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Com va començar? 

• Notícies retallades (titular, imatge, cos notícia) de 

diverses temàtiques a l’aula: 

 



• Confegir notícies: 

 
 Lectura dels retalls en veu alta (se n’adonen que tenen retalls que parlen del mateix 

i ho manifesten. Decideixen ajuntar-ho). 

 Comentari de les notícies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escollim la notícia més interessant.  

 

 

 

 A partir d’aquí sorgeixen totes 

les preguntes del projecte.  

 

  

 

 

 

 



Pluja d’idees i de preguntes 
Comentem entre tots aspectes relacionats amb la Violència 

de gènere i surgeixen moltes preguntes. 



Decidim esbrinar què volen dir diferents 

aspectes que potser no queden gaire 

clars. 

• Fem un KAHOUT  

• Per grups de 4 intenten saber el  

Que volen dir conceptes com  

AGRESSIÓ, VIOLACIÓ, VIOLÈNCIA… 



Fem un mural  



Rol de gènere. Fem activitats per 

treballar-ho. 
Com ens ve determinat el nostre 

rol segons el nom que tenim?. 

Repartim imatges d’un nadó i a 

uns grups els hi diem que es diu 

Anna i als altres que es diu 

Marc.  

Han de pensar-ho sense que es 

puguin dir res. 

 



Surten aspectes molt interessants 

Els estereotips estan servits.!!! 



Fem un qüestionari per fer casa 



Els resultats no són del tot fiables, però 

fem una mica de recollida de dades i ho 

plasmem en una gràfica. 

Reflexionem i parlem 

d’aspectes destacables 

que ens han cridat 

l’atenció. 



Entrem dins del programa de formació de 

prevenció de la violència de gènere. 

Generalitat de Catalunya.   
• Durant 4 dimecres en Xavi ens va venir a fer xerrades i activitats al voltant 

d’aquests temes. 

• Formació a famílies. 
Durant dos dimecres 
a la tarda ens va fer 
xerrades a les 
famílies.  

• Formació a 

mestres..  



Fem un treball d’investigació 

Donat les diferències que hi ha entre 

les dones a les diferents etapes de la 

història decidim per grups investigar 

quin és el paper d’aquestes al llarg 

de les etapes de la història.  



I ens posem a treballar! 



Commemorem el dia internacional de la 

No violència cap a les dones.  
FEM UNA LECTURA DEL 

MANIFEST 
FEM UNA ACTIVITAT TOTA 

L’ESCOLA 



Cançons 

Analitzem cançons sexistes 

• Callaita 

• Bad Bunny 

 
 

• Se acostó temprano, mañana hay que estudiar 
Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear 
Tiene un culito ahí que le acabó de textear 
Pero en bajita, ella no es de frontear 

• Ella es callaíta' 
Pero pa'l sexo es atrevida, yo sé 
Marihuana y bebida 
Gozándose la vida como es 

• Ella es callaíta' 
Pero pa'l sexo es atrevida, yo sé 
Marihuana y bebida 
Gozándose la vida como es 

• Ella no era así, ella no era así 
No sé quién la dañó 
Ella no era así, ella no era así 
No sé quién la dañó, pero 

• Ahora enrola y lo prende 
El panita del que vende, ey 
Nena mala de repente 
No sé si me miente 

• Pero sé que tiene más de 20 
Los shots de tequila ni los siente 
Ahora ve la vida diferente 
Bueno, pero le gustan delincuentes 

 

Aprenem cançons que parlen de 
violència 

https://www.letras.com/bad-bunny/
https://www.letras.com/bad-bunny/
https://www.letras.com/bad-bunny/


Arriba el dia de la presentació. 

Aquí tenim algun exemple de les 

exposicions 

• https://photos.app.goo.gl/umfb8zDAnD19qAC99 

 

https://photos.app.goo.gl/K2UxT5ieRebMdXAs5 

 

https://photos.app.goo.gl/umfb8zDAnD19qAC99
https://photos.app.goo.gl/umfb8zDAnD19qAC99
https://photos.app.goo.gl/K2UxT5ieRebMdXAs5
https://photos.app.goo.gl/K2UxT5ieRebMdXAs5


Avaluació del projecte 

FEM UNA REFLEXIÓ 

FINAL DEL QUE HEM 

APRÈS I DELS 

CANVIS QUE HEM 

DE DUR A TERME. 



Contestem les dues preguntes inicials 

Com ho podem evitar? Què podem fer?  



Autoavaluació docent i reflexió 

• No ha estat el projecte que ens esperàvem.  

• Tema molt abstracte. Hi ha alumnes que no han arribat a 

entendre’l. 

• Cultural d’una part de l’alumnat. 

• No haver fet tot el que ens havíem proposat.  

• Hi ha aspectes que han quedat prou clars, però d’altres 

no. 

 


