostrarien
una relació sana i els que no. Inclou-ne cinc en cada columna!

–On t’abelleix anar? En parlem.
–T’estimes més quedar amb la teua amiga abans que amb mi.
–A mi m’agrades, independentment de la roba que et vulgues posar.
–Aquesta falda de la foto és massa curta, lleva-te-la, et miraran.
–Jo deixe ja el WhatsApp, però si tu vols seguir xarrant, fins demà.
–Jo ja me’n vaig, així que tu no seguiràs connectada tan tard, no? Amb qui parlaràs ja, si jo me’n vaig?
–Quan pugues et connectes amb les teues claus i veus els missatges que he enviat al grup.
–No et fies de mi perquè no em dónes les teues claus de Facebook perquè hi entre a veure si t’ha arribat el missatge
que he enviat al grup.
–Estàs en línia i no em parles.
–Potser estàs ocupat/ada, parlem un poc més tard.

Relació sana

Relació de control

ACTIVITAT 2. LA CLAREDAT EVITA CONFUSIÓ. SEMPRE HEM D’ANAR AMB LES
IDEES CLARES.
En una relació personal del tipus que siga, tant amorosa com d’amistat, sempre ha de predominar el RESPECTE.
Què entens per respecte?
Llig la imatge següent amb deteniment i reflexiona sobre les preguntes de la dreta

•
•
•

Penses que és important que en
una parella hi haja respecte i confiança mútua?
Alguna vegada t’has sentit pressionat/ada per a fer alguna cosa en
contra de la teua voluntat?
Recorda que l’altra persona ha de
saber la teua opinió abans de fer
alguna cosa amb tu. Ets prou clar@
quan vols o no vols fer alguna cosa?
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ACTIVITAT 3. LA VIOLÈNCIA TAMBÉ ES VEU EN EL CINEMA
La pel•lícula 3 metros sobre el cielo gira entorn de dos protagonistes: Hache i Babi. Ell, un tipus dur que vist sempre
amb jupa i presumeix de la seua moto; ella, una xica bona, se’ns presenta ixugant-se els cabells per arreglar-se en acabant i quedar sempre guapíssima.
Accedeix a dos fragmento de la pel•lícula a través dels enllaços següents:

1) http://www.youtube.com/watch?v=XRdpLPZeVro
2) http://www.youtube.com/watch?v=dMyOOzDnTR0

En
•
•
•
•

la primera escena
Què et sembla la forma en què ell intenta cridar la seua atenció dient-li “lletja”?
Creus que una xica s’hauria dirigit a un xic que no coneix dient-li això?
Explica les diferències que trobes en la societat entre la importància que es dóna a la
bellesa en les xiques i els xics (tin en compte que més d’un 70% d’anuncis de cosmètics
van dirigits a dones!).
Quina altra manera podria haver utilitzat per a dirigir-se a ella amb respecte? Com ho hauries fet tu sent xic, o si
fores un xic?

En el segon enllaç es resumeix bastant bé la relació entre Hache i Babi. Per què podríem qualificar aquesta relació de
violenta? Cita almenys tres imatges i situacions concretes de l’escena que ho demostren. Per exemple:
Escena en la qual Hache agarra Babi pel braç de forma violenta.
-Forma pròpia d’un pinxo en què es dirigeix a ella quan diu: Et penediràs de no haver sigut coherent …””
-………………………………..
-………………………………..
-………………………………..

ACTIVITAT 4. CANÇONS INFANTILS MASCLISTES: SE TE N’OCORRE CAP ALTRA VERSIÓ?
“Soy capitán / soy capitán / de un barco inglés / de un barco inglés / y en cada puerto tengo una mujer. // La rubia es /
la rubia es / sensacional / sensacional / y la morena tampoco está mal. Si alguna vez/ me he de casar/ con cuál de ellas
yo me casaré.../ ¿con quién?”
“Don Federico mató a su mujer,
la hizo picadillo
y la puso en la sartén.
La gente que pasaba
olía a carne asada.
Era la mujer de Don Federico”.

“Arroz con leche
me quiero casar con una señorita de la capital,
que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta
para ir a pasear.
Con ésta sí, con éste no, con esta señorita me caso yo”.

“Lunes antes de almorzar / una niña fue a jugar/ pero no pudo jugar
porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así. Así planchaba, así, así...
así planchaba que yo la vi”.
• Quins tipus de valors s’estan ensenyant en aquestes lletres?
•
Coneixes alguna altra cançó popular sexista?
•
Tria una de les cançons i, junt amb la teua companya/o de taula canvia’n
la lletra per eliminar-ne els comentaris sexistes i violents contra les dones.
(Pots canviar completament el sentit de la cançó, si vols).
• Comparteix la lletra de la teua nova cançó amb la resta de companys/
es de classe.

25 de novembre

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

STES

INTERSINDICAL

21

UNITATS DIDÀCTIQUES

2014

3SOM DONES,
E.S.ONO OBJECTES
o

MATERIALS:

Bolígraf, paper, connexió a Internet, cartolines

OBJECTIUS:

Amb aquestes activitats es busca que l’alumnat prenga consciència de la pressió que els cànons de bellesa, imposats per
la societat, exerceixen sobre les dones.
Es tracta de fer veure a l’alumnat que no tot el que ens ofereix la publicitat és real i aportar-li armes per a tindre més
seguretat personal, al mateix temps que permetrà apoderar-se a les alumnes.

METODOLOGIA:

Es dividirà l’alumnat en grups per realitzar les activitats i posteriorment exposar els resultats a la resta.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
1. Sidewalk és un curt creat per Celia Bullwinkel. On es mostra a què s’exposa cada xiqueta o dona quan ix al carrer, a

través de diferents etapes de la seua vida. A través d’ella podem analitzar el sexisme, la vergonya o la sobreexposició que
sofreix el gènere femení.
La directora representa la vida d’una dona com una contínua passarel•la, envoltada d’ulls que ens miren i ens jutgen pel
nostre aspecte..
Pots veure el curt en l’enllaç: http://muhimu.es/genero/mujer-pasarela/ i fer servir les pautes següents per a la reflexió i el debat.
•
•
•
•
•

Com veu la xiqueta en els aparadors que han de ser les dones?
Per què creus que s’avergonyeix del seu cos en l’adolescència?
Com es comporten amb ella els homes quan és una dona adulta? És feliç per això?
La roba que porta trobeu que és la que li abelleix posar-se o és una convenció social? Hi ha diferències de comoditat
entre la roba de les dones i els homes?
Creus que els canvis en la seua forma de vestir i en l’aspecte que vol tindre estan condicionats per la societat o són
en realitat un desig propi.

2. Un element de pressió per a les dones és el seu aspecte físic i la publicitat es converteix en un instrument que
ens fa veure una falsa perfecció. En el vídeo següent s’observen els canvis que mitjançant Photoshop es realitzen a una
model publicitària perquè ens venga aquesta falsa imatge de perfecció: https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE
- Trieu un anunci que presente una actitud sexista respecte a les dones i representeu el mateix anunci amb protagonistes
masculins Quina sensació us produeix? Representeu després l’anunci amb una perspectiva d’igualtat.
3. El curtmetratge Supervenus, realitzat per Fréderic Doazann, critica els estàndards de “perfecció” imposats
a la dona i reflecteix una idea absurda de perfecció imposada per la societat, per així poder representar la
“dona perfecta” en un món d’imperfectes.
- Després de veure el vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Mu2MohgN6SE, busca notícies i imatges de
dones que s’hagen rebel•lat contra aquests estàndards de la bellesa.
- Busca imatges de diferents formes de violència sobre les dones, realitza un mural i exposa’l en
un espai comú del teu centre perquè tota la comunitat educativa puga veure-ho.
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4NO SÓNE.S.O
MORTS SÓN FEMINICIDIS
o

MATERIALS:

Bolígraf, paper, connexió a Internet.

OBJECTIUS

Propiciar la reflexió i interiorització de la lluita contra la violència sobre les dones.
Fer veure la necessitat de prendre mesures en tots els nivells de la societat per lluitar contra la violència masclista.
Fomentar els valors de la no-violència, la igualtat, la justícia… i reflexionar sobre la seua presència en les cançons.

METODOLOGIA

Es dividirà l’alumnat en grups per realitzar les activitats i posteriorment exposar els resultats a la resta.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Marcela Lagarde és una antropòloga i investigadora mexicana, catedràtica de la Universitat Nacional Autònoma
de Mèxic. Ha escrit nombrosos articles i llibres sobre estudis de gènere, feminisme, desenvolupament humà i democràcia, poder i autonomia de les dones, etc.
Ha encunyat el terme feminicidi per descriure la situació a Ciudad Juárez, Mèxic i va aconseguir la creació d’una
comissió especial de feminicidi en el Congrés per investigar l’assassinat de dones a Ciudad Juárez.
Llig l’entrevista que li fan i respon a les preguntes:

http://www.lne.es/oviedo/2013/12/14/feminicidio-crimen-mujer-tolerado-socie-

dad/1514634.html

Busca el significat de misogin, perspectiva de gènere, apoderament.
- L’entrevistada ens explica la situació a Mèxic i en altres estats del seu entorn. Creus que a l’Estat espanyol es donen
situacions similars a les que ella ens explica? Busca exemples de violència contra les dones al nostre territori.
- Consideres que els estats han de prendre mesures per a eliminar la violència contra les dones? Quines mesures
proposaries? L’entrevista a Soledad Cazorla, fiscal de la sala de violència sobre la dona pot ajudar-te: http://www.
eldiario.es/sociedad/victimas-violencia-machista-recomponerlas-enfrentarse_0_309719811.html

- A Espanya s’han produït nombrosos assassinats de dones i nenes per violència masclista, intenta localitzar la xifra
durant 2014.
- Llig la notícia següent sobre la proposta de Pedro Sánchez: http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-funerales-victimasviolencia_0_309369243.html Et pareix adequada la proposta?
2. Les mesures contra la violència sobre les dones també s’han de prendre en el nostre entorn més pròxim i totes
i tots hem de lluitar perquè es complisquen:
Quines formes de prevenció de la violència contra les dones se t’ocorren per al dia a dia al
teu centre educatiu?
Penseu en el grup una acció de repulsa a realitzar al teu centre cada vegada que
tinga lloc un acte de violència masclista a Espanya. Proposeu al centre realitzar-la
cada vegada que ocórrega un acte d’aquest tipus.
3. En grup podeu realitzar una selecció de cançons que tracten de la violència
sobre les dones, després trieu-ne una i realitzeu una dramatitzaci.
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Batxillerat
Objectius
•
•
•
•

Identificar violències contra les dones en altres països del món, reconeixent-les per ser capaços de reaccionar contra elles.
Contrastar la violència d’alguns països amb les violències estructurals i de la quotidianitat, incidint en les
respostes perquè siguen conscients de les seues conseqüències i com reaccionar davant d’aquestes.
Fomentar el gust pel còmic i el cinema com a mitjà d’expressió de les vivències femenines.
Analitzar la presència de les dones en el món del cinema.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència social i cívica.
• Competència per a l’autonomia i iniciativa personal.
• Competència en comunicació lingüística.
• Competència en el tractament de la informació
i competència digital.
• Competència digital.

Metodologia
La professora o professor explicarà al grup classe que treballar
sobre un còmic i una pel•lícula feta sobre la mateixa novel•la
gràfica i els introduirà en l’argument de Persèpolis, en les circumstàncies històriques i socials en les quals es desenvolupa,
animant-los a llegir l’obra pel seu compte.
A continuació, es veurà el film, se’n farà un debat i es duran a
terme les activitats escrites que es proposen a continuació.

Materials
Ordinador, projector, folis i bolígrafs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
•
•
•
•
•

És conscient de la violència contra les dones que hi ha al món.
Busca informació de manera autònoma sobre el tema proposat.
Discrimina els estereotips que es donen habitualment en el cinema.
És conscient de les particularitats dels règims polítics d’altres països.
Participa activament en els debats proposats en classe.

ACTIVITAT 1.
1. Introducció de la professora o professor sobre el còmic i la pel•lícula en què es basen
les altres activitats.

Marjane, una precoç i oberta xiqueta de nou anys, creix durant la Revolució Islàmica de l’Iran. Nascuda
en el si d’una família liberal, és capaç de rebel•lar-se a través dels discos prohibits d’ABBA. No obstant
això, la seua infància quedarà marcada per tremends colps de repressió, fins que finalment els seus
pares decideixen enviar-la a Europa, on puga créixer amb llibertat. Allí ha d’enfrontar-se a la desolació
d’estar sense la seua família, als prejudicis d’una societat que ignora la història del seu país i als problemes que suposa ser una adolescent. Tot això fa de Marjane una dona única, que difícilment troba
la seua casa en un lloc concret.
Persèpolis és la història d’una lluita per la llibertat i el reconeixement contada a través dels ulls d’una xiqueta i d’una dona l’esperit de la qual ompli l’obra de comicitat,
afecte i coratge.
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ACTIVITAT 2.
2. Després de veure la pel•lícula es debatrà en gran grup sobre els temes que en la pel•lícula apareixen (feminisme, adolescència, revolució, situació de les dones a l’Iran, i ús del vel…) i per a això es poden usar les següents
activitats propostes:

2.1. Uneix cada terme o nom amb el que corresponga.
Feminisme
musulmà

Conjunt de dogmes i preceptes morals que constitueixen la religió de Mahoma

Islamisme

Un moviment reformista que ha permés un diàleg entre feministes religioses i laiques, i que ha obert la via
a noves possibilitats a favor de la igualtat entre els sexes i de la participació de les dones en les doctrines
i pràctiques religioses

Persépolis

Una dona iraniana nascuda a Teheran en 1969 en el si d’una família progressista. Ella i la seua família, simpatitzants de la revolució abans que adquirira un caràcter islamista, van viure amb dolor les restriccions de
les llibertats individuals, la repressió, la imposició del vel femení i l’esclat de la guerra entre l’Iran i l’Iraq,
que el nou règim va utilitzar per a consolidar-se. En 1994 va abandonar finalment el seu país per anar-se’n
a viure i desenvolupar la seua carrera artística a França.

Marjane Satrapi
(Irán, 1969)

És una obra autobiogràfica en la qual la seua autora mostra les conseqüències de la política sobre la vida
d’una persona.

2.2. Fem un retrat dels principals personatges per grups i els col•loquem en un mural a la
classe.

Marjane

Observem la seua evolució personal i emocional des de la seua infància inquieta i alegre a l’Iran, com una xiqueta que es preguntava per
tot el que succeïa al seu voltant; la seua etapa adolescent de rebel•lia i confusió i la seua estada a Europa, en la qual se sent com una
estrangera, una apàtrida que no acaba d’integrar-se en el món occidental. Després del seu retorn a l’Iran, el fracàs del seu matrimoni i
la no-acceptació de la repressió religiosa, decideix tornar a França on assumirà que és una immigrant que ha de trobar-se a si mateixa i
que desitja viure en llibertat.
Verdader referent personal per a Marjane. És una dona moderna, d’esperit lliure, d’ascendència noble, orgullosa dels seus orígens, en qui
la xiqueta troba una amiga i guia que li ensenyarà com ha de recórrer el camí cap a la seua maduresa.

L’àvia
Formen una família acabalada, intel•ligent i culta, d’ideologia marxista, observen amb frustració l’evolució del procés del seu país, amb el
fracàs de la possibilitat d’una república democràtica i laica. Desitgen el millor per a la filla i l’envien a estudiar a Europa.

Els pares, Mr. y
Mrs. Satrapi

2.3. Coneixes el cinema realitzat per dones?
Per grups es portarà a cap una cerca d’informació sobre cinema realitzat per
dones per a la qual es podrà seguir el guió següent:
•
Esmenta dones que conegues que estiguen relacionades amb el cinema
que no siguen actrius.
•
És igual el tractament dels personatges femenins en el cinema fet per
dones que en el cinema fet pels homes?
•
Cita títols de pel•lícules espanyoles dirigides per dones.
• Com es diu la primera directora espanyola?
• Alguna dona ha presidit l’Acadèmia del Cinema espanyola?
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2.4. Uneix segons corresponga.

2.5. L’ús del vel.
-En aquesta escena observem Marji juntament amb altres xiquetes, totes elles amb el cap cobert per un vel. Una veu els va
dient: “Vinga, xiquetes, de cor pels nostres màrtirs.” Les joves es copegen el pit amb la mà a l’uníson. Poc després, una de
les mestres els diu: “El vel és sinònim de llibertat. Una dona digna és una dona que es cobreix de la mirada de l’home. La que
ensenya el cap viu en pecat.”.
• Investigueu sobre el vel: complexitat, origen, usos. Poseu en comú la informació obtinguda i comenteu l’afirmació que
el vel és sinònim de llibertat.
• Per què diu la mestra que perquè una dona siga digna s’ha de cobrir de la mirada de l’home? En què creieu que s’ha de
basar la dignitat d’una dona? i d’un home?
• Busqueu informació sobre normes entorn de la vestimenta de les dones i dels homes en les tres grans religions: cristianisme, islamisme i judaisme.
Quan es va imposar l’ús del vel?
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La revolució islàmica va afectar el sistema educatiu, des de l’educació bàsica fins a la universitat. Analitzem aquests canvis.

1. Què va ocórrer amb les escoles bilingües a l’Iran? I amb les universitats?
2. Xiquetes i xiquets assistien junts a classe? Per què?
3. Per què creus que van tancar les escoles i universitats?
4. Quin paper juga l’educació en el futur d’un país?
5. La música sempre ha jugat un paper important en els moviments culturals,
socials i polítics a través de les cançons protesta. Una d’aquestes cançons és:
“Anotherbrick in thewall de Pink Floyd”. Analitza’n la lletra.

3. Activitat final.

Dividim la classe en grups i els proposem que inventen un personatge per a introduir en
aquesta història i que establisquen quin hi seria el seu paper.
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FP y FPA
ACTIVITAT 1. Facebook contra la violència contra les dones
OBJECTIUS:
•
•
•

Definir, visualitzar i identificar totes les formes de violència que s’exerceixen sobre les
xiquetes i dones.
Conéixer els mecanismes i protocols d’actuació davant de la violència masclista.
Reconèixer la violència de gènere com un problema social que ens afecta totes i tots i
desenvolupar actituds de lluita activa contra cap a aquesta.

METODOLOGIA:

Utilitzarem l’assemblea per a l’elaboració del protocol, recepció d’informació per associacions i valoracions generals i grup reduït per a les busques i l’administració de Facebook.

Fase 1. Supervisat per la professora o professor, entre el grup de classe s’obrirà un Facebook, a què es donarà el nom……………. (nom del centre escolar) contra la violència envers
les dones. Per a això s’establirà entre l’assemblea un protocol de funcionament, on es reculla
la finalitat i els objectius d’aquest Facebook, quins tipus de notícies hi han d’aparéixer, qui en
serà l’administrador o administradora, quin tipus de comentaris es consideren oportuns i quins
no, quin tipus d’amistats s’associaran i les que no, i tot allò que en permeta la participació i el
desenvolupament de manera respectuosa, no discriminatòria i col•laborativa.
La responsabilitat de l’administració serà compartida i rotatòria entre grups reduïts mixts
(no més de 3 persones) triats periòdicament per la classe i supervisat sempre per la professora o professor.
S’hi pujaran periòdicament les notícies, relacionades amb violència envers les dones.
S’aniran ampliant les informacions en totes aquelles etiquetes possibles: música, llibres cinema, amistats, grups, esdeveniments, opinions, programes de TV . Atenció només relacionat
amb violència contra les dones!
Fase 2. A partir de la seua posada en funcionament es farà un seguiment al llarg un període determinat (mes, trimestre, curs) de les notícies que hi ixen i es completarà en la taula
següent entre tot l’alumnat:
*Per a la classificació cal recórrer a la taula de tipus de violència contra les dones de la
pág. 40.
NOTICIA

TIPOLOGIA DE
VIOLÈNCIA

AGENTE AGRESSOR

CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

PROPOSTES DE
SOLUCIÓ

2014
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Fase 3. S’investigarà per grups mixts si a la seua ciutat hi ha alguna associació o organització que lluite contra aquesta xacra.
S’hi contactarà i se li demanarà informació sobre les actuacions que organitzen habitualment, les convocatòries de les quals es
pujaran com a esdeveniments al Facebook.
Fase 4. Es convidarà a classe algunes representants d’aquestes organitzacions perquè us parlen sobre el problema, la seua
associació, què persegueixen, per què han decidit actuar així.
Fase 5. . S’elaborarà, per publicar en Facebook, un llistat amb adreces i telèfon amb totes les organitzacions o institucions a
les quals es pot assistir per la contornada per tractar-hi un problema relacionat amb violència de gènere.
Per a la seua elaboració cada un dels grups anteriors farà la cerca corresponent.
Es farà una valoració en assemblea de les noves entrades mensualment i s’extrauran conclusions que posareu en el Facebook.

Organitzacions de
ASOCIACIÓ

contra la violència sobre les dones

TELÈFON

ADREÇA

ACTIVITAT 2.
OBJECTIUS:
•
•
•

Detectar el llenguatge sexista més agressiu en els mitjans de comunicació, llibres de text, música, art, etc., i desenvolupar estratègies de modificació davant d’aquest.
Reflexionar críticament sobre tots aquells mites que minimitzen el problema de la violència de gènere.
Conscienciar l’alumnat per a compartir i assumir responsabilitats, familiars i socials, de forma conjunta evitant estereotips sexistes.

RECURSOS:

Article “Diez canciones del rock duro español contra la violencia machista”

http://elpais.com/elpais/2014/09/09/planeta_futuro/1410261693_023446.html

1. A qui va dirigida la cançó?

2. Qui la dirigeix?

3. Quina situació conta, (en parella, fora de la parella)?

4. Què passa al final de la cançó?

5. Quina solució s’hi dóna?
7. Qui són les persones víctimes?
9. Quins sentiments mostren aquestes?
11. Descriu-les
13. Denuncien aquestes dones?

METODOLOGÍA:

1.- S’agruparà la classe en 10 grups
mixts.
2.- En assemblea es llegirà l’article
6. A qui es responsabilitza del que hi passa?
de Carlos Martos “Diez canciones del
8. Qui són les persones agressores?
rock duro español contra la violencia
10. Quins sentiments mostren aquestes?
machista”.
3.- Cada grup triarà una de les
12. Descriu-les
cançons que hi ha ací baix. Escoltarà
la cançó i completarà les següents
14. Reconeixes situacions semblants en el teu entorn qüestions:
pròxim?

15. Què fa la societat i els poders institucionals sobre 16. Els cantants són dones, homes, o ambdós? Creus
la qüestió? I les persones del voltant?
que es rellevant el sex de la persona que interpreta?
Per què?
17. Tipus de violència descrita (quadre pág. 40)

18. Cita altres tipus diferent de violència contra les
dones i posa’n un exemple.
4. S’exposarà a la classe les conclusions
de cada grup i s’obrirà debat sobre el
tema.
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ACTIVITAT 3
En castellà la paraula piropo (floreta en valencià) ve del grec πυρωπός “roig foc”. Els romans
van utilitzar aquesta paraula per a designar el granat o robí de color roig, pedra que se solia
regalar a la dona que es cortejava. Els qui no tenien diners els regalaven paraules de lloança
per guanyar la seva voluntat.
El que a l’origen van ser lloances per alabar i flirtejar amb les dones, s’han acabat convertint en
una forma d’intimidació, i en molts casos en assetjament, agressió verbal i/o violència simbòlica.
Què n’opineu?

OBJECTIUS:

•
•

• Educar en igualtat com a instrument per a
previndre tot tipus de violència contra les dones,
potenciant actituds de respecte cap al que és
femení.
Definir, visualitzar i identificar totes les formes de violència que s’exerceixen
sobre les xiquetes i dones.
Desenvolupar un esperit crític davant dels costums, creences i pràctiques
socials legitimades, però que impliquen violència contra les dones.

MATERIALS i RECURSOS:

• http://www.culturaspopulares.org/textos3/articulos/gomez.pdf
• http://www.telam.com.ar/notas/201312/44657-la-violencia-simbolica-cuestionada-y-visibilizada-por-los-ninos.html

METODOLOGIA:
1.

2.
3.

4.

Es formen grups homogenis de xiques i xics. Elaboraran una llista de
refranys que habitualment senten o diguen. Es cataloguen aquests com
a ofensius o no. Es respon a les preguntes: En quins contextos se solen
dir? Quina finalitat o intenció persegueixen? Què sentiries si et trobares
en aquesta situació? Com justificaries i com consideraries les floretes
ofensives?
Posteriorment es reagrupa de nou la classe en grups heterogenis de
xiques i xicsi es plantegen les mateixes qüestions.
En gran grup es fa l’exposició dels dos tipus d’agrupacions, la primera
formada per xiques i xics de manera separada i la segona on les agrupacions són mixtes. Es compara si les respostes són les mateixes o diferents.
Es reproduirà el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=QXYV3wO59UA i s’obrirà
debat sobre si la floreta es pot considerar un tipus d’assetjament o
agressió.

ACTIVITAT 4. No vol dir no
La violació és una de les formes de violència contra les dones més practicada en totes
les societats, reflecteixen una concepció del món on la categoria dona és considerada un
objecte que pot ser utilitzat per a la satisfacció personal de l’instint sexual del mascle, sense
comptar amb el consentiment de la dona i utilitzant tot tipus de violència per a aconseguir
el seu objectiu.
Segons el balanç de delictes i faltes presentat a l’octubre pel ministre d’Interior a Espanya
es van registrar 1.298 “agressions sexuals amb penetració”, fet que suposa un increment de
l’1,4 % respecte a 2012. D’altra banda, segons l’informe que el Ministeri de l’Interior va publicar
a mitjan juliol, Espanya registra la taxa de criminalitat més baixa des de l’any 2003, les infrac-
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cions penals registrades en 2013 han descendit el 4,3% respecte a l’any anterior, però enfront d’aquestes dades els homicidis,
els assassinats i les violacions han augmentat, la qual cosa significa que ha augmentat la violència, en general, i la violència
sexual, en particular.
Els últims temps, els titulars dels mitjans en són una mostra:

OBJECTIUS:
•
•

Rols i estereotips socials que contribueixen a la violència contra les dones.
Definir, visualitzar i identificar totes les formes de violència que s’exerceixen sobre les xiquetes i dones

MATERIALS i RECURSOS.

• http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mujeres_victimas_de_violacion_deben_ser_ahorcadas_polemica_frase_de_politico_indio/mujeres_victimas_de_violacion_deben_ser_ahorcadas_polemica_frase_de_politico_indio.asp
• http://www.elmundo.es/madrid/2014/09/15/54161628268e3ee92e8b457d.html

METODOLOGIA:

Se seguiran diferents tipus d’agrupament segons l’activitat proposada.
1. De manera individual es llegirà l’article “Violaciones de Película” http://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2014/08/24/violacionesde Miguel Lorente Lorente i es reflexionarà sobre les qüestions següents atenent la informació del que s’ha llegit.

de-pelicula/

1- Com justifica el masclisme la violència de gènere
dins de la parella?

2-Quin mecanisme de seguretat utilitza el masclisme
per a justificar-ho?

3- Quin és l’estereotip de dona víctima de violència
de gènere?

4- A què contribueix aquest estereotip?

5- Quin estereotip d’agressor s’hi destaca?

6- Coincideixen les xifres amb l’estereotip destacat?

7- Quins arguments s’han donat en algunes sentències judicials per a negar la violència de gènere?

8- Et pareixen raonables?

9- Quin estereotip predomina sobre la violència
sexual?

10- Les dades ho confirmen o ho desmenteixen?

11- Per quins motius no es denuncien moltes vegades
la violació?

12- Segons el ICM (2005) se’n responsabilitza la dona
si……………

13- Què significa la “cultura de la culpabilització”?

14- Què implica la “ceguesa selectiva” en violència
de gènere?

15 Quin remei proposa l’autor per a superar els estereotips en violència de gènere?
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2. Posteriorment es dividirà la classe en
dos grups i es veurà el vídeo següent: Experimento de violación en público https://www.
youtube.com/watch?v=7YjrrFqqAco. Es debatran
sobre aquestes qüestions.
3. Es consultarà el protocol d’actuació del
Ministeri http://www.interior.gob.es/web/servicios-

al-ciudadano/seguridad/consejos-para-su-seguridad/
prevencion-de-la-violaci%C3%B3n i es compararà

amb el de l’Asociación de Mujeres Politólogas http://esceptica.org/2012/05/11/me-han-violado-yahora-que/.
3. Quines diferències trobes entre l’un i
l’altre? Cap a qui es dirigeixen les mesures
en un cas i en l’altre? Quina opinió us mereix?

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

RECURSOS PER A CONSULTAR
http://www.cineenvioleta.org/gua-pa
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Pel-lícules i documentals

ESPEJOS DELATORES: http://www.cineenvioleta.org/espejos-delatores-dekh-le/

EL MALTRATO SUTIL

MÚSICA

PROVOCKED

https://www.youtube.com/
watch?v=JMakydi0p7o

DESENFOCADA

EL PATIO DE MI
CÁRCEL

NO SI MI HIJA

https://www.youtube.com/watch?v=
eiOFUn8Ui7s&oref=https%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DeiOFUn8Ui7s&has_verified=1

https://www.youtube.com/watch?v=0y9
zJ5J2bWA&feature=youtu.be

VESTIDO NUEVO

INOLVIDABLES VIUDAS
Director: María José Anrubia
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POEMAS
Jamás permitas que algún hombre te esclavice,
tú naciste para amar y no para ser esclava.
Jamás permitas que tu corazón sufra en nombre del amor,
amar es un acto de felicidad, ¿porqué sufrir?
…
Jamás permitas que tu cuerpo sea usado,
sabes que tu cuerpo es la morada del espíritu, entonces,
¡mantenlo apreciado!
Jamás permitas escuchar gritos en tus oídos,
¡el amor es el único que puede hablar más alto!.
Jamás permitas que pasiones desenfrenadas te saquen
de un mundo real para otro que nunca existió.
Jamás permitas vivir en la dependencia de un hombre,
haciendo creer que tú naciste inválida.
Jamás permitas que el dolor, que la tristeza, que la soledad,
que el odio, que el resentimiento, que los celos, que el rencor y todo
que pueda
sacar el brillo de tus ojos,
haciendo debilitar la fuerza que existe dentro de ti.
Jamás te permitas perder tu dignidad de ser... ¡Mujer!

25 de novembre

2014
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UNITATS DIDÀCTIQUES

Taula. Tipologia violència contra les dones
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Ni muertas, ni calladas
Todos los días del año, la Confederación Intersindical se manifiesta radicalmente en contra de cualquier forma
de violencia contra las mujeres. Hoy queremos ser la voz de todas aquellas a las que los verdugos machistas han
asesinado y silenciado.
Alrededor del mundo la violencia contra las mujeres se sigue manifestando de diversas formas y alcanza cifras
insoportables. Como esos 603 millones de mujeres que viven en países donde no se considera delito la violencia
de género, los 2 millones de niñas cuya vida corre riesgo por la ablación o los más de 60 millones de esposas-niñas.
Y en un año en el que se nos ha querido arrebatar nuestro derecho a decidir si queremos o no ser madres, no podemos olvidar a esas 47.000 mujeres que mueren cada año en el mundo a causa de abortos inseguros. Tampoco
olvidamos al 70% de mujeres que sufren o sufrirán violencia sexual en su vida, teniendo que aguantar ser cuestionadas, ridiculizadas, revictimizadas.
En el Estado español más de 600.000 mujeres sufren maltrato cada año. En diecinueve años, más de 1.311
mujeres han sido asesinadas por hombres que decían amarlas, sin contar todas aquellas que quedan fuera de las
estadísticas oficiales. Un número de asesinatos que merece el tratamiento del terrorismo, que tendría que ser una
cuestión de Estado.
Pero frente al repunte de la violencia machista, el gobierno responde con la inactividad, con recortes presupuestarios, con la eliminación de contenidos coeducativos o con la supresión de los servicios de ayuda de proximidad.
El recorte del 28% en programas de prevención y ayuda de violencia de género son clara evidencia de la escasa
importancia que esta lacra tiene para este gobierno, sin olvidar la significativa repercusión que conllevan la recomendaciones publicadas desde del Ministerio de Interior para evitar las violaciones, donde una vez más se corresponsabiliza sutil pero implícitamente a las mujeres violadas sin aludir expresa y directamente a los delincuentes
reales y únicos responsables del delito.
Después de un verano sangriento, donde se pedía insistentemente la comparecencia de la ministra de Sanidad
y la adopción urgente de medidas para paliar esta sangría de feminicidios, nos anuncia la reforma de la Ley Integral, cuando -después de diez años implantada- ni siquiera se han desarrollado sus contenidos, ni se la ha dotado
presupuestariamente. Nos anuncia medidas que ya contiene la ley y que no se han puesto en práctica. Cortinas
de humo para distraer la atención de lo realmente importante. Porque lo importante es que cada vez son más las
mujeres que sufren malos tratos, y a pesar de ello no denuncian esta situación. Tras cada feminicidio se quiere
centrar la atención en si había o no denuncia. La realidad es que las víctimas no tienen confianza en un sistema
que las deja abandonadas a su suerte. La realidad es ese porcentaje del 27% de mujeres asesinadas que sí habían
interpuesto denuncia y lo desconcertante es que sólo en el 9,8% de los casos de denuncias por maltrato se condene al agresor. Aumentan los asesinatos de mujeres, disminuyen las denuncias y dejan de dictarse órdenes de
protección para las mujeres en riesgo. Si un maltratador no puede ser nunca un buen padre, la custodia de las y
los menores de las mujeres víctimas de maltrato se les sigue dando a los padres, aún con condena por violencia de
género. Sólo en un 6.7% de los casos se suspende la guarda y custodia y en un 0,3% el régimen de visitas.
La cruzada del Gobierno contra la igualdad refuerza la ideología más misógina y mantiene en sus poltronas a
quienes hacen apología de la violencia contra las mujeres; elimina cualquier contenido educativo en materia de
igualdad y prevención de violencia , desvirtúa el término violencia de género y rebaja la gravedad, reduciendo a multas y sanciones las agresiones que debieran tener una respuesta más contundente. Además, con la reforma de la Administración local se acaba con los servicios de ayuda más próximos,
agravando la situación de las mujeres en entornos rurales. Acaba con el Instituto de la Mujer
y desvirtúa totalmente sus competencias.
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Todos son puntales básicos en la prevención y lucha contra la violencia machista. Como lo son la formación del
personal que interviene en todo el proceso, como lo son los protocolos de actuación entre diferentes administraciones, como lo es la educación como prevención. Una sociedad que permanece impasible ante la ejecución de
una media de 70 mujeres en un año, es una sociedad que necesita un cambio.
Por todo esto, exigimos:
• La consideración del terrorismo machista como cuestión de Estado y la adopción inmediata de las medidas
para erradicarlo.
• La reposición y reintegro de todas las partidas presupuestarias, programas y fondos en materia de prevención
y asistencia a la violencia de género.
• La inversión en programas de igualdad, educación y formación, así como en campañas de prevención, todo
ello pilares básicos de la lucha contra la violencia machista, incluyendo la educación afectivo-sexual como
instrumento para reforzar la autoestima personal, contribuyendo a detectar y prevenir cualquier indicio de
violencia de género desde las edades más tempranas.
• La garantía del derecho al trabajo en igualdad de condiciones a los hombres, con protocolos de actuación
frente a la violencia machista.
Somos muchas las que estamos aquí. Pero no estamos todas. Nos faltan las mujeres asesinadas por hombres
machistas.
Por ellas, por las niñas y niños que también han sido asesinados.
Nosotras no estamos muertas, ni calladas.
¡NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
Madrid, 25 de noviembre de 2014
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical

25 de novembre
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ANDREA N.		
ROSARIO		
EVA 			
CONCEPCIÓN		
EMPAR			
JUDIT			
ISABEL			
ROSA MARÍA		
MARÍA ASUNCIÓN
HAYAT			
MARÍA FÁTIMA		

02-11-2013
05-11-2013
12-11-2013
23-11-2013
27-11-2013
21-12-2013
26-12-2013
27-03-2013
19-04-2013
01-10-2013
13-9-2013

Villanueva de la Jara (Cuenca), 40 años. Agresor pareja.
Málaga, 66 años. Agresor pareja.
Torremolinos (Málaga), 36 años. Agresor pareja.
Torrelaguna (Madrid), 44 años. Agresor pareja.
València, 26 años. Agresor expareja.
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 37 años. Agresor pareja.
Marín (Pontevedra), 45 años. Agresor pareja.
Benijofar (Alacant), 46 años. Agresor pareja. (*)
Vegalatrave (Zamora), 63 años. Agresor pareja.
Níjar (Almería), 27 años. Agresor pareja.
Verín (Ourense), 52 años. Agresor pareja.

NURIA			
ADELA			
MARIA JOSÉ		
MARIA ANGELES		
PATRICIA		
MARIA ZULAY		
LUCINA			
DOLORES		
MARIA LUISA		
S.I.			
MARIA LUISA		
MERCEDES		
NURIA			
CELINE ELIANE		
S.I.			
ANA ISABEL		
JOSEFA			
OLHA			
MARIA JOSÉ		
ANDINA REYES		
FÁTIMA			
MARIA HENAR		

05-01-2014
14-01-2014
14-01-2014
14-01-2014
15-01-2014
16-01-2014
29-01-2014
31-01-2014
01-02-2014
14-02-2014
23-02-2914
26-02-2014
26-02-2014
05-03-2014
05-03-2014
06-03-2014
06-03-2014
10-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
18-03-2014
25-03-2014

Vila Nova (Barcelona), 43 años. Agresor pareja.
Cervo (Lugo), 76 años. Agresor yerno.
Cervo (Lugo), 44 años. Agresor pareja.
Pozoblanco (Córdoba), 46 años
Usera (Madrid), 28 años. Agresor pareja.
Arona (Tenerife), 38 años. Agresor pareja.
Amposta (Tarragona). Agresor pareja.
Santa Pola (Alacant), 59 años. Agresor pareja.
El Maresme, Calella (Barcelona). Agresor pareja.
El Campello (Alacant), 48 años. Agresor pareja.
O Pino (Coruña). Embarazada de 7 meses. Agresor pareja.
Barcelona. Agresor pareja.
Fuenlabrada (Madrid). Agresor pareja.
Sotogrande (Cádiz), 50 años. Agresor pareja.
Sotogrande (Cádiz), 9 años. Agresor padre.
Torremolinos (Málaga). Agresor expareja.
Cañada de los Barrancos, Chiclana Frontera (Cádiz), 76 años. Agresor pareja.
Son Bauló, Can Picafort, S. Margalida (Palma), 39 años. Agresor pareja.
Madrid, 49 años. Agresor expareja.
Mungia (Vizcaya), 35 años. Agresor pareja.
Melilla, 63 años. Agresor pareja.
Medina del Campo (Valladolid), 32 años. Agresor expareja.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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FEMINICIDIOS ESTADO ESPAÑOL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(*) eran casos en investigación no incluídos en listado del año pasado. Confirmados ahora por el Ministerio.
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8.
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10.
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FEMINICIDIOS ESTADO ESPAÑOL DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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MARIA DOLORES		
S.I.			
RAQUEL			
S.I.			
S.I.			
MARIA ELENA		
S.I.			
MARIA BELEN		
HANA			
GREGORIA		
S.I.			
ARACELI			
R.M.M.			
E.N.G.			
ISABEL			
VERÓNICA		
S.P.C			
MARIA DEL CARMEN
YOLANDA		
ANA MARÍA		
VERÓNICA		
MÓNICA			
ESPERANZA		
S.I.			
S.I.			
RADA			
ANTONIA		
S.I.			
GISELE			
SARA			
SUSANA			
S.I.			

Barcelona, 52 años. Agresor pareja.
Freixas, Valls (Tarragona), 83 años. Agresor pareja.
Jerez de la Frontera (Cádiz), 42 años. Agresor pareja.
Barcelona . Agresor pareja.
Madrid, 55 años. Agresor pareja.
Foz (Lugo), 71 años. Agresor pareja.
Madrid, 35 años. Agresor pareja.
Coruña, 43 años. Agresor pareja.
Villarejo de Salvanés (Madrid), 24 años. Agresor expareja.
València, 74 años. Agresor pareja.
Almeria, 32 años. Agresor pareja.
Motril, 60 años. Agresor pareja.
Soller (Mallorca), 45 años. Agresor expareja.
Cubillos del Sil (León), 63 años. Agresor pareja.
Felanitx (Mallorca), 47 años. Agresor pareja.
Málaga, 25 años. Agresor pareja.
Pazos de Bordem (Pontevedra), 81 años. Agresor pareja.
Berja (Almeria), 41 años. Agresor expareja.
Oriola (Alacant), 39 años. Agresor expareja.
Torrox (Màlaga), 47 años.. Agresor pareja.
Móstoles (Madrid), 38 años. Agresor pareja.
Barro (Pontevedra), 38 años. Agresor pareja.
El Campello (Alacant), 87 años. Agresor pareja.
Barcelona, 48 años.. Agresor pareja.
l'Hospitalet (Barcelona), 45 años. Agresor pareja.
Arganda del Rey (Madrid), 50 años. Agresor yerno.
Cúllar Baza (Granada), 65 años. Agresor pareja.
Guillena (Sevilla) (hallada en Cória del Rio). En investigación.
l'Hospitalet (Barcelona), 50 años. Agresor pareja.
Espluga de Francolí (Tarragona). En investigación.
València, 46 años. En investigación.
Xixona (Alicante). En investigación.
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Listado elaborado por el Àrea de la Dona de Intersindical Valenciana en base al seguimiento de las noticias de prensa y estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
S.I.: Aquellas víctimas de las cuales no aparece su nombre.
En investigación: aquellos casos en los que no se sabe todavía la identidad del asesino.
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No hay hombres ni niños asesinados en noviembre-diciembre del 2013. En el 2014, el 28 de abril asesinato de un niño de 8 meses y herido el hermano
de 5 años por la pareja sentimental de la madre.

28-03-2014
04-04-2014
06-04-2014
10-04-2014
15-04-2014
26-04-2014
29-04-2014
30-04-2014
05-05-2014
14-05-2014
31-05-2014
07-06-2014
09-06-2014
24-06-2014
23-07-2014
29-07-2014
29-07-2014
02-08-2014
02-08-2014
06-08-2014
14-08-2014
24-08-2014
25-08-2014
27-08-2014
28-08-2014
30-08-2014
04-09-2014
07-09-2014
03-10-2014
26-10-2014
26-10-2014
30-10-2014
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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