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1. PRESENTACIÓ DE LA GUIA
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) organitza, amb motiu del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de
novembre, el concurs de fotografia i vídeo No em toques el whatsapp.
Dirigit a jóvens entre els 14 i els 30 anys, té com a principal objectiu
sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de conéixer i, per tant,
saber detectar, la violència de gènere.
En l'edició d'enguany s'ha inclòs una nova modalitat: el format vídeo. De
forma paral·lela, l'IVAJ obri una convocatòria d'elaboració de projectes
d'activitats didàctiques, per a treballar amb jóvens i adolescents a fi de
previndre la violència de gènere en qualsevol de les seues formes, a partir
dels treballs de fotografia i vídeo seleccionats.
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L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració
sobre l'Eliminació de la Violència contra les Dones l'any 1993. L'article 1
defineix la "violència contra les dones" com “Tot acte de violència basat en
la pertinença al sexe femení que tinga o puga tindre com a resultat un dany
o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces
de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es
produeixen en la vida pública com en la vida privada." Aquesta declaració
va ser aprovada dins de la Conferència Mundial dels Drets Humans,
celebrada a Viena el 1993, i va constituir una fita internacional, ja que s'hi
aborda la violència cap a la dona dins de l'àmbit dels drets humans.
L'any 2004, el govern d'Espanya dóna forma a la Llei Orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere. La llei té com a objecte “actuar contra la violència que,
com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les
relacions de poder dels hòmens sobre les dones, s'exerceix sobre elles
per part dels que són o han sigut els seus cònjuges o dels que estan
o han estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, fins i tot
sense convivència.”
La Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre
la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el capítol II, de
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Mesures de sensibilització estableix en l'article 31, apartat 1 que “Les
administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les
seues competències respectives, duran a terme periòdicament actuacions
d'informació i estratègies de sensibilització dirigides a la societat, a fi de
previndre i eliminar la violència sobre la dona.” L'article 32 del mateix
capítol especifica que la Generalitat afavorirà “aquelles manifestacions
culturals i artístiques que contribuïsquen a sensibilitzar la societat de la
Comunitat Valenciana en la problemàtica de la violència sobre la dona.”
Aquesta guia didàctica pretén servir com a ferramenta per a docents que
treballen amb col·lectiu jove i adolescent per a la prevenció de la violència de
gènere. Des d'aquesta orientació es desenvolupen les fitxes per a docents i les
fitxes per a participants, que podran ser utilitzades en espais d'educació formal i
d'educació no formal. Es pretén possibilitar el canvi de comportaments i actituds
que generen desigualtat i violència cap a les dones en ambdós contextos
educatius, tot proporcionant, mitjançant dinàmiques lúdiques i atractives
basades en les fotografies i els vídeos del concurs No em toques el whatsapp,
la informació oportuna en relació amb la violència de gènere.
Diferents estudis realitzats per institucions i organismes especialitzats
ens alerten sobre el sobre increment i la virulència amb què la violència
de gènere s'està reproduint en menors d'edat i la població jove. Les
polítiques públiques orientades a eradicar-la han d'incidir en les causes
que l'originen. Treballar amb el col·lectiu adolescent i la població jove a
partir de les seues creences i percepcions quant a les relacions de parella
podria suposar canvis reals en les nostres societats futures.
En l'estudi Percepció de la violència de gènere en l'adolescència i la
joventut, realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques per encàrrec
de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere (2015), es
van analitzar els resultats d'una enquesta sobre la percepció social de
la violència de gènere en l'adolescència i la joventut en una mostra de
2.457 persones d'ambdós sexes representativa de la població resident a
Espanya de 15 a 29 anys. Un de cada tres jóvens considera inevitable o
acceptable en algunes circumstàncies “controlar els horaris de la parella”,
“impedir a la parella que veja els seus familiars o amistats”, “no permetre
que la parella treballe o estudie” o “dir-li les coses que pot o no pot fer”.
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Els estudis i investigacions alerten que les persones jóvens són més
tolerants que el conjunt de la població amb a la violència de control.
Andalucía Detecta, l'estudi realitzat per l'Instituto Andaluz de la Mujer
(2011), mostra que el 65% de la població adolescents (14-16 anys)
presenta actituds o formes de pensar sexistes. Segons l'estudi, el 60%
està d'acord amb la legitimitat de l'autoritat masculina en la parella, i
un 61,2% dels xics i un 41,7% de les xiques creu que la gelosia és una
prova d'amor. Aquestes dades són especialment preocupants, ja que les
persones especialistes en violència de gènere coincideixen a afirmar que
hi ha una estreta vinculació entre gelosia-control-violència de gènere.
És necessari treballar en prevenció de la violència de gènere en totes
les etapes educatives, però en l'adolescència i preadolescència es torna
urgent, ja que és l'etapa en què es produeixen les primeres vinculacions
amoroses i sexuals, les primeres relacions de parella.
6

Els diferents estudis revelen que, malgrat l'existència d'un discurs
oficialment acceptat de la igualtat, el sexisme persisteix. Aquesta realitat
és conseqüència, bàsicament, de dos factors socioculturals articulats
en el nostre sistema sexe-gènere. El primer és la conseqüència d'haver
rebut una socialització emocional diferenciada en funció del sexe, que
assigna rols diferents de dones i hòmens, també en les relacions de
parella; uns rols als quals s'associen distintes expectatives respecte de
les vinculacions emocionals. El segon, i vinculat estretament al primer,
és la forta mitificació de l'amor, que desemboca en la construcció de
relacions de parella basades en el domini. El mite de l'amor romàntic,
consumit des de la infància a través de la literatura, la música, la
televisió, el joc, el cinema, la publicitat…, cala profundament en la
societat i genera identitats amoroses basades en la “mitja taronja” i
en la idea, entre altres submites, que la gelosia és una mostra d'amor.
Hi observem així com es manté la transmissió intergeneracional de
missatges del tipus “la gelosia és una expressió d'amor”. El 35,8% de les
xiques i el 36,8% dels xics han escoltat aquesta afirmació d'una persona
adulta “sovint” i el 73,3% d'adolescents, independentment del seu sexe,
ho han escoltat “en alguna ocasió” (Percepción social de la violencia de
género en la adolescencia y la juventud, 2015).
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Ambdós factors socioculturals – treballar per una autèntica coeducació
emocional i desmitificar l'amor romàntic – es converteixen en accions
necessàries per a previndre la violència de gènere des de l'adolescència,
i són principis irrenunciables en les polítiques preventives. Atendre i
entendre les creences de l'adolescència al voltant d'aquestes relacions de
gènere desiguals, prestar la necessària atenció als estereotips que
(re)produeixen, veure com defineixen les seues relacions afectivo-sexuals,
saber què entenen per violència de gènere, conéixer quines actituds
sexistes han naturalitzat, desvincular el “discurs políticament correcte” de
les interioritzacions i subjectivitzacions… ens permetrà establir estratègies
d'actuació i prevenció.
És alarmant l'increment de la violència de gènere a Espanya i ser
adolescent representa un factor de risc1 preocupant. Segons les últimes
dades2, la violència de gènere està augmentant entre la població jove amb
noves formes de control i assetjament (sexting, grooming, ciberbullying,
etc.) propiciades per l'ús d'aplicacions com Whatsapp, Facebook, Twitter,
Twenty, etc. En 2013 la Delegació del Govern per a la Violència de
Gènere va dur a terme un estudi amb població adolescent (La evolución
de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la
violencia de género). Una de les conclusions més destacables és la
presència de les TIC com espais en què es pot donar la violència de
gènere, i també conductes de risc en la població adolescent. Entre altres
dades trobem que el 24,6% de les xiques i el 29,2% dels xics hi han
penjat una foto seua que la família no autoritzaria. També en aquest
sentit, el 20,6% de les xiques i el 25,6% dels xics han quedat alguna
vegada amb un xic o una xica que han conegut a través d'Internet. Quant
a les formes de violència, el control abusiu d'amistats, de moviments,
de relacions… es dóna entre les xiques en un 28,8%, i el mòbil és espai
de control que cobra un protagonisme especial: una de cada quatre
xiques afirma patir control a través del mòbil. Un 6,3% afirma que ha patit
pressions per a mantindre relacions sexuals, mentre que un 3% assegura
haver patit algun tipus de violència física.
1. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2015). Informe “Percepción social de la violencia de género
en la adolescència y la juventud”. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2013) “La evolución de la
adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género”.
2. Centre Reina Sofía (2015). Estudi “Jóvenes y género. El estado de la cuestión”.
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La nostra població adolescent accepta i interioritza diàriament el
sexisme provinent de canals com els programes de televisió, el cinema,
la publicitat, els videojocs o la música. Consumeixen oci que continua
perpetuant un imaginari col·lectiu basat en relacions de gènere desiguals
i models de relacions de parella basades en el mite de l'amor romàntic.
Un temps lliure que resulta especialment perillós en la construcció de
les identitats de gènere, per tal com els subjectes no són conscients
“d'estar aprenent” i, per tant, es produeix una naturalització del que van
interioritzant. Repensar aquests processos, analitzar els discursos visuals
i orals que ens arriben en múltiples formats suposa qüestionar dogmes
donats basats en relacions de gènere desiguals.
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Costa aproximar-se a les xifres reals de la violència de gènere i més, si
és possible, quan parlem de població adolescent. En el recent estudi dut
a terme per la sociòloga Carmen Ruiz Repullo, hi trobem estadístiques
que podrien acostar-nos a reconéixer la violència de gènere en la població
adolescent. Des de 1999 i fins a setembre de 2015, el nombre de dones
menors de 21 anys assassinades per violència de gènere asciende a 50.
Entre els 18 i els 20 anys trobem el major índex seguit pel de 16-17 anys,
i finalment, el de xiques menors de 16 anys. Un augment en funció de
l'edat que es pot deure, assenyala l'especialista, a una major presència
de relacions de festeig, però que no presenta, d'acord amb les dades, un
augment significat en els últims anys.3
L'estudi parla de la Macroenquesta de la Violència contra la Dona que
es realitza a escala nacional des de 1999, en aquest cas amb dades
proporcionades per a 2015, amb una mostra de 10.171 dones des
dels 16 anys. És la primera vegada que s'inclouen menors d'edat en
aquests estudis, la qual cosa ens mostra la preocupació per fer visible la
problemàtica entre el col·lectiu adolescent. En la macroenquesta observem
que les xiques de 16 a 24 anys són les que més pateixen la violència
psicològica denominada “de control”: les dones que han tingut alguna
vegada parella dins d'aquest grup d'edat i han patit control en representen
el 21,1%, enfront de la mitjana del total de dones, que suposa un 9,6%.
Carmen Ruiz subratlla que al fixar-nos en els grups d'edat més jóvens, les
3. Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 2016, “Voces tras los datos”, Dir. Carmen Ruiz Repullo.
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xiques de 16 a 19 anys, les xifres són bastant superiors a la resta de grups
d'edat, una de cada quatre xiques enquestades que ha tingut parella afirma
haver patit aquest tipus de violència en els últims dotze mesos.
Diferents investigacions ens mostren que per previndre la violència de gènere
en la relació de parella cal conéixer-la. Anomenar la violència de gènere, les
diferents tipologies, els diferents processos i atendre als diferents indicadors
són ferramentes preventives poderoses que alerten i permeten reaccionar.
Així, mitjançant aquesta guia es proposaran activitats que complementen
l'activa participació de xiques i xics adolescents en el concurs No em toques
el whatsapp i que responen a les necessitats esmentades. Es tracta, doncs,
d'una aposta clara, per part de l'IVAJ, de crear recursos per a l'àmbit educatiu
que possibiliten un impacte de gènere i creen les condicions necessàries per
a la construcció de societats igualitàries.
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2. ORIENTACIONS PER A LES ACTIVITATS
La guia didàctica “No em toques el whatsapp” està composta per 12
fitxes que es divideixen en dos grups d'edat: col·lectiu de 12 a 16 anys i
col·lectiu a partir de 16 anys.
Al seu torn se subdividixen en “Fitxes equip docent” i “Fitxes participants”.
Per a cada col·lectiu es proposen tres sessions diferenciades a partir dels
objectius i la temàtica concreta. L'última es presenta com una sessió per a
treballar les imatges de forma presencial en l'exposició que proposa l'IVAJ.

COL·LECTIU DE 12 A 16 ANYS
Temàtica sessió 1
El mite de l'amor romàntic.
10

Objectius sessió 1
Reflexionar sobre la forma en què, des de la infància, ens ensenyen a
estimar en les relacions de parella.
•

Desmuntar i (des)idealitzar els pilars que sustenten el mite de l'amor
romàntic.
•

Qüestionar els estereotips de feminitat i masculinitat que té com a
conseqüència el mite de l'amor romàntic.
•

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

Temàtica sessió 2
Violència de gènere.

Objectius sessió 2
•

Aproximar el grup al concepte “violència de gènere”.

•

Donar a conéixer els tipus de violència de gènere que existeixen.

Reflexionar sobre les causes de la violència de gènere i saber actuar com
a xarxes de suport.
•

Temàtica sessió 3
Violència de gènere.

Objectius sessió 3
Aproximar les/els participants, per mitjà de la imatge, a la violència de
gènere.
•

Utilitzar la fotografia com a recurs didàctic, expressió artística i reflex de
la realitat de la violència de gènere.
•

Atendre a la importància de les campanyes de sensibilització en la
construcció d'experiències positives i significatives grupals.
•
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COL·LECTIU DES DE 16 ANYS
Temàtica sessió 1
El mite de l'amor romàntic.

Objectius sessió 1
Reflexionar sobre la forma en què, des de la infància ens construeixen
com a “hòmens” i com a “dones” basant-se en estereotips de gènere
patriarcals.
•

Veure com els estereotips de gènere tenen conseqüències en les
relacions afectivo-amoroses.
•
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· Propiciar la reflexió sobre com el mite de l'amor romàntic es construeix
basant-se en els dits estereotips de gènere.

Temàtica sessió 2
Violència de gènere.

Objectius sessió 2
Aprofundir en el mite de l'amor romàntic, i els seus submites, com a
element perpetuador de les relacions asimètriques entre els gèneres.
•

Aproximar el grup al concepte “violència de gènere” i donar a conéixer-ne
els tipus.
•

Reflexionar sobre les causes de la violència de gènere i saber actuar com
a xarxes de suport.
•
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Temàtica sessió 3
Violència de gènere.

Objectius sessió 3
Aproximar les/els participants, per mitjà de la imatge, a la violència de
gènere.
•

Utilitzar la fotografia com a recurs didàctic, expressió artística i reflex de
la realitat de la violència de gènere.
•

Atendre a la importància de les campanyes de sensibilització en la
construcció d'experiències positives i significatives grupals.
•

Les fitxes equip docent consten d'un primer i segon full on emplenar
algunes dades que puguen després servir, al centre o institució que les
treballe, per a recopilar informació sobre els resultats obtinguts en les
sessions. Així mateix, es proposa una temporalització que pot variar
depenent de les necessitats o de l'especificitat de cada grup. En cada
sessió es proposen els materials necessaris per a la realització de les
dinàmiques presentades.
En les fitxes participants apareixen les activitats que els grups aniran
treballant amb l'orientació i guia de l'equip docent.
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MATERIAL EQUIP DOCENT. FITXA 1
Edat recomanada: de 12 a 16 anys.

Nom del centre

Municipi
Nombre de participants
Dades docents
Temàtica

Mite de l’amor romàntic

Temporalització

45 - 60 min. aprox.

Objectius

14

• Reflexionar sobre la forma en què, des de la infantesa, ens ensenyen a
estimar en les relacions de parella.
• Desmuntar i (des)idealitzar els pilars que sustenten el mite de l'amor
romàntic.
• Qüestionar els estereotips de feminitat i masculinitat que té com a
conseqüència el mite de l'amor romàntic.
Materials necessaris
Observacions prèvies

Observacions posteriors

Fitxa de participants,
bolígrafs, pissarra i clarió
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DESPLEGAMENT DE L'ACTIVITAT
Dinàmica 1
En la fitxa de participants apareixen dos personatges, la Bella Dorment,
princesa de la Factoria Disney, i Spiderman. Els demanem que, sota
cada personatge, indiquen les característiques que se'ls ocórreguen que
esperen l'una i l'altre en una relació d'amor.
Podem ajudar el grup amb algun exemple:
• La princesa espera que un príncep la rescate, la protegisca, es case amb
ella, donar-li molts fills, esperarà el temps que calga, no estudia, els altres
la cuiden, és bona, és dolça, és guapa, es preocupa pels altres…
• Spiderman espera salvar la xica, és justicier per a protegir l'amor que els
unirà, salvarà el món, és estudiant, li agrada la ciència, és bo, és musculós,
porta una màscara que impedeix que sapiem qui és en realitat…

Dinàmica 2
En acabar posem en comú les anotacions, que anirem escrivint en la
pissarra, i reflexionem al voltant de les aportacions i propiciem el debat:
¿Quantes persones han vist la Bella Dorment i quantes Spiderman?
¿Diríem que la història de Disney ens parla d'amor principalment?
¿Diríem que la història del superheroi ens parla d'amor o, principalment de
violència i justícia?
¿Creieu que les xiques necessiten que les protegisquen?
¿Tenen els xics l'obligació d'anar salvant les xiques per paréixer valents?
¿El model d'home que ens mostren (tant en Spiderman com en les
pel·lícules de Disney) utilitza el diàleg per a resoldre els conflictes o ho fa
mitjançant la violència?
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¿Té açò alguna conseqüència en les relacions durant l'adolescència?
¿Volen les xiques de la vostra edat que “el seu xic” la defenga i només li
preste atenció a ella com a dona?
¿Podrien frustrar aquestes característiques d'alguna forma als xics?
¿Creuen els xics de la vostra edat que “la seua xica” ha de ser d'una
manera concreta per a ser la “xica ideal” (manejable, dolça, complaent,
que sàpia esperar-lo, que l'estime incondicionalment)?

Expliquem
Aquests missatges són els que ens transmeten des de la infància, i d'una
forma majoritària, a través de múltiples canals, com ara el cinema, els
joguets, la televisió, les famílies, l'escola, la literatura…
16

Aquest tipus de missatges està construint relacions de gènere; és a dir,
com han de comportar-se en les relacions d'amor els xics i com han de
fer-ho les xiques.
Un exemple clar el trobem en quin tipus de cinema consumeixen
majoritàriament els xics i quin tipus de cinema, majoritàriament, les
xiques. La majoria (no totes) les xiques prefereixen veure una pel·lícula
d'amor que una d'acció (Tres metros sobre el cielo, per exemple) i els
xics prefereixen veure una pel·lícula d'acció (Spiderman, per exemple).
En la primera, l'amor és el centre de l'argument; mentre que en la
segona, l'acció i “salvar el món” és el prioritari. En ambdues, es tracta el
tema de l'amor, però als xics, des que són xiquets, se'ls educa perquè
això siga només una part de la seua vida, mentre que a les xiques se
les educa perquè l'amor siga el centre de la seua vida, siga el que mou
la resta del seu món. Aquests estereotips de gènere poden ocasionar
greus conseqüències; com ara no ser autònomes, tindre una baixa
autoestima i poca independència, o necessitar complir sempre les
expectatives dels altres, en el cas de les xiques, i tindre poca capacitat
per a expressar sentiments, recórrer fàcilment a la violència, no saber
cuidar d'un mateix o dels altres, en el cas dels xics.
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Dinàmica 3
Expliquem
El mite de l'amor romàntic ens acompanya des de la infància. La
investigadora especialitzada en gènere Coral Herrera ha estudiat la forma
d'amor que anomenem "mite de l'amor romàntic" i ha assenyalat algunes
de les seues característiques (apareixen en la fitxa de participant):
· Submite de la perdurabilitat. Ens estimarem per sempre i les ruptures
són un fracàs. Si estimes algú, i l'amor és vertader, és per sempre.
· Repartiment de rols actiu/passiva. Propicia relacions desiguals.
· Submite de l'omnipotència. L'amor ho pot tot, no importa el que ens
passe, perquè si ens estimem de veritat ho superarem. Faré renúncies en
nom de l'amor.
· Éssers predestinats. L'un per a l'altre per la força del destí i davant d'ell
ens rendim. No hi cap la raó, perquè té més força el cor.
· Éssers incomplets per si mateixos. La mitja taronja, l'ànima bessona.
Sense tu no sóc res.
· Mite de l'exclusivitat i la fidelitat. La nostra parella ens pertany i si
estimes de veritat només té ulls per a aqueixa persona.
· Submite de la gelosia, la possessió i el control. És gelós/a perquè
m'estima. Una miqueta de gelosia és necessària en una relació per a
demostrar a l'altra persona que la sents com a pròpia.
· Mite de l'emparellament per naturalesa. Per a tindre èxit i realitzar-se,
totes les persones necessiten una parella.
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En la fitxa de l'alumnat apareix la imatge de la fotografia que ha
aconseguit el primer premi en la categoria grupal del concurs “No em
toques el Whatsapp”, titulada M'amague.

18

COL·LEGI MAS CAMARENA (PATERNA)
Cactus
Primer premi

Els demanem que, a mà alçada, exposen què els suggereix la imatge; és
a dir, que la descriguen. Prèviament explicarem que, com és un concurs
sobre violència de gènere, entenem que es tracta d'una parella. Demanem
que la vinculen amb les característiques que hem vist del mite de l'amor
romàntic i que ho anoten en la fitxa dels participants.

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

FITXA PARTICIPANTS 1

Temàtica: mite de l'amor romàntic

Edat

Nom

Nom del centre

19

Municipi

Data
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DINÀMICA 1
Observa els dos personatges que apareixen en la fitxa. Segur que els
coneixes. Es tracta de la Bella Dorment i Spiderman. ¿Podries indicar sota
cada imatge què creus que espera cada un d'ells de l'amor?

20
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DINÀMICA 2
¿DEBATEM A L'AULA?
En aquest espai pots anotar les qüestions que t'han resultat més
interessants del debat amb les teues companyes i companys.

22
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DINÀMICA 3
¿SABIES QUE…?
La investigadora especialitzada en gènere Coral Herrera (doctora en
Humanitats i Comunicació Audiovisual) ha dedicat gran part de la seua
trajectòria acadèmica i professional a investigar el mite de l'amor romàntic.
L'especialista assenyala algunes de les seues característiques:
· Submite de la perdurabilitat
· Repartiment de rols actiu/passiva
· Submite de l'omnipotència
· Éssers predestinats
· Éssers incomplets
· Mite de l'exclusivitat i la fidelitat
· Submite de la gelosia, la possessió i el control
· Mite de l'emparellament per naturalesa
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A continuació tens la imatge guanyadora del concurs “No em toques el
Whatsapp”, titulada M'amague.

24
COL·LEGI MAS CAMARENA (PATERNA)
Cactus
Primer premi

¿Què creus que hi està ocorrent?

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

¿Podríem relacionar el que està ocorrent en la imatge amb algunes de les
característiques del mite de l'amor romàntic? ¿Amb quines?

25
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MATERIAL EQUIP DOCENT. FITXA 2
Edat recomanada: de 12 a 16 anys.

Nom del centre
Municipi
Nombre de participants
Dades docents
Temàtica

Violència de gènere

Temporalització

45 - 60 min. aprox.

Objectius

26

• Aproximar el grup al concepte “Violència de gènere”.
• Donar a conéixer els tipus de violència de gènere que existeixen.
• Reflexionar sobre les causes de la violència de gènere i saber actuar com a
xarxes de suport.

Materials necessaris
Observacions prèvies

Observacions posteriors

Fitxa de participants, bolígrafs
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EXERCICI DE L'ACTIVITAT
DINÀMICA 1
Llegim en veu alta, detenint-nos si cal algun aclariment, la definició de
violència de gènere que apareix en les fitxes de participants:
La LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, defineix la violència de
gènere de la manera següent:

“La violència de gènere és aquella que, com a manifestació de la
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens
sobre les dones, s'exerceix sobre qui per part dels qui són o han sigut
els seus cònjuges o dels qui estan o han estat lligats a elles per relacions
semblants d'afectivitat, fins i tot sense convivència.”

La violència de gènere és una forma específica de violència cap a
les dones. És un instrument de control, domini i sotmetiment que té
com a objectiu imposar les pautes de comportament que l'home (des
d'un sistema de creences sexista) considera que ha de tindre la dona
amb qui manté una relació, per a continuar mantenint l'estatus de
poder que, basant-se en la cultura patriarcal, considera “naturals”.
La violència de gènere té lloc en les relacions asimètriques i la major
perversitat és que s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor romàntic.
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Hi ha diferents tipus de violència de gènere en les relacions de parella i
exparella:
• Violència física: trencar objectes, colpejar, pessigar, pegar puntellons,
espentar, estirar dels cabells, tancar, privar de llibertat…
• Violència psicològica: ridiculitzar, deslegitimar les seues decisions,
infantilitzar, anguniejar, humiliar, culpabilitzar, manipular, controlar, gelosia…
• Violència sexual: obligar a veure, obligar a fer, obligar a tocar, tocar
sense consentiment, gravar/fotografiar sense consentiment, difondre
imatges sense consentiment, fer xantatge (encara que siga en nom de
l'amor) per a mantindre algun tipus de relació sexual…
• Violència econòmica: manejar l'economia sense acord, privar de
recursos, gastar sense acord…
28

DINÀMICA 2
En les fitxes de participants apareixen una sèrie de fotografies del concurs
“No em toques el whatsapp”. Demanem al grup que, tal com s'assenyala
en les fitxes, anoten en el peu de cada imatge quin tipus de violència, dins
de la violència de gènere, estan denunciat les i els estudiants participants
en el concurs:
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Controlada
Violència psicològica

IES SERRA
MARIOLA
La tristor II

Silenciada
Violència psicològica

PARC
COL·LEGI
SANTA ANA
No és amor

Ferida
Violència física i
psicològica

PAULA
HERRERO
A l'altra banda
del telèfon II

29
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Anul·lada
Violència física i
psicològica

ESTELA MOLINER
És hora de mirar amb
altre ulls

30

Extorsionada
Violència sexual i psicològica

IES FIGUERAS
PACHECO
Pensa abans
d'enviar
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Comprovem de forma grupal quines identificacions han fet i si són
correctes. Els plantegem "¿Per què creieu que la violència psicològica
apareix en totes les imatges?".
Reflexionem amb el grup sobre una especificitat de la violència de
gènere: s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor romàntic. Les xiques
que han experimentat un procés de violència de gènere, o que l'estan
experimentant, no són menys llestes que les que no el pateixen, ja que
l'únic factor de risc és ser dona, i el culpable, sempre, és qui exerceix la
violència no qui la pateix. En aquest sentit és clau anomenar, identificar
els “senyals” que ens indiquen que algú no està tractant-nos bé en una
relació afectivo-sexual. Els senyals solen ser, en primera instància,
sempre psicològics perquè l'objectiu final de l'agressor és posseir la
víctima com si fóra una propietat i per a això desenrotlla una sèrie de
mecanismes de control i aïllament.

DINÀMICA 3
Atesa la complexitat i la subtilitat del procés, a la població en general,
i en particular a l'adolescent i jove, li costa identificar els senyals a
què fèiem al·lusió, fins i tot aquells que tenen com a conseqüència la
violència física. Per a la víctima de violència de gènere tindre unes xarxes
sòlides de suport, principalment d'amistats i família, sol ser la clau per a
detectar i superar el procés. Tanmateix, a causa de la falta d'informació,
les xiques i xics solen intentar aconsellar, deixar clar que ell no els
agrada, i ella acaba prescindint de les seues amistats… cosa que resulta
contraproduent perquè l'afectada acaba pensant que només el té a ell.
Així, demanarem a les xiques i xics participants en la sessió que facen
un role playing (joc de rols) en què quatre persones representaran quatre
personatges i una persona narradora. La resta del grup anirà anotant en
les fitxes tutorials el que veuen des de fora.
Adaptem, si cal, el mobiliari de l'aula per deixar una part sense cadires ni
taules, a manera d'escenari, on es durà a terme el role playing. La resta
de grup s'asseu mirant cap aqueix espai.
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En la fitxa tutorial trobaran el guió següent:
“En escena apareix la persona que narra i els personatges d'Anna i Jordi
asseguts al centre. Imaginarem que l'escenari és el pati de l'institut.
Persona que narra: Anna i Jordi es coneixen de l'institut i, encara que no
han parlat mai en persona perquè els fa vergonya, s'agraden. Un dia Jordi
envia un whatsapp a Anna on li diu el següent:
Anna, m'agrades molt. Et veig sempre per l'insti. ¿T'agradaria que
quedàrem un dia per anar al cinema?
Anna li contesta que sí i comencen a quedar. Estan molt enamorats, el temps
passa i cada vegada s'agraden més. Tant s'agraden que han deixat d'eixir
amb altres persones i solen anar sols; fins i tot al pati és habitual veure'ls en
un racó parlant i fent-se carantoines.
32

(La persona que narra ix d'escena)
Anna: Jordi, aquesta vesprada no podem quedar perquè tinc l'aniversari
de ma mare i ve la família a casa a berenar.
Jordi (en to afectuós i afectat): ¿No ens veurem aquesta vesprada?…
Anna, jo no aguantaré sense veure't… ¿Per què no li dius a ta mare que
tens un treball de classe?
Anna: Ni jo aguante sense veure't a tu, però sinó ma mare s'enfadarà molt
perquè vénen les meues cosines, els meus iaios, els meus oncles… No
puc faltar, Jordi.
Jordi (en to afectuós i afectat): És perquè no em vols tant com jo a tu…
¿Pareixes una xiqueta xicoteta, no? En l'aniversari de ta mare…
Anna (es riu): ¿Xicoteta? ¡Què dius! ¿Com que no et vull?
Jordi (rient-se també): Doncs no vages… Dis-los que tens un treball…
vinga…
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Anna (trau el mòbil i comença a escriure mentre llig en alt el que escriu):
Mamà… m'acaben de posar un treball de socials per a entregar demà…
¿Què fem amb el berenar? Quant ho sent… però no hi podré estar…
Jordi: ¡Envia, envia!
Anna: ¡Enviat! Veus com sí que et vull, panoli…
(S'alcen i ixen de l'escena agafats de la mà)
Persona que narra: Les amigues d'Anna estan preocupades perquè ja no
fa res amb elles.
Amiga 1: Ahir li vaig enviar un whatsapp a Anna per a veure si volia
vindre-se'n el dissabte a fer una volta.
Amiga 2: No m'ho digues. T'ha dit que ha quedat amb Jordi.
Amiga 1: Com sempre. A mi em cau fatal eixe tio i li ho dic a Anna i no em
fa ni cas. No és normal que no quede amb ningú, que només vaja amb ell.
Perquè la veiem a classe, que si no…
Amiga 2: L'altre dia em va dir que no pujara cap foto seua amb cap xic en
Instagram perquè Jordi es pica. I jo li vaig dir que les que puge són dels
amics de classe, ¡i que hem anat junts des d'Infantil! I em va dir que feia
igual, que li fera el favor.
Amiga 1: ¡Que fort em pareix! Només puja fotos amb ell amb frases de
cançons d'amor o fotos d'ella sola però parlant de quant es volen.
Amiga 2: ¿Recordes que bé que ho passàvem abans que estiguera
amb Jordi? Quedàvem amb tots els de classe i ens fèiem selfies fent el
pallasso…
Amiga 1: Jo comence a estar preocupada per ella. Em va contar que ell li
ha dit que porten molt de temps junts ja, sis mesos, i que “ja toca”.
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Amiga 2: ¿Que ja toca què?
Amiga 1: ¡Ai filla! ¡Que albercoc que ets! Doncs tindre sexe.
Amiga 2: ¿Com que ja toca? ¿Però a ella li abelleix? ¿Està preparada?
Amiga 1: La vaig veure molt aclaparada, així que no ho crec. Ara… que
jo li vaig dir que a mi no em contara eixes coses, que em posava malalta
perquè a ell no el suporte i ella tota l'estona fa el que ell li demana. Amb
eixa careta de borrego degollat que posa ell, que no ens suporta tampoc
i se li nota… Anna s'ha desapuntat d'handbol, se n'ha eixit dels grups de
classe perquè hi ha xics i a ell li molesta, no se li veu el pèl, m'ha regalat
uns pantalons que molaven un muntó, però són molt curts i ell diu que es
posa fatal de trist quan ella se'ls posa perquè la miren els tios… Puf…
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Amiga 2: ¿I què li passa a eixe amb la roba que ella porta, si l'ha portada
sempre així?
Amiga 1: Sí… però mira, ara li molesta i li diu que la culpa és seua per estar
tan bona i vestir tan sexi… i ella encantada que li ho diga.
Amiga 2: Ella no entra en raó perquè està penjadíssima d'ell. ¿A qui
podem demanar ajuda?”
Durant el role playing la resta del grup haurà anat omplint la fitxa tutorial
que posem en comú:
• Indica amb una creu tots els senyals que detectes en la història d'Anna i Jordi.
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Senyal

Tipus de violència

¿Hi apareix?

Control

Psicològica

X

Gelosia

Psicològica

X

Aïllament

Psicològica

X

Culpabilitzar

Psicològica

X

Infantilitzar

Psicològica

X

Manipular

Psicològica

X

Fer xantatge o pressionar per a
tindre relacions sexuals

Psicològica i sexual

X

Pegar

No hi apareix

Insultar

No hi apareix

Posem en comú els resultats i els convidem a reflexionar:
• ¿Creieu que, si en en una acalorada, Jordi agafa el mòbil d'Anna i el tira a
terra o pega una punyada a la paret mentre estan discutint (violència física
amb dues coses), ella identificaria que és violència de gènere?
No, perquè el procés és subtil i s'actua en nom de l'amor. I probablement
la violència anirà creixent en el temps.
• ¿Creieu que Anna veu, des de dins, el que es veu clarament des de fora?
No, ella només veu el xic de qui està enamorada i que, a més, li demana
concessions en nom de l'amor.

35

M’IMPORTA Guia didàctica

• Si vos diguera que Anna cedeix tot el temps a les peticions de Jordi
perquè té por… ¿A què diríen que té por?
Que la deixe perquè els primers indicadors no solen ser una violència
fàcilment detectable, com dèiem i, per tant, ella tem perdre el seu amor.
• ¿Jordi obliga d'alguna manera a Anna a tindre relacions sexuals?
És el que denominem “fals consentiment”. Una xica no hi està preparada,
però rep pressions per part de la seua parella, encara que siga en nom
de l'amor i acaba pensant que ho fa perquè vol, quan en realitat tracta de
satisfer les expectatives i els desitjos d'ell.
• ¿Creieu que les amigues d'Anna actuen bé amb ella?
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En part sí, perquè han detectat que no és saludable aqueixa relació
i demanaran ajuda. Però el més apropiat seria que no li digueren res
roín d'ell i que es limitaren a fer que ella es sentira còmoda amb elles,
a recordar-li com de bé ho passaven juntes, que continuen cridant-la
(encara que moltes vegades els pose excuses per a no anar), que li
facen saber com és de valuosa i parlen d'altres relacions igualitàries, com
models de referència, en què ningú no fa sacrificis per amor perquè l'amor
no és un sacrifici; amor és ser lliure al costat d'algú que vol compartir el
seu temps amb tu, lliurement també.
Per tancar la sessió els expliquem a quines persones podrien demanar
ajuda o assessorament perquè els orientaren en el cas que alguna
amiga estiga passant per alguna situació semblant o si a elles mateixes
els ocorreguera. Pot ser personal del centre on s'estiguen realitzant les
activitats, qualsevol adult de confiança, els diferents punts atenció a la
dona, o telefonant al 016. També la família és un agent clau si saben que
hi trobaran suport.
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FITXA PARTICIPANTS 2

Temática: violència de gènere

Edat

Nom

Nom del centre
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Municipi

Data
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DINÀMICA 1
¿Sabies que…?
La LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere, defineix la violència de gènere de la
manera següent:
“La violència de gènere és aquella que, com a manifestació de la
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens
sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels que són o han
sigut els seus cònjuges o dels que estan o han estat lligats a elles per
relacions semblants d'afectivitat, fins i tot sense convivència.”
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• La violència de gènere és una forma específica de violència cap a les
dones.
• És un instrument de control, domini i sotmetiment.
• Té com a objectiu imposar les pautes de comportament que l'home (des
d'un sistema de creences sexista) considera que ha de tindre la dona amb
qui manté una relació, per a continuar mantenint l'estatus de poder que,
basant-se en la cultura patriarcal, considera “naturals”.
• La violència de gènere té lloc en les relacions asimètriques.
• La major perversitat és que s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor
romàntic.
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Hi ha diferents tipus de violència de gènere en les relacions de parella i
exparella:

Violència
física

Violència
psicològica

Violència
sexual

Violència
econòmica

Trencar objectes

Ridiculitzar

Obligar a veure

Colpejar

Deslegitimar les
seues decisions

Obligar a fer

Manejar
l'economia sense
acord

Obligar a tocar

Privar de recursos

Tocar sense
consentiment

Gastar sense
acord

Gravar/
fotografiar sense
consentiment

…

Pessigar
Pegar puntellons
Espentar

Infantilitzar
Anguniejar
Humiliar

Estirar dels
cabells

Culpabilitzar

Tancar

Manipular

Privar de llibertat

Controlar

…

Gelosia
…

Difondre
imatges sense
consentiment
Fer xantatge per
a tindre sexe
…

DINÀMICA 2
A continuació tens algunes de les imatges que formen part de l'exposició
“No em toques el whatsapp”.
Ajudant-te del quadre anterior si cal, ¿podries saber quin tipus de
violència, dins de la violència de gènere, han volgut denunciar les/els
estudiants participants? Pots anotar-ho al costat de cada imatge.
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Controlada

IES SERRA
MARIOLA
La tristor II

Silenciada
40

PARC
COL·LEGI
SANTA ANA
No és amor

Ferida

PAULA
HERRERO
A l'altra banda
del telèfon II
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Anul·lada

ESTELA MOLINER
És hora de mirar amb
altres ulls

Extorsionada

IES FIGUERAS
PACHECO
Pensa abans
d'enviar
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DINÀMICA 3
Role playing
¿T'atreveixes a posar-te en la seua pell?
A continuació tens un guió en què apareixen quatre personatges. La resta
del grup seran espectadors i aniran completant el quadre que apareix més
endavant.

Guió del grup participant
“En escena apareix la persona que narra i els personatges d'Anna i Jordi
asseguts al centre. Imaginarem que l'escenari és el pati de l'institut.
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Persona que narra: Anna i Jordi es coneixen de l'institut i, encara que no
han parlat mai en persona perquè els fa vergonya, s'agraden. Un dia Jordi
envia un whatsapp a Anna on li diu el següent:
Anna, m'agrades molt. Et veig sempre per l'insti. ¿T'agradaria que
quedàrem un dia per anar al cinema?
Anna li contesta que sí i comencen a quedar. Estan molt enamorats, el temps
passa i cada vegada s'agraden més. Tant s'agraden que han deixat d'eixir
amb altres persones i solen anar sols; fins i tot al pati és habitual veure'ls en
un racó parlant i fent-se carantoines.
(La persona que narra ix d'escena)
Anna: Jordi, aquesta vesprada no podem quedar perquè tinc l'aniversari
de ma mare i ve la família a casa a berenar.
Jordi (en to afectuós i afectat): ¿No ens veurem aquesta vesprada?…
Anna, jo no aguantaré sense veure't… ¿Per què no li dius a ta mare que
tens un treball de classe?
Anna: Ni jo aguante sense veure't a tu, però sinó ma mare s'enfadarà molt
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perquè vénen les meues cosines, els meus iaios, els meus oncles… No
puc faltar, Jordi.
Jordi (en to afectuós i afectat): És perquè no em vols tant com jo a tu…
¿Pareixes una xiqueta xicoteta, no? En l'aniversari de ta mare…
Anna (es riu): ¿Xicoteta? ¡Què dius! ¿Com que no et vull?
Jordi (rient-se també): Doncs no vages… Dis-los que tens un treball…
vinga…
Anna (trau el mòbil i comença a escriure mentre llig en alt el que escriu):
Mamà… m'acaben de posar un treball de socials per a entregar demà…
¿Què fem amb el berenar? Quant ho sent… però no hi podré estar…
Jordi: ¡Envia, envia!
Anna: ¡Enviat! Veus com sí que et vull, panoli…
(S'alcen i ixen de l'escena agafats de la mà)
Persona que narra: Les amigues d'Anna estan preocupades perquè ja no
fa res amb elles.
Amiga 1: Ahir li vaig enviar un whatsapp a Anna per a veure si volia
vindre-se'n el dissabte a fer una volta.
Amiga 2: No m'ho digues. T'ha dit que ha quedat amb Jordi.
Amiga 1: Com sempre. A mi em cau fatal eixe tio i li ho dic a Anna i no em
fa ni cas. No és normal que no quede amb ningú, que només vaja amb ell.
Perquè la veiem a classe, que si no…
Amiga 2: L'altre dia em va dir que no pujara cap foto seua amb cap xic en
Instagram perquè Jordi es pica. I jo li vaig dir que les que puge són dels
amics de classe, i que hem anat junts des d'Infantil! I em va dir que feia
igual, que li fera el favor.
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Amiga 1: ¡Que fort em pareix! Només puja fotos amb ell amb frases de
cançons d'amor o fotos d'ella sola però parlant de quant es volen.
Amiga 2: ¿Recordes que bé que ho passàvem abans que estiguera
amb Jordi? Quedàvem amb tots els de classe i ens fèiem selfies fent el
pallasso…
Amiga 1: Jo comence a estar preocupada per ella. Em va contar que ell li
ha dit que porten molt de temps junts ja, sis mesos, i que “ja toca”.
Amiga 2: ¿Que ja toca què?
Amiga 1: ¡Ai filla! ¡Que albercoc que ets! Doncs, tindre sexe.
Amiga 2: ¿Com que ja toca? ¿Però a ella li abelleix? ¿Està preparada?
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Amiga 1: La vaig veure molt aclaparada així que no crec. Ara… que jo
li vaig dir que a mi no em contara eixes coses, que em posava malalta
perquè a ell no el suporte i ella tota l'estona fa el que ell li demana. Amb
eixa careta de borrego degollat que posa ell, que no ens suporta tampoc
i se li nota… Anna s'ha desapuntat d'handbol, se n'ha eixit dels grups de
classe perquè hi ha xics i a ell li molesta, no se li veu el pèl, m'ha regalat
uns pantalons que molaven un muntó, però són molt curts i ell diu que es
posa fatal de trist quan ella se'ls posa perquè la miren els tios… Puf…
Amiga 2: ¿I què li passa a eixe amb la roba que ella porta, si l'ha portada
sempre així?
Amiga 1: Sí… però mira, ara li molesta i li diu que la culpa és seua per estar
tan bona i vestir tan sexi… i ella encantada que li ho diga.
Amiga 2: Ella no entra en raó perquè està penjadíssima d'ell. ¿A qui
podem demanar ajuda?”
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Quadre del grup observant
Indica amb una creu tots els senyals (indicadors de violència de gènere)
que detectes en la història d'Anna i Jordi en la columna “¿Hi apareix?”.
Identifica després del tipus de violència dins de la violència de gènere
(psicològica, física, sexual o econòmica).

Senyal

Tipus de violència

¿Hi apareix?

Control
Gelosia
Aïllament
Culpabilitzar
Infantilitzar
Manipular
Fer xantatge o pressionar per a
tindre relacions sexuals
Pegar
Insultar
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MATERIAL EQUIP DOCENT. FITXA 3
Edat recomanada: de 12 a 16 anys.
Nom del centre
Municipi
Nombre de participants
Dades docents
Temàtica

Violència de gènere

Objetius
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• Aproximar les/els participants, per mitjà de la imatge, a la violència de
gènere.
• Utilitzar la fotografia com a recurs didàctic, expressió artística i reflex
de la realitat de la violència de gènere.
• Atendre a la importància de les campanyes de sensibilització en la
construcció d'experiències positives i significatives grupals.

Materials necessaris
Observacions prèvies

Observacions posteriors

Fitxa de participants i bolígrafs.
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EXERCICI DE L'ACTIVITAT
DINÀMICA 1
Per a finalitzar les sessions acudim a l'exposició fotogràfica. Dividim al
grup en subgrups de 3 o 4 persones que treballaran, de forma grupal i
cooperant, cada una de les dinàmiques que es proposen en la fitxa de
participants. El més apropiat per a aquesta dinàmica és que els grups
siguen mixtos i que vagen recorrent l'exposició amb les fitxes per a anar
resolent les qüestions plantejades.
La/El docent pot acompanyar en diferents moments els distints grups
per si sorgiren dubtes o pot orientar-los d'alguna manera. Les activitats
pretenen despertar la creativitat en les respostes i es recolzen en els
coneixements adquirits en les dues sessions anteriors.

DINÀMICA 2
A l'eixir de l'exposició escoltarem les seues anotacions, farem una posada
en comú d'allò que els ha anat removent a nivell emocional. Si alguna de
les qüestions no l'ha compresa algun grup, els ajudarem en la resolució
correcta.

Proposta d'activitats posteriors
Es proposa com a possible activitat posterior, per a treballar en una
sessió, la captura amb un mòbil d'una imatge que descriga el que han
sentit en la visita a l'exposició i a la qual li adjudiquen una paraula
(s'aconsella que siga una emoció). Es pot fer un mural en classe amb
totes perquè ens acompanye durant el curs.
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FITXA PARTICIPANTS 3

Temàtica: violència de gènere

Edat

Nom

Nom del centre
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Municipi

Data
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DINÀMICA 1
A continuació hi ha una sèria d'imatges, corresponents al segon i tercer
premi del concurs “No em toques el whatsapp”, i una altra imatge
corresponent a la menció especial.
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Conectad@s.
Segon premi
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Humiliada
Tercer premi
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Acompanyada
Menció especial

• ¿Què veiem en cada una de les imatges?
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• ¿Què ens han volgut transmetre?

• ¿Què creus que ha pogut passar en cada una d'elles?
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• ¿Què creus que senten els personatges que apareixen en les imatges?
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DINÀMICA 2
EXPOSICIÓ I EMOCIÓ
Atenent a les respostes de la primera dinàmica, recorre amb el teu grup
l'exposició i intenta trobar aquelles imatges que, d'alguna forma, pugues
vincular a les que apareixen en l'exercici anterior. Anota els títols en
l'interior de les claus.

Conectad@s
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Humiliada

Acompanyada
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DINÀMICA 3
EXPOSICIÓ I REALITAT
¿Alguna de les imatges que has vist en l'exposició et recorda escenes
quotidianes de xiques i xics de la teua edat? Identifica quina o quines i
explica per què. Si et pareix que no s'ajusta a la realitat explica-ho també.
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DINÀMICA 4
EXPOSICIÓ I MÚSICA
Trieu en grup dues imatges de l'exposició i després de descriure què
apareix en cada imatge, trobeu una frase d'una cançó que puga descriurela o descriure la història que penseu que intenta reflectir.

Número

Títol
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Descripció
de la imatge

Frase de
cançó

1

2
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MATERIAL EQUIP DOCENT. FITXA 1
Edat recomanada: +16 anys.
Nom del centre
Municipi
Nombre de participants
Dades docents
Temàtica

Mite de l'amor romàntic

Temporalització

45 - 60 min. aprox.

Objectius
• Reflexionar sobre la forma en què, des de la infància ens construeixen com
a “hòmens” i com a “dones” basant-se en estereotips de gènere patriarcals.
• Veure com els estereotips de gènere tenen conseqüències en les
relacions afectivo-amoroses.
• Propiciar la reflexió sobre com el mite de l'amor romàntic es
construeix a partir dels dits estereotips de gènere.
Materials necessaris

Observacions prèvies

Observacions posteriors

Fitxa de participants, bolígrafs, pissarra
i clarió, projector, altaveus, ordinador,
vídeo No mola nano o accés a Internet
per a visualitzar-lo.
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EXERCICI DE L'ACTIVITAT
DINÀMICA 1
En la fitxa de participants apareixen dos personatges de dibuixos animats
i dos personatges del cinema que, majoritàriament, es consumeixen en
l'adolescència i infantesa atenent al biaix de gènere: La Bella Dorment,
princesa de la Factoria Disney, i Spiderman; Babi (Maria Valverde, en la
pel·lícula Tres metros sobre el cielo) i Batman (Ben Affleck, en la pel·lícula
Batman v Superman: Dawn of Justice).
Els demanem que al costat de cada personatge (tant l'infantil com l'adult)
vagen omplint les característiques que se'ls ocórreguen, què esperen
les unes i els altres en una relació d'amor. Una vegada fet l'exercici,
demanem que subratllen aquelles que tenen en comú Spiderman i
Batman, així com les que tenen en comú La Bella Dorment i Babi.
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Podem ajudar el grup amb algun exemple:
· La princesa espera que un príncep la rescate, la protegisca, es case amb
ella, donar-li molts fills, esperarà el temps que faça falta, no estudia, els
altres la cuiden, és bona, és dolça, és guapa, es preocupa pels altres…
¿Què busca Babi?
· Spiderman espera salvar la xica, és justicier per a protegir l'amor
que els unirà, salvarà el món, és estudiant, li agrada la ciència, és bo,
és musculós, porta una màscara que impedeix que sàpien qui és en
realitat… ¿Què espera Batman?

DINÀMICA 2
En finalitzar la primera dinàmica la vinculem amb la segona al posar
en comú les anotacions, que haurem anat escrivint en la pissarra.
Reflexionem sobre de les seues aportacions i propiciem el debat:
¿Canvia molt el discurs que ens llançaven en la infància respecte del
discurs que ens llancen en l'adolescència?
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¿Trobem moltes coincidències entre els personatges femenins?
¿Trobem moltes coincidències entre els masculins?
¿Entre els personatges masculins i femenins hi observem diferències?
¿De quines temàtiques es parla a les xiquetes i més tard a les xiques,
majoritàriament?
¿I als xics?
Sabem que el gust es construeix: la moda varia, efectivament, gràcies a
aquesta premissa; així doncs ¿els mitjans de comunicació, el cinema, la
televisió… construeixen gustos diferenciats per gènere?
¿Creieu que influeix en la forma en què ens comportem després, en les
nostres relacions de gènere?
¿Utilitzen, generalment, els xics la violència per a resoldre conflictes?
¿Com és l'estereotip d'home que ens mostren?
¿Com és l'estereotip de dona que ens mostren?
¿Pot tindre açò alguna conseqüència en les relacions de parella en
l'adolescència?
¿Volen les xiques de la vostra edat que “el seu xic” la defenga i només li
preste atenció a ella com a dona?
¿Algunes de les característiques que hem anotat dels personatges
masculins podrien frustrar, d'alguna forma, els xics?
¿Algunes de les característiques que hem anotat dels personatges
femenins podrien limitar, d'alguna forma, a les xiques?
¿Creuen els xics de la vostra edat que “la seua xica” ha de ser d'una
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manera concreta per a ser la “xica ideal” (manejable, dolça, complaent,
que sàpiga esperar-lo, que l'estime incondicionalment)?
¿Busquen les xiques, en una relació de parella, un ideal que s'ajusta a
l'estereotip masculí que ens ensenyen (durs, rebels, que no s'enamoren
de veritat fins que apareix ella…)?

Expliquem
Aquests missatges són els que ens transmeten des de la infantesa, i
d'una forma majoritària, a través de múltiples canals, com ara el cinema,
els joguets, la televisió, les famílies, l'escola, la literatura…
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Aquest tipus de missatges està construint relacions de gènere des de
la infància. És a dir, des que som xicotets i xicotetes ens diuen per mitjà
de diferents vies com hem de comportar-nos segons el nostre gènere.
Entenent, a més, que només es pot ser home o dona i que aquestes
figures són oposades, diferents, entre si. Ens ensenyen, per tant, com
hem de ser com a individus identitàriament, però també com hem de ser
en les nostres relacions de parella.
Un exemple clar el trobem en el tipus de cinema que consumeixen
majoritàriament els xics. El protagonista és un subjecte que viu intenses
experiències relacionades amb la justícia, amb el poder, amb l'ordre, amb allò
que és públic, amb les aliances i les amistats…, i potser apareixerà alguna
dona que l'acompanyarà en la història; però és un “objecte” que acompanya el
“subjecte”, i l'amor és una part més de la història. Tanmateix, en el cinema que
consumeixen majoritàriament les xiques el centre de la història és l'amor. No
diríem que Tres metros sobre el cielo és una pel·lícula d'acció o de motoristes,
encara que hi haja acció i alguna carrera de motos. Afirmarem que es tracta
d'una pel·lícula d'amor en què passen altres coses.
Aquests estereotips de gènere poden ocasionar greus conseqüències, com
ara no ser autònomes, tindre una baixa autoestima i poca independència
o necessitar complir sempre les expectatives dels altres, en el cas de les
xiques, i poca capacitat per a expressar sentiments, recórrer fàcilment a la
violència, no saber cuidar d'un mateix o dels altres, en el cas dels xics.
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DINÀMICA 3
Porten a terme la dinàmica que tenen en la fitxa de participants
relacionada amb la projecció del vídeo que ha aconseguit el primer premi
en el concurs “No em toques el Whatsapp”, titulat Nano no mola.
En el vídeo dues xiques utilitzen expressions orals i es comuniquen també
corporalment amb actituds típicament masculines. Ens crida l'atenció i, per
tant, produeix un impacte major: si a una actitud o una imatge li canviem el
gènere i resulta esperpèntica, és que és sexista.
Dividim prèviament el grup per gèneres femení i masculí. Si a l'aula hi ha
alguna persona amb gènere fluid, podrà triar en quin grup li abelleix estar;
de la mateixa manera que, si hi ha alguna persona transsexual, tindrem
en compte la seua identitat de gènere a l'hora d'ubicar-la en el grup. Si,
al fer la divisió del grup, hi ha més de 8 participants en cada un, farem
subgrups atenent sempre que siguen grups femenins i grups masculins.
Els explicarem que ens imaginarem que totes i tots som heterosexuals.
L'objectiu de la dinàmica és que les xiques es posen en la pell dels xics,
i a l'inrevés, en una relació de parella heterosexual. D'aquesta manera
respondran a les qüestions plantejades en la seua fitxa, de forma grupal,
com si foren l'altre gènere.
Com en el vídeo, les xiques hauran d'assumir el rol masculí i els xics hauran
de comportar-se com creuen que ho farien les xiques. Així, anomenarem
els grups Grup masculí (compost per xiques) i Grup femení (compost per
xics). És important insistir en el fet que no es tracta d'insultar, ni de faltar el
respecte a l'altre gènere sinó de recórrer a aquelles actituds que pensem
que tenen, o que hem presenciat alguna vegada i que “no molen”:

Si estàs en el Grup femení contesta:
· ¿Necessiten els xics que els diguen com de valuosos i valents que són
constantment? És a dir, ¿necessiten ben sovint que les xiques els diguen
“encara sort que estaves…”?
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· ¿Parlen els xics molt de sexe amb les amistats? ¿Necessiten demostrar
a tothora què “els abelleix” o que “ja han mantingut relacions sexuals”?
¿És percebut com “l'amo” aquell que s'embolica amb moltes?
· ¿Parlen els xics d'amor amb els amics? ¿En quins termes i en quins
contextos?
· ¿Es preocupen els xics per la moda? ¿Els agrada aparençar que els
preocupa o, al contrari, ho amaguen? ¿Per què?
· ¿Parlen els xics tot el temps d'esports, sobretot de futbol, i són capaços
de no quedar amb la núvia per veure un partit?

Si estàs en el Grup masculí contesta:
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· ¿Necessiten les xiques que els diguen “coses boniques” constantment?
¿És a dir, necessiten parlar d'amor, o de l'amor que els tenen, sovint?
· ¿Mostren pudor les xiques al parlar de sexe amb les amistats? ¿El
vinculen a l'amor romàntic tot el temps? ¿És percebuda una “fresca”
aquella que s'embolica amb molts?
· ¿Parlen les xiques d'amor amb les amigues? ¿En quins termes i en
quins contextos?
· ¿Es preocupen les xiques per la moda? ¿Els agrada aparençar que els
preocupa o, al contrari, ho amaguen? ¿Per què?
· ¿Parlen les xiques tot el temps d'esports, sobretot de futbol, i són
capaces de no quedar amb el nuvi per veure un partit?
Quan hagen acabat, una persona representant de cada grup (o subgrup)
ho llegirà en veu alta. Posem en comú les seues anotacions alhora que
reflexionem sobre els estereotips de gènere i les conseqüències que tenen
en les relacions de parella en perpetuar-se els rols sexuats (qui s'encarrega
de les cures, qui s'encarrega de la conducció, qui s'encarrega de la
comunicació, qui s'encarrega de la moda…).
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El més probable és que sorgisquen resistències i que en els grups s'alcen
veus discordants perquè entenen que són estereotips de gènere i que no
tot el món es comporta d'una determinada forma per ser home o dona.
Aquest és l'objectiu últim de l'activitat, entendre que els estereotips estan
basats en tòpics, que responen a un ordre patriarcal, i que el perillós és
que produeixen i reprodueixen desigualtat.
Algunes qüestions interessants que els podem anar preguntant durant les
seues exposicions:
· ¿Creieu que algunes de les diferències que heu pogut percebre són
biològiques o són culturals? ¿Existeix el “gen de la moda” o el “gen de
l'amor”?
· ¿Creus que hi ha algun tòpic en les qüestions que es plantegen en el
vídeo?
· El vídeo acaba plantejant que elles estan dient el mateix d'ells, i “no
mola”. Si no mola ¿per què creus que és habitual escoltar converses com
aquestes en diferents espais i en edats també molt variades?
· ¿Creieu que està penalitzat socialment? És a dir: quan escoltem un amic
o una amiga reproduir tòpics ¿fem saber que no estem d'acord o solem
riure l'acudit?
· ¿Creieu que té conseqüències en la forma de relacionar-nos amb les
nostres parelles?
Per a tancar la sessió expliquem al grup que en la pròxima sessió
aprofundirem sobre el mite de l'amor romàntic que, com hem vist,
s'alimenta dels estereotips de gènere i és una de les causes que es
produïsca la violència de gènere.
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FITXA PARTICIPANTS 1

Temática: mite de l'amor romàntic

Edat

Nom

Nom del centre
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Municipi

Data

DINÀMICA 1
Observa els personatges que apareixen en la fitxa. Segur que els
coneixes. Anota les expectatives que creus que tenen en una relació
d'amor. Després subratlla les coincidències entre elles i les coincidències
entre ells.
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La Bella Dorment

Babi
(María Valverde, en 3MSC)
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Spiderman
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Batman
(Ben Affleck, en Batman)
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DINÀMICA 2
¿Debatem a l'aula?
En aquest espai pots anar anotant aquelles qüestions que t'han resultat
més interessants del debat amb les teues companyes i companys.
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DINÀMICA 3
PROJECCIÓ Nano no mola, primer premi del concurs “No
em toques el Whatsapp”
Jugarem a intercanviar rols de gènere, ¿t'hi atreveixes?
Si t'identifiques amb el gènere femení, et posaràs en el Grup masculí; si
t'identifiques amb el gènere masculí, et posaràs en el Grup femení, i si el teu
gènere és fluid, tria lliurement el grup amb què et sents més identificat/ada.
Després de veure el vídeo contesteu a les següents preguntes posant-vos
en la pell de l'altre gènere, tal i com hem vist en la projecció. Nomeneu
una persona que represente el grup, la qual, en acabar, llegirà en veu alta
les vostres respostes.
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Si estàs en el Grup femení contesta:
· ¿Necessiten els xics que els diguen com de valuosos i valents que són
constantment? És a dir, ¿necessiten ben sovint que les xiques els diguen
“encara sort que estaves…”?

· ¿Parlen els xics molt de sexe amb les amistats? ¿Necessiten demostrar
a tothora què “els abelleix” o que “ja han mantingut relacions sexuals”?
¿És percebut com “l'amo” aquell que s'embolica amb moltes?
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· ¿Parlen els xics d'amor amb els amics? ¿En quins termes i en quins
contextos?

· ¿Es preocupen els xics per la moda? ¿Els agrada aparençar que els
preocupa o, al contrari, ho amaguen? ¿Per què?
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· ¿Parlen els xics tot el temps d'esports, sobretot de futbol, i són capaços
de no quedar amb la núvia per veure un partit?

Si estàs en el Grup masculí contesta:
· ¿Necessiten les xiques que els diguen “coses boniques” constantment?
¿És a dir, necessiten parlar d'amor, o de l'amor que els tenen, sovint?
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· ¿Mostren pudor les xiques al parlar de sexe amb les amistats? ¿El
vinculen a l'amor romàntic tot el temps? ¿És percebuda una “fresca”
aquella que s'embolica amb molts?

· ¿Parlen les xiques d'amor amb les amigues? ¿En quins termes i en
quins contextos?
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· ¿Es preocupen les xiques per la moda? ¿Els agrada aparençar que els
preocupa o, al contrari, ho amaguen? ¿Per què?

· ¿Parlen les xiques tot el temps d'esports, sobretot de futbol, i són
capaces de no quedar amb el nuvi per veure un partit?
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MATERIAL EQUIP DOCENT. FITXA 2
Edat recomanada: +16 anys
Nom del centre
Municipi
Nombre de participants
Dades docents
Temàtica

Violència de gènere

Temporalització

45 - 60 min. aprox.

Objectius
• Aprofundir en el mite de l'amor romàntic, i els seus submites, com a
element perpetuador de les relacions asimètriques entre els gèneres.
• Aproximar el grup al concepte “violència de gènere” i els seus tipus.
• Reflexionar sobre les causes de la violència de gènere i saber actuar
com a xarxes de suport.

Materials necessaris

Observacions prèvies

Observacions posteriors

Fitxa de participants, bolígrafs, pissarra
i clarió, altaveus o reproductor de
música per a escoltar música relaxant
de fons (pot ser qualsevol triada per la
o pel docent, que no continga lletra).
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EXERCICI DE L'ACTIVITAT
Dinàmica 1
En la sessió de hui parlarem de violència de gènere, però per a poder
fer-ho és imprescindible parlar d'amor, perquè la violència de gènere és
l'única que s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor.
Posem música relaxant de fons, i els demanem que responguen a les
qüestions que apareixen en la dinàmica 1 de la fitxa de participant i que
siguen el més sinceres i sincers que puguen.
· ¿Què t'enamora d'una persona?
· ¿Com et comportes quan tens davant la xica o xic que t'agrada però
encara no sou parella?
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· ¿Et canvia el to de veu? ¿Et toques més els cabells, la roba…, ets més
expressiu/va en general?
· ¿Creus que pots saber si li agrades encara que no t'ho diga directament?
¿En què ho notes?
· ¿Llances algun tipus de senyal perquè l'altra persona sàpia que t'agrada,
sense haver de dir-ho directament perquè done el pas o per a assegurarte que el pots donar tu?
· ¿Què li passa al teu cos quan el xic / la xica et diu que li agrades?
Quan acaben, posem en comú i reflexionem sobre l'amor, com a
sentiment, com a emoció, però també com a pensament. Comprovem les
coincidències que existeixen en les seues respostes per a aprofundir en la
interiorització que fem dels missatges que ens llancen des de la infantesa.
Passem a llegir-los en veu alta la definició d'amor que fa Coral Herrera:
“L'amor és una construcció social i cultural que determina la nostra
forma d'organitzar-nos econòmicament i políticament. És un sentiment

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

col·lectiu molt complex en què s'interrelacionen molts factors i que varia
segons les èpoques històriques, les zones geogràfiques, el clima, la
biologia, la cultura, l'economia, les formes d'organització social i política, les
religions, els tabús i les normes morals de cada comunitat, etc.
No estimem igual a la Xina que al Marroc. No estima igual un monjo de
clausura que una executiva de Manhattan, i tanmateix, l'amor té quelcom en
comú en totes les cultures: és una energia poderosa que ens fa patir,
que ens fa feliços, que ens mou constantment. Amor és quelcom que ens
passa a tots alguna vegada en la vida, i ho vivim d'acord amb la cultura en
què naixem. Aprenem a estimar a través dels contes i les pel·lícules, els quals
ens ofereixen models a seguir, solucions per a resoldre conflictes, mapes
emocionals i estructures de relació que adoptem quasi sense pensar.”
Llegim els submites que apareixen en les fitxes:

Expliquem
El mite de l'amor romàntic ens acompanya des de la infantesa. La
investigadora especialitzada en gènere Coral Herrera ha estudiat la forma
d'amor que anomenem "mite de l'amor romàntic" i ha assenyalat algunes
de les seues característiques (apareixen en la fitxa de participant):
· Submite de la perdurabilitat. Ens estimarem per sempre i les ruptures
són un fracàs. Si estimes algú, i l'amor és vertader, és per sempre.
· Repartiment de rols actiu/passiva. Propicia relacions desiguals.
· Submite de l'omnipotència. L'amor ho pot tot, no importa el que ens
passe, perquè si ens estimem de veritat ho superarem. Faré renúncies en
nom de l'amor.
· Éssers predestinats. L'un per a l'altre per la força del destí i davant d'ell
ens rendim. No hi cap la raó, perquè el cor té més força.
· Éssers incomplets per si mateixos. La mitja taronja, l'ànima bessona.
Sense tu no sóc res.
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· Mite de l'exclusivitat i la fidelitat. La nostra parella ens pertany i si
estimes de veritat només tens ulls per a aqueixa persona.
· Submite de la gelosia, la possessió i el control. És gelós/a perquè
m'estima. Un poquet de gelosia és necessària en una relació per a
demostrar a l'altra persona que la sents com a pròpia.
· Mite de l'emparellament per naturalesa. Per a tindre èxit i realitzar-se,
totes les persones necessiten una parella.

Dinàmica 2
En la fitxa de participants apareix la imatge de la fotografia que ha
aconseguit el primer premi en la categoria grupal del concurs “No em
toques el Whatsapp”, titulada M'amague.
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Els demanem que, a mà alçada, exposen què els suggereix la imatge; és
a dir, que la descriguen. Prèviament explicarem que, com és un concurs
sobre violència de gènere, entenem que es tracta d'una parella. Demanem
que la vinculen amb aquelles característiques que hem vist del mite de
l'amor romàntic i que ho anoten en la fitxa de participants.

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

DINÀMICA 3
Llegim en veu alta, i detenint-nos si cal algun aclariment, la definició que de
violència de gènere apareix en les seues fitxes:
La LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, defineix la violència de
gènere de la manera següent:

“La violència de gènere és aquella que, com a manifestació de la
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens
sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels que són o han
sigut els seus cònjuges o dels que estan o han estat lligats a elles per
relacions semblants d'afectivitat, fins i tot sense convivència.”
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La violència de gènere és una forma específica de violència cap a les
dones. És un instrument de control, domini i sotmetiment que té com
a objectiu imposar les pautes de comportament que l'home (des d'un
sistema de creences sexista) considera que ha de tindre la dona amb
qui manté una relació, per a continuar mantenint l'estatus de poder que
basant-se en la cultura patriarcal, considera “naturals”. La violència de
gènere té lloc en les relacions asimètriques i la major perversitat és que
s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor romàntic
Hi ha diferents tipus de violència de gènere en les relacions de parella i
exparella:
· Violència física: trencar objectes, colpejar, pessigar, pegar puntellons,
espentar, estirar dels cabells, tancar, privar de llibertat…
· Violència psicològica: ridiculitzar, deslegitimar les seues decisions,
infantilitzar, anguniejar, humiliar, culpabilitzar, manipular, controlar,
gelosia…
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· Violència sexual: obligar a veure, obligar a fer, obligar a tocar, tocar
sense consentiment, gravar/fotografiar sense consentiment, difondre
imatges sense consentiment, fer xantatge (encara que siga en nom de
l'amor) per a mantindre algun tipus de relació sexual…
· Violència econòmica: manejar l'economia sense acord, privar de
recursos, gastar sense acord…

DINÀMICA 4
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En les fitxes de participants apareixen una sèrie de fotografies del concurs
“No em toques el whatsapp”. Demanem al grup que, tal com s'indica en
les fitxes, anoten en el peu de cada imatge quin tipus de violència, dins de
la violència de gènere, denuncien les i els estudiants que participen en el
concurs:

Controlada
Violència psicològica

IES SERRA
MARIOLA
La tristor II

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

Silenciada
Violència psicològica

PARC COL·LEGI
SANTA ANA
No és amor

Ferida
Violència física i
psicològica

PAULA
HERRERO
A l'altra banda
del telèfon II

Anul·lada
Violència física i
psicològica

ESTELA MOLINER
És hora de mirar amb
altres ulls
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Extorsionada
76

IES FIGUERAS
PACHECO
Pensa abans
d'enviar

Violència sexual i psicològica

Comprovem en grup quines identificacions han fet i si són correctes. Els
plantegem, ¿Per què creieu que la violència psicològica apareix en totes
les imatges?
Reflexionem amb el grup sobre una especificitat de la violència de
gènere: s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor romàntic. Demanem
que recorden què han sentit al fer la primera dinàmica: ¿què ens passava
quan ens enamoràvem? Les xiques que han experimentat un procés de
violència de gènere, o que l'estan experimentant, no són menys llestes
que les que no el pateixen, ja que l'únic factor de risc és ser dona, i el
culpable, sempre, és qui exerceix la violència no qui la pateix. En aquest
sentit és clau anomenar, identificar els “senyals” que ens indiquen que
algú no està tractant-nos bé en una relació afectivo-sexual. Els senyals
són, en primera instància, sempre psicològics, perquè l'objectiu final de
l'agressor és posseir la víctima com si fóra una propietat, i per a això
desenrotlla una sèrie de mecanismes de control i aïllament.
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DINÀMICA 5
A la població en general, i en particular a l'adolescent i jove, li costa
identificar els senyals a què fèiem al·lusió, fins i tot aquells que tenen com
a conseqüència la violència física, ateses la complexitat i la subtilitat del
procés. Per a la víctima de violència de gènere tindre unes xarxes sòlides
de suport, principalment d'amistats i família, sol ser la clau per a detectar
i superar el procés. Tanmateix, a causa de la falta d'informació, les xiques
i xics solen intentar aconsellar, deixar clar que ell no els agrada, suportar
l'aïllament d'ella…, cosa que resulta contraproduent, perquè ella acaba
pensant que només el té a ell.
Per a acabar els parlem de la importància de les xarxes com a punt de
suport que relacionem amb l'última dinàmica de la fitxa:
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Aïllada
Segon premi
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Reflexionem a l'aula:
· ¿Solem donar l'esquena a una amiga que està “controlada” en temps,
espais i relacions per la seua parella?
· Sabem que l'aïllament és un mecanisme de control més de l'agressor,
igual que sabem que quan les xiques tenen unes xarxes sòlides de suport
és més habitual la detecció precoç i la posterior recuperació… ¿com
podríem acompanyar en el procés una amiga perquè no estiguera aïllada?

Expliquem
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El més apropiat seria que les amistats no li donaren l'esquena. No és
convenient que diguen res roín d'ell, sinó més aviat que es limiten al
benestar d'ella, que es senta còmoda amb el seu cercle d'amistats, a
recordar-li com de bé ho passaven juntes, que continuen telefonant-li
(encara que moltes vegades ella els pose excuses per a no anar), que li
facen saber com és de valuosa i parlen d'altres relacions igualitàries, com
a models de referència, en les quals ningú fa sacrificis per amor perquè
l'amor no és un sacrifici, és ser lliure amb algú que vol compartir el seu
temps amb tu, lliurement també.
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FITXA PARTICIPANTS 2

Temàtica: Violència de gènere

Edat

Nom

Nom del centre

79
Municipi

Data

DINÀMICA 1
En el següent exercici intenta relaxar-te, concentrar-te i respondre
sincerant-te amb tu mateix/a a les qüestions següents:
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· ¿Què t'enamora d'una persona?

· ¿Com et comportes quan està davant la xica o el xic que t'agrada però
encara no sou parella?
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· ¿Canvia el teu to de veu? ¿Et toques més els cabells, la roba…, ets més
expressiu/iva en general?

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

· ¿Creus que pots saber si li agrades encara que no t'ho diga directament?
¿En què ho notes?

· ¿Llances algun tipus de senyal perquè l'altra persona sàpia que t'agrada,
sense haver de dir-ho directament, perquè done el pas o per a assegurarte que el pots donar tu?
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· ¿Què li passa al teu cos quan el xic / la xica et diu que li agrades?
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¿Sabies que…?
La investigadora especialitzada en gènere Coral Herrera (doctora en
Humanitats i Comunicació Audiovisual) ha dedicat gran part de la seua
trajectòria acadèmica i professional a treballar i investigar entorn del mite
de l'amor romàntic. L'especialista n'assenyala algunes característiques:
· Submite de la perdurabilitat
· Repartiment de rols actiu/passiva
· Submite de l'omnipotència
· Éssers predestinats
· Éssers incomplets
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· Mite de l'exclusivitat i la fidelitat
· Submite de la gelosia, la possessió i el control
· Mite de l'emparellament per naturalesa

Núm.1 #Noemtoqueselwhatsapp

DINÀMICA 2
A continuació tens la imatge guanyadora del concurs “No em toques el
Whatsapp”, titulada M'amague.
Què et suggereix la imatge?
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Anota les aportacions que aneu fent a l'aula i que podrien vincular-la a les
característiques que hem vist del mite de l'amor romàntic.
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DINÀMICA 3
APRENC CONCEPTES
La LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, defineix la violència de
gènere de la manera següent:

“La violència de gènere és aquella que, com a manifestació de la
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens
sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels que són o han
sigut els seus cònjuges o dels que estan o han estat lligats a elles per
relacions semblants d'afectivitat, fins i tot sense convivència.”
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· La violència de gènere és una forma específica de violència cap a les dones.
· És un instrument de control, domini i sotmetiment.
· Té com a objectiu imposar les pautes de comportament que l'home (des
d'un sistema de creences sexista) considera que ha de tindre la dona
amb qui té una relació, per a continuar mantenint l'estatus de poder que,
basant-se en la cultura patriarcal, considera “naturals”.
· La violència de gènere té lloc en les relacions asimètriques.
· La major perversitat és que s'exerceix i s'assumeix en nom de l'amor
romàntic.
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Hi ha diferents tipus de violència de gènere en les relacions de parella i
exparella:

Violència
física

Violència
psicològica

Violència
sexual

Violència
econòmica

Trencar objectes

Ridiculitzar

Obligar a veure

Colpejar

Deslegitimar les
seues decisions

Obligar a fer

Manejar
l'economia sense
acord

Obligar a tocar

Privar de recursos

Tocar sense
consentiment

Gastar sense
acord

Gravar/
fotografiar sense
consentiment

…

Pessigar
Pegar puntellons
Espentar

Infantilitzar
Anguniejar
Humiliar

Estirar dels
cabells

Culpabilitzar

Tancar

Manipular

Privar de llibertat

Controlar

…

Gelosia
…

Difondre
imatges sense
consentiment
Fer xantatge per
a tindre sexe
…

DINÀMICA 4
A continuació tens algunes de les imatges que formen part de l'exposició
“No em toques el Whatsapp”.
Ajudant-te del quadre anterior si fóra necessari, ¿podries saber quin tipus
de violència, dins de la violència de gènere, han volgut denunciar les/els
estudiants participants? Pots anotar-lo al costat de cada imatge.
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Controlada

IES SERRA
MARIOLA
La tristor II

Silenciada
86

PARC
COL·LEGI
SANTA ANA
No és amor

Ferida

PAULA
HERRERO
A l'altra banda
del telèfon II
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Anul·lada

ESTELA MOLINER
És hora de mirar amb
altres ulls

Extorsionada

IES FIGUERAS
PACHECO
Pensa abans
d'enviar
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DINÀMICA 5
A continuació et mostrem una imatge de l'exposició “No em toques el
Whatsapp” seguida d'unes qüestions perquè reflexiones:
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Aïllada
Segon premi
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¿Solem donar l'esquena a una amiga que està “controlada” en temps,
espais i relacions per la seua parella? ¿Per què?

Sabem que l'aïllament és un mecanisme de control més de l'agressor,
igual que sabem que quan les xiques tenen unes xarxes sòlides de suport
és més habitual la detecció precoç i la posterior recuperació…, ¿com
podríem acompanyar en el procés una amiga perquè no estiguera aïllada?
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MATERIAL EQUIP DOCENT. FITXA 3
Edat recomanada: +16 anys
Nom del centre
Municipi
Nombre de participants
Dades docents
Temàtica

Violència de gènere

Temporalització

45 - 60 min. aprox.

Objectius
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• Aproximar les/els participants, per mitjà de la imatge, a la violència de
gènere.
• Utilitzar la fotografia com a recurs didàctic, expressió artística i reflex
de la realitat de la violència de gènere.
• Atendre a la importància de les campanyes de sensibilització en la
construcció d'experiències positives i significatives grupals.
Materials necessaris
Observacions prèvies

Observacions posteriors

Fitxa de participants i bolígrafs
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DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT
DINÀMICA 1
Per a finalitzar les sessions acudim a l'exposició fotogràfica. Dividim el
grup en subgrups de 3 o 4 persones que treballaran, de forma grupal i
cooperant, cada una de les dinàmiques que se'ls proposen en la fitxa de
participants. El més apropiat per a aquesta dinàmica és que els grups
siguen mixtos i que vagen recorrent l'exposició amb les seues fitxes per
anar resolent les qüestions plantejades.
La/El docent pot acompanyar en diferents moments els distints grups per
si sorgiren dubtes o poguera orientar-los d'alguna manera. Les activitats
pretenen despertar la seua creativitat en les respostes tot recolzant-se en
els coneixements adquirits durant les dues sessions anteriors.

DINÀMICA 2
En eixir de l'exposició escoltarem les seues anotacions, farem una posada
en comú del que els ha anat removent a nivell emocional. Si alguna de
les qüestions no ha sigut compresa per algun grup els ajudarem en la
resolució correcta.

Proposta d'activitats posteriors
Es proposa com a possible activitat posterior, per a treballar en una
sessió, la gravació d'un curt la temàtica del qual vaja sobre de l'impacte
(aprenentatges, emocions, pensaments, reflexions…) que els ha produït
la visita a l'exposició. Poden, fins i tot, utilitzar com a ferramenta els seus
dispositius mòbils per a fer la gravació i seria òptim que els grups de
treball estigueren compostos per les mateixes persones que realitzaren el
recorregut juntes per l'exposició, en tant que compartiren i intercanviaren
impressions. Aquest material podria utilitzar-se posteriorment al centre per a
campanyes de sensibilització, com ara el 25N.
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FITXA PARTICIPANTS 3
Temàtica: violència de gènere

Edat

Nom

Nom del centre
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Municipi

Data

DINÀMICA 1
A continuació començaràs un recorregut amb el teu grup per l'exposició
“No em toques el Whatsapp”. En aquesta fitxa apareixen els títols de cada
una de les obres que trobareu al llarg del recorregut. Indiqueu què creieu
que ens han volgut transmetre amb les fotografies.
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Fotografia

Ens vol transmetre…

M'amague

Controlada

Silenciada

Ferida

Anul·lada

Extorsionada

Conectats/ades

Humiliada
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Fotografia

Acompanyada

Decidida

Saturada
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Aterrida

Invisible

Desolada

Respecte

Decisiva

Ens vol transmetre…
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Fotografia

Ens vol transmetre…

Lliure

Resolutiva

Vigilada

Amada

Desconsolada

Aïllada

Trencada

Acorralada
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Fotografia

Promet

Ales

Indiferent
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Marejada

Ens vol transmetre…
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DINÁMICA 2
Exposició i emoció
Per a aquest exercici l'equip triarà una imatge que vos haja transmés
emocions positives. Anoteu-ne el títol i intenteu descriure què heu sentit.
Després heu d'arribar a un acord grupal sobre què hauria de ser l'amor.
Anoteu també els desacords que sorgisquen en intentar definir el terme.
• Títol de l'obra de l'obra triada
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• Acords sobre el significat de la paraula ESTIMAR

• Desacords sorgits sobre el significat de la paraula ESTIMAR
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DINÀMICA 3
Exposició i realitat
¿Alguna de les imatges que has vist en l'exposició et recorda escenes
quotidianes de xiques i xics de la teua edat? Identifica quina o quines i
explica per què. Si et pareix que no s'ajusta a la realitat explica-ho també.
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DINÀMICA 4
Exposició i música
Trieu en grup dues imatges de l'exposició i després de descriure què apareix
en cada imatge, trobeu una frase d'una cançó que poguera descriure-la o que
poguera descriure la història que penseu que intenta reflectir.

Número

1

2

Títol
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Descripció
de la imatge

Frase de
cançó

