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Pam a Pam 6 Novembre 2020 

Més de la meitat de les dones de l'Estat han patit algun 
tipus de violència masclista al llarg de la seua vida.  

Gairebé tres milions de dones han sigut víctimes de violència 

sexual, segons una enquesta estatal. 

Un 57,3% de les dones de l'Estat, més de la meitat, han sigut víctimes d'assetja-

ment, violència física o sexual al llarg de la seva vida: 11,8 milions. D'aquest total, 

2,8 milions han patit violència sexual i 453.000 han sigut violades, majoritàriament 

per una persona coneguda. Així ho indica la macroenquesta elaborada per la Dele-

gació del govern espanyol contra la violència de gènere presentada aquest dijous, 

que revela que quatre milions de dones han patit algun tipus de violència masclista 

pel simple fet de ser dones durant el 2019. Són unes xifres "demolidores" que re-

flecteixen una realitat "enormement dolorosa", ha afirmat la ministra d'Igualtat, Ire-

ne Montero.   

Publicat a l’Ara el 10/09/2020 <llegir-ne més> 

Aquesta macroenquesta és una excel·lent oportunitat per organitzar a l’aula un debat sobre les causes que origi-nen unes xifres tan especta-culars sobre la violència exercida sobre les dones i aquest article de premsa en fa una bona valoració ben fonamentada.  

Una proposta molt 

adequada  per  a 

grups de l’ESO, Batxi-

llerat i Cicles Forma-

tius. Ah, també poden 

participar grups dels 

CFPA! 

El joc en la infància és un 

gran vehicle de socialització 

i transmissió de la cultura, i 

una via d’explorar l’entorn i 

les nostres identitats. I gène-

re i identitat, van de la mà. 

Definim gènere com la forma 

en què totes les societats 

del món determinen les fun-

cions, actituds, valors i rela-

cions que concerneixen l’ho-

me i la dona. Mentre el sexe 

fa referència als aspectes 

biològics de mascles i feme-

lles, el gènere és una defini-

ció de les dones i els homes 

construïda socialment i amb 

clares repercussions políti-

ques.  

L’Hora LLiure  <Llegir-ne més> 
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Juguem a la igualtat 

Pam a Pam és un butlletí informatiu adreçat al sector educatiu en què s’hi fa una selecció de materials i recursos temàtics,  ja 

publicats a internet, amb la finalitat que el professorat els utilitze a les aules formant part de la seua metodologia didàctica. 

8-9 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/va/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf
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L’entrevista Alexandra Usó Comissió d’Igualtat d’Escola Valenciana 

Cada dia, els mitjans es fan ressò de les 

agressions, moltes acabades en morts 

violentes, de què són víctimes les do-

nes. Com t’expliques un fenomen així? 

Som víctimes d’una societat patriarcal he-

gemònica, en què la creença que s'ha 

transmés, de generació de generació, és 

que les dones, en la millor de les situaci-

ons, són persones submises, mancades de 

voluntat i, en el pitjor escenari, unes perso-

nes tutelades pel pare, marit o fills, els 

quals poden exercir contra elles una violèn-

cia,  física o psicològica, beneficiària d'una 

certa impunitat. Té a vore amb els estereo-

tips i prejudicis encara existents a l’àmbit familiar i social. A 

poc a poc, gràcies a les reivindicacions del moviment feminista 

s'han produït canvis en la societat, uns de més transcenden-

tals i d'altres de superficials, mers maquillatges.  

Però en els darrers anys, la violència contra les dones dei-

xa de ser un conflicte domèstic. Què hi trobes a faltar en 

les iniciatives que s'han pres des dels poders públics? 

En efecte, n’hi ha una major conscienciació so-

cial , segurament, perquè l’evidència de les xi-

fres és real, escandalosa. Però les accions per 

part de les administracions són aïllades, falten 

polítiques que s'acompanyen d'un pressupost 

econòmic perquè no siguen tan efímeres com 

les campanyes publicitàries. N’hi ha programes, 

però el problema és que a l’hora d’implementar-

los amb mesures i recursos topem amb la coo-

peració precària entre institucions, les quals  

s’han de coordinar bé per tenir una efectivitat 

real. En l'àmbit educatiu, per exemple, en el cur-

rículum que contempla la Llei Orgànica d’Edu-

cació no apareixen continguts relacionats amb la coeducació. 

Tot i ser cert que, des del 2016, els centres educatius del País 

Valencià compten amb la figura del coordinador /la Coordina-

dora d’Igualtat i Convivència. 

Quines altres coses hi trobes a faltar? 

La càrrega intencional i la implicació política dels poders pú-

blics a eradicar la violència de gènere, mitjan-

çant programes que arriben fins al moll de l’os. 

Uns programes que vagen acompanyats de 

pressupost, no només de bones intencions, i 

d’una estreta coordinació de les administraci-

ons. 

I en el terreny judicial, en podries fer cap 

proposta? 

Clar que sí, hi ha d'haver mesures judicials 

que, per exemple, davant de les denúncies per 

campanyes publicitàries  minades d'estereotips 

o de dirigents públics amb discursos negacio-

nistes, puguen ser sancionades per fer apolo-

gia d’odi, recollida al codi civil. 

Què passa amb el paper de l'educació? 

El sistema educatiu, al complet i amb la ma-

jor amplitud de perspectiva, ha d’incloure 

continguts coeducatius dins del currículum 

formatiu. La igualtat de gènere no ha de for-

mar part sols de projectes engrescadors que 

globalitzen continguts ni ser l’ànima de les 

metodologies més innovadores, sinó que ha 

d'integrar-se en la redacció dels continguts 

curriculars, s'ha de transmetre en els enunci-

ats teòrics, ha d'encarnar-se en totes les 

vessants del coneixement. 

I les administracions més pròximes a la 

ciutadania, quina tasca han de fer ?  

Les administracions locals han de dur a terme iniciatives públi-

ques de gran abast i en temàtiques socials concretes que signifi-

quen un empoderament de les dones i que sensibilitzen en la cor-

responsabilitat en la cura dels fills o dels nostres majors. 

Mentre als centres d'ensenyament es treballa per a impregnar 

el model educatiu de valors ètics. Què s'hauria d'incloure en 

la nova llei d'educació que està a punt de legis-

lar-se? 

Continguts coeducatius que treballen les emoci-

ons, les relacions afectives, la sexualitat i l’edu-

ció sexual, la diversitat de gèneres. Són preocu-

pants les violacions en grup i el consum de porno-

grafia per xiquets i joves, perquè són l’origen de 

l’agressivitat en les seues relacions. Un canvi de 

mentalitat de les joves generacions és essencial, 

però la vertadera perdurabilitat dels nous models 

de convivència depén de la intel·ligència emocio-

nal, de l'autoconeixement sentimental i d'una altra 

manera de viure la sexualitat.  

Al teu parer, què hauria de passar per frenar el comptagotes 

víctimes de la violència de gènere? 

Hauria d'existir més voluntat política i coratge a les institucions es-

tatals, autonòmiques i municipals, amb una inversió econòmica 

suficient per a poder realitzar un treball i un seguiment comunitari 

per  detectar i actuar davant de les primeres manifestacions de 

violència de gènere, com a delicte d’odi. El proble-

ma és atàvic, però no per això s’ha d’acceptar que 

és un problema irresoluble. S’ha d’intervindre des 

de tots els àmbits perquè puga revertir. 

Quines mesures heu pres en Escola Valenciana 

per contribuir a revertir este desafortunat feno-

men social? 

Per a nosaltres, la perspectiva de gènere és un ob-

jectiu diari que s’incorpora a l’ús del llenguatge, als 

materials de comunicació, a l’hora d’organitzar 

grups de participació en jornades i conferències, en 

la tria d’activitats, perquè no reforcen estereotips. 

Ens fem el propòsit que la igualtat de gènere és un 

eix vertebrador i que ha d’amerar el nostre dia a dia. La nostra as-

sociació defensa i lluita per aquells valors que facen un món més 

just i igualitari. 

 

‘N’hi ha programes, 

però el problema és 

que en implementar-

se amb mesures i re-

cursos topem amb la 

cooperació precària 

entre institucions’ 

 

‘La perdurabilitat 

dels nous models de 

convivència depén 

de la intel·ligència 

emocional, de l'auto-

coneixement i d'una 

altra manera de viu-

re la sexualitat’ 

 

Animeu-vos a elaborar un glossari de paraules que la nostra entrevistada utilitza per contestar les preguntes. El recull el 

podem fer servir amb moltes finalitats: per a opinar, escriure sobre el tema, fer un mural d’aula, afegir altres conceptes... 

Au, que la feina 

feta no fa destorb! 
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Com ho conten els mitjans? 

Cada vegada més, la societat civil demana al periodisme que 

tingui en compte els efectes que recauen sobre persones i 

col·lectius com a conseqüència de la manera com s'informa, per 

això, un problema com el de la violència envers les dones, preo-

cupa a diversos sectors que tracten directament amb les perso-

nes afectades. És indubtable que els mitjans han fet visible 

aquest problema que restava ocult. 

Per primera vegada s'ha aconseguit que periodistes, instituci-

ons, especialistes i fonts informatives s'asseguen al voltant d'una 

taula i dediquen unes quantes sessions a analitzar les informaci-

ons que fan referència a la violència de gènere, amb l'objectiu 

de redactar un decàleg que aporte solucions periodístiques 

adreçades a oferir un millor tractament d'aquest tipus d'informa-

ció. 

Racó <Llegir-ne més> 

Sin tetas no hay paraíso és el títol de la primera novel·la de 

Gustavo Bolívar Moreno, publicada com a tal l’any 2005 

(Bogotà: Quintero Editores) i presentada amb l’actiu d’estar ba-

sada en fets reals. Un any després, el 2006, Caracol Televisión 

produiria una sèrie televisiva a Colòmbia a partir de la novel·la. 

L’èxit de la sèrie va fer que es vengués a altres països, alguns 

d’europeus com Grècia i Finlàndia, i també va ser la causa di-

recta de la creació d’adaptacions, com la que es va produir per 

al mercat televisiu espanyol, que és la que analitzarem aquí. 

Sin tetas no hay paraíso es va començar a emetre a Telecinco 

al principi del 2008 (la primera temporada de 12 episodis es va 

programar entre gener i abril). La productora que en va dur a 

terme l’adaptació va ser Grundy Producciones,SA. L’adaptació 

espanyola i l’estratègia de promoció de Sin tetas no hay paraíso 

va buscar un target adolescent que pogués accedir-hi no només 

a través de la pantalla televisiva, sinó també des d’altres plata-

formes, com ara internet. El llançament de la sèrie es va refor-

çar amb un web oficial , cosa que no era una novetat en la reali-

tat televisiva espanyola del 2008, però que sí que apuntava a 

un tipus concret d’espectador, el jove tecnològicament compe-

tent.  

Quaderns del CAC <Llegir-ne més> 

La mirada mediàtica 

Els rols de gènere en les sèries de ficció 

Les relacions d’amor i de sexe en les sèries de fic-

ció. El cas de Sin tetas no hay paraíso. 

Profes, ací teniu un reportatge i un es-

tudi que vos ajudaran a comprendre, 

per una banda, com se solen presentar 

als mitjans les notícies relacionades 

amb la violència de gènere i, per l’altra, 

quins són els models de relacions afec-

tives que es divulguen entre els telees-

pectadors joves a les telesèries.  Ah, i 

no vos perdeu el manual d’estil! Espe-

rem que en traieu trellat de tot! 

Els mitjans de comunicació i les indústries culturals tenen una gran responsabilitat, no sols pel que fa als temes de la seua 

agenda informativa, el tractament i el llenguatge utilitzat en redactar una informació, l’elaboració d’un grafisme o l’edició d’un 

vídeo, sinó també per les decisions en el tipus de programació, les imatges seleccionades tant en espais informatius com en 

els d’entreteniment, les cançons i els artistes que promocionen, els criteris d’admissió de publicitat, les persones convidades 

a opinar o col·laborar en espais de debat o magazins, o la programació infantil, de manera que el deure d’un tractament res-

ponsable de la violència de gènere compromet totes les seccions i els nivells de decisió. És transversal. 

https://www.raco.cat/index.php/Capcalera/article/viewFile/324580/415213
https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-01/Q36_Capdevila_etal.pdf
http://www.castello.es/web20/archivos/menu2/804/Manual_dEstil.pdf
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Busqueu recursos educatius? 

13 recursos  educatius per a 

la prevenció de la violència 

de gènere 

 

 

Hi trobareu llistats de contes, materials de 

sensibilització, audiovisuals, bibliografies i 

altres recursos per treballar la coeducació, 

així com una breu explicació extreta dels 

seus portals virtuals. 

Anem també al cine 

25 pel·lícules amb rerefons 
feminista 
Un repàs de films feministes des de la 
dècada dels anys 80 fins a l’actualitat.  

L’amor entre dues xiques, la igualtat de drets i condicions a la 

feina, l’esport o qualsevol entorn social i els prejudicis als que 

s’enfronten les dones per la seva religió, ètnia, cultura o pel sol 

fet de ser dona, són només alguns dels temes que ens porten 

a la reflexió a través d’aquestes pel·lícules feministes.  

Pel·lícules de dibuixos: el sexisme 
encobert. 
 
El cinema d'animació fa que els infants 
normalitzen els estereotips, dificultant el 
progrés cap a la igualtat. 

 

 

 

Què passa a les xarxes socials? 
‘Matxitrols’: El masclisme es fa sentir a les xarxes 

Ignorar, contestar amb ironia, bloquejar o buscar la sororitat són algunes de 

les receptes contra els atacs que moltes dones reben online. 

“Feminazi, fas fàstic”, “Corregeix el teu front, que t’estàs quedant calba”, “On t’has 

deixat el sostenidor?” Aquests són alguns dels incomptables insults que ha rebut a 

les xarxes la periodista i escriptora Anna Pacheco per la seua xerrada sobre femi-

nisme al programa de televisió Operación Triunfo. A la periodista, que es va definir 

com una “feminista radical”,  li han plogut crítiques que l’acusen d’“adoctrinar” i ha 

sigut el blanc de tota mena de trols, dels anomenats matxitrols.  

Publicat a l’ARA  el 7/03/2020 <Llegir-ne més> 

A les xarxes socials, en te-

mes tan importants com la 

igualtat de gènere, solem 

trobar  també unes dosis 

altes d’intolerància, actituds 

masclistes i unes quantes 

agressions verbals.  

Què vos pareix si comen-

teu l’article a l’aula per a 

traure’n conclusions 

transformadores?  

Mans a l’obra, colleta! 

https://escoles.fundesplai.org/blog/lleure/13-recursos-educatius-per-la-prevencio-de-la-violencia-de-genere/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/
https://teiximxarxes.cat/recurs/material-i-recursos-treballar-la-coeducaci%C3%B3
https://xarxanet.org/juridic/noticies/25-pellicules-amb-rerefons-feminista
https://www.vilaweb.cat/noticies/pellicules-de-dibuixos-el-sexisme-encobert/
https://www.ara.cat/estils/masclisme-sentir-xarxes_0_2412958704.html
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Aquest és un tema que s’ha d’anar treballant des de la infància per tal que 

xics i xiques creixquen sabent que tant els homes com les dones hauríem de 

tenir les mateixes oportunitats, els mateixos drets, les mateixes necessitats, i 

que cap dels dos no ha d’estar per sobre de l’altre, és a dir, des d’una posició 

de diàleg i complicitat. 

A més han de comprendre que cada persona té el seu espai vital, que li és 

propi, i que cal respectar-lo, sense envair-lo, per tal de poder viure amb una 

perfecta harmonia.  

Doncs bé, aquest recull d’activitats pretén ser un recurs més per a tots vos-

altres, per si qualsevol dia voleu treballar el tema de la violència de gènere 

amb els joves de l’agrupament escolta; o per si penseu treballar el tema des 

de petits, fent jocs cooperatius i coeducatius que fomenten el dret de cada 

persona i la igualtat d’homes i dones. 

Amb aquest petit recull d’activitats només vull proposar uns jocs diferents per 

treballar, tan dinàmics com educatius, que podeu realitzar directament o amb 

els quals us podeu inspirar a l’hora de crear-ne de nous.  

 

Activitats lúdiques per a totes les edats 

La literatura, una eina per a construir la igualtat 

Aquesta guia s’emmarca dins la proposta educativa enCORatja’t, de Fundes-

plai, una proposta per la igualtat de gènere i la violència zero. Amb l’enCO-

Ratja’t pretenem educar les xiques i els xics des de la seua participació activa 

per construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de vio-

lència. Avançar cap a una igualtat d’oportunitats real entre totes les persones, 

independentment del gènere. 

 

Creiem que la lectura de llibres coeducatius pot contribuir a la proposta enC-

ORatja’t perquè afavoreix: 

 

• Les relacions igualitàries, trencant els estereotips de gènere. 

• Les actituds de cura, empatia, solidaritat, respecte a la diversitat i a la 

llibertat. 

• La resolució de conflictes de manera dialògica i no violenta. 

• La prevenció i detecció de conductes abusives, d’assetjament, sexistes 

o LGTBIfòbiques. 

• L’esperit crític en els infants i joves perquè siguen agents de transfor-

mació social. 

«Llegim?» és una campanya per a motivar la lectura en família dirigida especialment a les famílies de joves de 8 a 12 anys. Ací 

trobaràs idees i consells per a fomentar l’hàbit lector, recomanacions de llibres per edats, vídeos de famílies lectores i 

professionals del món cultural, així com un bon grapat de recursos per a gaudir de la lectura en família. Llegim? 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0063/8ea624b7-9c84-47cc-b030-1e0a704c4220/Guia-juguem.pdf
https://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2018/04/Guia-de-contes-i-novel%C2%B7les-per-la-igualtat-de-g%C3%A8nere-i-la-viol%C3%A8ncia-zero-Fundesplai.pdf
https://llegim.org/
https://fundaciobromera.org/
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El poder sexista de la publicitat 

La dona apareix en posicions de poder 

en publicitat només en el 6% dels 

casos 

Les dones només apareixen en posicions de poder en el 6% dels 

anuncis publicitaris. Tot i això, les dones apareixen en publicitat 

fins un 75%. Per tant, quan apareixen ambdós sexes, els homes 

tenen un 38% més de probabilitats de tenir una posició més 

destacada que les dones. Així ho demostra l'estudi de Kantar 

Media AdReaction Getting Gender Right. I per què passa? "Això 

es correspon amb una visió real i patriarcal de la societat en què 

la dona té una representació mínima en les esferes de poder i, de 

forma natural, la publicitat reflecteix aquesta realitat i ignora que 

la dona pugui representar aquest valor o autoritat", detalla la 

professora d'Estudis de Ciències de la Informació i de la 

Comunicació de la UOC, Ana Bernal-Triviño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davant d'aquesta situació, el Regne Unit ha creat una llei que 

prohibeix els estereotips de gènere en publicitat. Homes que no 

saben canviar bolquers, dones que no saben aparcar o 

preocupades per la neteja de la llar davant la passivitat d'un 

home són alguns del estereotips que l'entitat reguladora de la 

publicitat (Advertising Standards Authority) del país anglosaxó ha 

decidit controlar. Aprovat aquest passat desembre i amb un 

període d'ajustament de sis mesos, les empreses que d'ara 

endavant vulguin publicitar-se no podran usar estereotips de 

gènere cap a les dones ni cap als homes.  

La norma s'estendrà també a anuncis que relacionen el físic amb 

l'èxit professional o social, que assignen característiques 

estereotipades a nens i a nenes o que es burlen dels homes per 

ser dolents en tasques atribuïdes sempre al rol femení com ara 

netejar o cuidar dels nens. "Aquest tipus d’iniciatives posa en 

auge el que es coneix com femvertising", afirma la professora 

dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de 

la UOC Sílvia Sivera.  

De fet, segons recull un estudi, les representacions positives de 

la dona en la publicitat són beneficioses per a les marques, 

perquè fidelitza i atreu l'atenció de possibles consumidores. El 

52% de les enquestades revelava haver comprat un producte 

perquè li agradava com la marca havia reflectit a les dones i un 

51% considerava que ajuden a trencar les barreres de gènere.  

El Regne Unit ha seguit el que altres països ja havien fet abans: 

Bèlgica, França, Finlàndia, Grècia, Noruega (amb una llei que 

prohibeix els anuncis sexistes des del 1978), Sud-àfrica o 

l'Índia. La Llei general de publicitat espanyola preveu la 

cessació i rectificació d'anuncis discriminatoris, però no la 

sanció. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a El Nacional el 26/07/2019 <Llegir-ne més> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les llengües s’han creat i expandit en altres èpoques, quasi 

sempre remotes, amb major o menor fortuna, quan totes les 

societats del planeta havien d’incloure dins les seus formes 

d’expressió conceptes, termes, regles gramaticals, lèxiques i 

sintàctiques que anomenaren les desigualtats discriminatòries 

en les quals se sustentaven i que hui designem com a sexisme, 

classisme, capacitisme, racisme. Les diferències de sexe, 

capacitats, aspecte, etc., han estat considerades durant segles 

com un estigma, respecte als models supremacistes: home per 

damunt de dona, home blanc per damunt d’home i dona d’una 

altra raça, home blanc, amb poder, riquesa i coneixements per 

damunt de desposseïts, pobres i ignorants, dones i homes.  

Aquest fenomen és global, com global és també l’organització 

patriarcal que existeix i subsisteix per damunt de la igualtat de 

drets i de l’ordenament jurídic democràtic. Però, ja que així és, 

si no es mou ni es canvia, tenim l’obligació, com a docents, de 

contribuir a fer que el llenguatge vaja deixant de costat les 

expressions, les construccions sintàctiques i morfològiques o el 

lèxic que indiquen desigualtat de gènere, amb supremacia de 

l’home i de tot allò que és masculí. 

Publicitat i consum van associats com 

la roda a la velocitat. De fet, la publici-

tat és un instrument per a estimular el 

consum. El consumisme és un tret 

identitari que defineix la societat actual. 

Sovint, les agències de publicitat utilit-

zen els estereotips sexistes per adre-

çar-se a un públic objectiu. En el cas 

de les dones, les discrimina. Cliqueu 

en les fitxes i podreu d’analitzar les 

estratègies que juguen amb els nos-

tres desitjos i necessitats! 

OBSERVATORI DE PUBLICITAT 

Fitxes per al professorat 

Fitxes per a l’alumnat 

https://www.elnacional.cat/ca/societat/dona-posicions-poder-publicitat_407230_102.html
http://www.ceice.gva.es/documents/169149987/172138662/Guia+d%27us+del+llenguatge+igualitari/089dca40-79e9-4e2c-9657-4b4056b0e69b
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1955263
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1955263
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1955263
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La nota discordant de la música 

No s’ha parlat prou de les cançons 

masclistes que tots hem cantat i ballat 

alguna vegada       

Hi ha molta crítica, en general, al ‘reggaeton’ i les cançons de pop

-rock llatines perquè, segons diu molta gent, i en part, és cert… 

tenen cançons masclistes, que degraden a la dona a un simple 

objecte o fins i tot que… expressen una violència intolerable con-

tra les dones. 

Però a vegades ens oblidem que aquí, i al món del pop i del rock 

català, espanyol o anglosaxó, també tenim moltes cançons que 

són masclistes o que degraden la imatge de les dones en els vi-

deoclips. “El ‘reggaeton’ té el mateix nivell de misogínia que altres 

gèneres musicals. Això mai no ha generat un debat aquí, però 

ara sí que es produeix perquè qui ho diu és un llatí”, opinava con-

tundentment l’agitador cultural Victor Lenore en un reportatge de 

CRÍTIC sobre els “tòpics del reggaeton”. 

El pitjor del cas, ho reconec, és que algunes d’aquestes cançons 

no són cançons marginals i menystingudes sinó que ens agra-

den, les hem cantat a crits en concerts, les hem ballat a les disco-

teques… Segurament perquè mai hem volgut escoltar les seves 

lletres amb un filtre antimasclista. 

Publicat el 27/02/2019 a El Crític <Llegir-ne més> 

Versió radiofònica 

Hauríem de parar l’orella 

abans de posar-nos a ba-

llar les cançons que ens 

agraden? És una opció, 

però la veritat és que al-

guns productes culturals 

envelleixen malament. Pe-

rò és intolerable que les 

lletres més actuals repro-

duïsquen el mateix llen-

guatge masclista que les 

seues predecessores. Què 

en penseu? Llegiu l’article, 

escolteu l’àudio i  feu un 

colp d’ull al reggaeton que 

ha composat  l’alumnat 

d’Elx. Després, podeu 

debatre sobre la qüestió 

a l’aula. No ho deixeu-

córrer per res del món! 

En esta proposta didàctica, es presenten una sèrie de recur-

sos i materials relacionats amb la utilització de les cançons com 

a ferramenta didàctica per a treballar en l'aula la igualtat i la vio-

lència de gènere. 

Les cançons arreplegades són cançons que van des de l’any 

1963 fins a l’actualitat i mostren la majoria de les preferències 

musicals que tenen els /les joves respecte dels gèneres musi-

cals més valorats segons un Estudi realitzat per l’INJUVE. Es 

pretén que esta selecció, dirigida al professorat de totes les eta-

pes educatives, puga adaptar-se al gust musical del seu alum-

nat tot ací que s’hagen seleccionat 150 cançons en què dones i 

homes, que utilitzen alguna de les llengües oficials parlades en 

el territori espanyol , i que en les seues cançons han visibilitzat 

i/o reproduït: els estereotips sexistes, la desigualtat que patei-

xen les dones, la violència de gènere… i en definitiva la realitat 

en què vivim en l'actualitat a Espanya on es continuen atribuint 

rols diferents de dones i a homes, sestà molt lluny de la corres-

ponsabilitat, la bretxa salarial se situa entorn del 20%, el per-

centatge de dones al capdavant dels diversos òrgans constituci-

onals, en el conjunt de Consells d’Administració de les empre-

ses, o en les presidències o vicepresidències... 

És per tant, necessari i imprescindible que des de les aules con-

tinuem treballant amb el nostre alumnat la igualtat de gènere, 

així com, els micromasclismes perquè puguen en un futur parti-

ciparen la construcció duna societat més igualitària, justa i soli-

dària. 

El videoclip viral realitzat per alumnes 
de secundària d'Elx combat el 
masclisme en la música 

"La música és cultura, identitat, és la banda sonora de la 

nostra vida i no la volem masclista", afirmen els estudiants.  

El videoclip Reggaeton realitzat pels alumnes de secundària de 

l'IES Montserrat Roig d'Elx (el Baix Vinalopó) pretén combatre el 

masclisme en la música amb una paròdia dels vídeos musicals 

que cosifiquen i hipersexualitzen les dones. Es tracta del 

curtmetratge finalista del projecte 'Construir la pau des de 

l'escola' promogut per la Generalitat. "La música és cultura, 

identitat, és la banda sonora de la nostra vida i no la volem 

masclista", afirmen els estudiants.  <Cliqueu a la imatge> 

 

VOLS 
AJUDAR 
LA VEU? 

https://www.elcritic.cat/opinio/sergi-picazo/no-sha-parlat-prou-de-les-cancons-masclistes-que-tots-hem-cantat-i-ballat-alguna-vegada-13964
https://www.rac1.cat/a-la-carta/cerca?text=&programId=no-ho-se&sectionId=no-s-ha-parlat-prou-be&from=15%2F01%2F2019&to=15%2F01%2F2019
https://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/0CC09E4BC29FA942C1257C20004087EF/$FILE/150%20can%C3%A7ons%20per%20a%20treballar%20la%20prevenci%C3%B3%20de%20la%20viol%C3%A8ncia%20de%20g%C3%A8nere%20en%20el%20marc%20educatiu.pdf?OpenElement&lang=
https://www.youtube.com/watch?v=fuxZ4_iqPy0&feature=emb_logo
https://www.agermanatalaveu.com/
https://www.agermanatalaveu.com/
https://www.agermanatalaveu.com/
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Les editorials també creen recursos 

Edicions 96 vos recomana la lectura dels Con-

tes Familiars. Tots ells van dirigits a un públic 

d’infants de 0 a 8 anys. Per a llegir-los en fa-

mília i també per a llegir-los a l’escola, com a 

eina per treballar la diversitat familiar, el res-

pecte, la convivència i la igualtat.  

El projecte naix de la necessitat d’oferir als 

nostres xiquets i xiquetes una varietat de con-

tes on puguen sentir-se identificats i identifica-

des en la diversitat de les famílies actuals. La 

col·lecció consta de sis contes en els quals, el 

xiquet i la xiqueta protagonista narra un dia 

qualsevol. Cada protagonista té una  família 

diferent que apareix en el conte com a part 

important en la seua vida emocional i afectiva; 

però aquest fet de les diferències es presenta 

dins d’una normalitat absoluta en la seua vida  

i això és el que les autores volem transmetre. 

El discurs narratiu comença de bon matí en 

tots els contes com un dia qualsevol, i acaba 

desitjant “bona nit” a la família.  

Els contes no son aïllats, s’estableixen relaci-

ons entre uns contes i altres. El fil conductor 

de la col·lecció és l’escola. El context on es 

desenvolupen les històries és la ciutat de Va-

lència. Cal destacar també la presència de la 

música, el teatre, la pintura, la literatura i el 

foment de la bicicleta a través de les històries.  

La col·lecció acaba en un dia de festa on se 

celebra el dia de la família a l’escola. Tothom 

celebra un dia molt especial on caben totes 

les famílies sense distinció de cap tipus. Un 

dia de festa on hi ha molt  a celebrar. 

Contes familiars és un projecte que presenta models de convivèn-

cia basats en la diversitat i en el respecte; un recurs educatiu d’a-

cord amb els Principis coeducatius que de manera transversal s’h-

an de contemplar en els documents i en els aspectes didàctics de 

les nostres aules i dels nostres centres. 

Al mateix temps, es poden treballar, de forma globalitzada, altres 

continguts que van apareixent en els diferents contes. La cultura 

està present en els contes: la música, el teatre, la pintura, la litera-

tura… També fomenten l’ús de la bicicleta com a vehicle no conta-

minant. El context on es desenvolupen les històries és la ciutat de 

València; així els lectors i les lectores poden identificar llocs i es-

pais del seu entorn més immediat i ampliar els seus coneixements 

vers la ciutat. A més a més, els contes estan escrits en lletra ma-

júscula per a primers lectors i primeres lectores. 

Per tant es poden treballar les següents àrees: 

- Àrea de llengua valenciana. 

- Àrea d’educació en valors. 

- Àrea ciències naturals i socials. 

- Àrea d’educació artística. 

El projecte queda obert perquè cada mestre o mestra pugui des-

envolupar-lo segons interessos i necessitats de l’aula; i així, ajus-

tar els continguts, estàndards d’aprenentatge i indicadors d’as-

soliment de la seva programació. 

A la pàgina web podeu descarregar material didàctic: 

https://contesfamiliars.com/a-les-escoles/ 

https://www.edicions96.com/libro/agenda-amb-mirada-lila-2021_117171/
https://contesfamiliars.com/a-les-escoles/
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Davant i darrere de la càmera   Rafa Solves 

El Col·legi Hernández, de Castelló de la Ribera, du a terme, des de fa 10 anys, un 

projecte de centre anomenat Cinemàtics, en el qual es treballa el llenguatge audio-

visual com una ferramenta d’expressió per a desenvolupar el pensament crític i 

creatiu. La part del projecte que afecta l’ESO té com a objectiu el tractament de les 

problemàtiques socials que afecten els adolescents. En aquest context, naix Rosa 

obscur, un curtmetratge que tracta el tema de la violència de gènere entre els ado-

lescents i que se centra, sobretot, en els inicis de les relacions de parella.  

Pel que fa al procés de creació del guió, tot comença 

amb una anàlisi dels diferents aspectes de les relaci-

ons: els mites, la comunicació no verbal, els canvis 

personals i psicològics durant l’adolescència, el voca-

bulari...  Després d’això, es recull tota la informació possible a partir de l’experiència 

pròpia o de l’entorn més pròxim.  

 

 

Com es redacta el guió? 

El rodatge, fil per randa 

Quant a la gravació, l’alumnat participa tant davant 

com darrere de la càmera. En aquest cas, l’argument 

del curt exigeix una participació important 

d’adolescents. La història de Rosa obscur gira al vol-

tant de dos eixos fonamentals: l’adolescent, que viu el 

seu primer amor i l’adulta que està vivint una situació 

de violència de gènere. L’objectiu principal és establir 

un paral·lelisme entre les dues vides per tal de mos-

trar les diferents etapes en una relació de parella. 

 

Una de les característiques del projecte con-

sisteix a mostrar els contrastos entre les dife-

rents situacions viscudes per la protagonista. 

Per això, l’edició del curt es fa en blanc i ne-

gre, amb tocs de color rosa per a destacar les 

escenes més positives i de color morat per a 

les situacions de violència. 

Finalment, el professorat que està encarregat 

tanca l’edició del projecte amb les aportacions 

de l’alumnat participant. Per acabar, se celebra un acte de presentació i visionat del 

curtmetratge davant tota la comunitat educativa.  

Un dels aspectes més interessants del projecte és l’elaboració d’una guia didàctica 

per treballar els continguts tractats en el curt. A més de tractar el tema des d’un punt 

de vista més teòric, aquesta guia inclou diferents activitats de treball amb l’alumnat 

per analitzar-ne les causes i identificar els micromasclismes presents en la història. El 

centre ha comptat, en tot moment, amb l’assessorament dels tècnics dels serveis es-

pecífics de la Mancomunitat de la Ribera. 

Es tracta, per tant, d’un projecte que ofereix estratègies de prevenció, sensibilització i 

conscienciació per eradicar la violència contra les dones.  

 

La intencionalitat del projecte 

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/exclusiu-en-linia/a-punt...-i-accio/rosa-obscur-col-legi-hernandez-vilanova-de-castello
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/exclusiu-en-linia/a-punt...-i-accio/rosa-obscur-col-legi-hernandez-vilanova-de-castello

