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DESCRIPCIÓ DEL CURS

 Aquest curs pretén dotar l'alumne/a amb el coneixement necessari per a no només detectar situacions

de violència de gènere en l'àmbit educatiu, sinó que a més sigui capaç d'adquirir les suficients tècniques

per poder prevenir la violència de gènere en aquest context.

 Es tracta d'aprofundir en l'anàlisi d'una realitat educativa amb deteccions de violència de gènere en les

societats actuals.

 El curs mostra a l'alumne/a la informació més completa i actualitzada sobre el tema de la violència de

gènere, a través de l'explicació de la terminologia, l'enfocament del problema des de diferents

perspectives, i l'aplicació pràctica d'una didàctica basada en els principis d'igualtat de drets i

d'oportunitats entre homes i dones.

 Al llarg del curs es mostraran i explicaran continguts teòrics relacionats directament amb el tema

(polítiques d'igualtat, legislació actualitzada sobre violència de gènere, estadístiques de casos de

violència, notícies recollides dels mitjans de comunicació, estudis realitzats per experts en la matèria,

etc.). Aquests al seu torn es complementaran amb una part pràctica on es reflectirà la metodologia més

idònia per a enfrontar-nos a aquest problema des de situacions reals, partint d'un context actual, en què

l'alumne es podrà acostar i es trobarà, cara a cara, amb la problemàtica.

 Posteriorment, hi haurà una avaluació on es posaran a prova els coneixements adquirits.

 La dinàmica del curs persegueix la total integració i immersió de l'alumne en els conflictes de gènere,

així com actualitzar els seus coneixements sobre la matèria i donar-li eines que li permetin poder

identificar i actuar en casos de violència de gènere.
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ESTRUCTURA DEL CURS 

El curs queda estructurat en sis mòduls. Cadascun d'ells conté una part teoricopràctica explicativa, i una
prova avaluativa sobre els coneixements impartits.

Mòdul I: La responsabilitat educativa en la lluita contra la violència de gènere

a. Introducció

b. Definició

c. El naixement de les desigualtats

d. Desenvolupament emotiu-afectiu del nen

e. Educar per corregir igualtats

f.  Enterrem falses creences

g. Podem atribuir la conducta violenta a la naturalesa de l’home?

Mòdul II: Marc jurídic de la violència de gènere

a. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere

b. Política educativa contra la violència de gènere

Mòdul III: El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

a. La labor educativa des d’una perspectiva de gènere

b. El llenguatge sexista en el material educatiu

c. Eradicació de la violència a l’escola

d. La lluita contra la violència de gènere a través del projecte educatiu del centre

e. Metodologia per a una correcta transmissió de l’educació en igualtat i contra la violència de gènere



49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

Guia de l’alumnat

ESTRUCTURA DEL CURS 

f. Metodologia per a la resolució de conflictes en l’àmbit escolar

g. Activitats encaminades a l’eradicació de la violència de gènere de les aules

h. L’enfocament didàctic de la lluita contra la violència de gènere en les diferents etapes educatives

Mòdul IV: Educar en societat: la família i els mitjans de comunicació

a. La responsabilitat educativa dins de l’entorn familiar

b. La violència de gènere en els mitjans de comunicació

Mòdul V: Informació d’interès: Glossari i bibliografia

Mòdul VI: Recursos a la xarxa
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MATERIAL UTILITZAT

Al llarg del curs es facilitarà contingut teoricopràctic sobre la temàtica dels diferents mòduls en què

s'estructura el curs.

En els diferents mòduls l'alumne trobarà, com a complement al contingut teòric, estudis realitzats per

experts en la matèria, estadístiques i anàlisis de l'Observatori Regional contra la Violència de Gènere,

legislació sobre la matèria, recursos telemàtics directament relacionats amb la matèria (enllaços, vídeos,

anuncis, cançons, notícies, articles, poemes, etc.).
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OBJECTIUS DEL CURS

Objectius generals: 

• Conèixer i entendre la realitat educativa. 

• Detectar les desigualtats de gènere dins del context educatiu. 

• Detectar situacions de violència de gènere en contextos educatius. 

• Desenvolupar tècniques de resolució de situacions de desigualtat de gènere en l'àmbit educatiu. 

• Promoure en l'àmbit educatiu la igualtat de gènere d'una manera clara i eficaç. 

Objectius específics: 

• Identificar situacions sexistes que generin violència. 

• Sensibilitzar l'alumnat davant qualsevol tipus de discriminació, desigualtat, o maltractament.

• Aprofitament de la diversitat, com a enriquiment personal. 

• Interculturalitat, com a base d'un aprenentatge d’igualtat i ple. 

• Eliminació de prejudicis i estereotips i entorn del gènere. 

• Promoure una educació no sexista. 

• Dissenyar didàctiques inclusives, no discriminatòries, que responguin a l'objectiu d'una educació en 
igualtat d'oportunitats. 

• Introduir en tota metodologia el treball en actituds i valors. 

• Reforçar d'una manera positiva el paper femení. 

• Transmetre de manera clara la lluita contra la discriminació, l'acceptació de totes les cultures, el rebuig de 
qualsevol forma d'intolerància, i la correcció de qualsevol conducta agressiva, especialment de la violència 
de gènere. 

• Incentivar continguts i activitats encaminades cap a una educació no sexista. 

• Detectar i suprimir els estereotips de gènere. 
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• Adjectivar l'escola com INCLUSIVA, IGUALITÀRIA, INTEGRADORA i PARTICIPATIVA.

• Treballar la part conceptual, procedimental i de formació d'actituds per aconseguir la consecució 

d'objectius del projecte educatiu d'igualtat.
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COMPETÈNCIES DEL CURS

El curs desenvolupa les següents competències:

• Capacitat per detectar problemes de gènere en àmbits educatius.

• Capacitat de reflexió en situacions complexes on es detecten problemes de gènere.

• Capacitat per promoure una educació lliure de problemes de gènere.

• Capacitat per transmetre una filosofia d'igualtat de gènere.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

El curs “Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu" inclou diversos exercicis en finalitzar

cada mòdul a realitzar per l'alumne de manera que pugui assimilar el contingut explicat.

L'avaluació es realitzarà a partir d'una prova tipus test, que consta de 30 preguntes, amb quatre possibles

respostes cadascuna, de les quals només una és la correcta.

La superació del curs s'aconseguirà a partir de l’encert d'un mínim del 50% de la prova avaluativa.
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INTRODUCCIÓ

La violència de gènere se sol produir d'una manera esglaonada que sovint comença amb expressions i

comentaris que menyspreen la dona, i que pot tenir com a últim esglaó la mort. Lògicament, al llarg

d'aquesta escala es pateixen uns comportaments que tenen una resposta i un efecte devastador en els

nens que assisteixen a aquesta representació de la violència que els acompanyarà tota la seva vida i que

pot continuar a través de les generacions.

Segons les dades que ofereix l'Observatori Regional de la Violència de Gènere hi ha un nivell perillós de

tolerància entre la joventut a la gelosia, el caràcter dominant de l'home i alguns comportaments i conductes

basades en el control de la parella.

Cal tenir molta cura perquè aquests comportaments dins de la parella provoquen un fort impacte en la dona

i la fereixen tan físicament com emocionalment.

Per això, és de vital importància i una necessitat social inculcar valors d'igualtat entre els adolescents

perquè puguin enfrontar-se a situacions de violència, que puguin evitar el desenvolupament de

comportaments agressius, de postures abusives i, d'aquesta manera, servir de prevenció perquè aquests

comportaments desapareguin del seu futur.

Són, per tant, molts els camps on s'ha de plantar cara a la violència de gènere, des de les famílies, l'escola,

els mitjans de comunicació, la política, etc. Però potser és l'àmbit educatiu el millor lloc per educar i

suprimir comportaments, per orientar l'adolescent cap a una societat igualitària i corregir qualsevol

manifestació agressiva a través de l'aprenentatge de comportaments comprensius i dialogants que

permetin a la nostra joventut resoldre qualsevol tipus de conflicte i discrepància, sabent que al llarg de la

seva vida hauran d'afrontar nombroses situacions de discrepància i d'incompatibilitat de caràcters que

hauran d'afrontar d'una manera civilitzada on tot ús de la violència quedi totalment desterrat.
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INTRODUCCIÓ

Un dels valors més importants que ha d‟arrelar en tota cultura és la convivència de les diferències, les

diferències que permeten sumar coneixements, valors i actituds positives, i que permeten que siguem

ciutadans globals dins d'una societat rica en coneixements.

És important que sapiguem diferenciar i eduquem els nostres estudiants en la igualtat, però destacant

l'existència de cultures diferents, formes d'actuar diferents i pautes femenines i masculines que no suposen

cap obstacle, al contrari, suposen un enriquiment de la nostra personalitat. Per la qual cosa cal orientar els

comportaments en la tolerància, comprensió i respecte del que és diferent. I no donar més valor a unes

coses que altres, per evitar generar discriminacions producte de la jerarquització i posar unes coses per

sobre d'altres.

Per tant, un dels objectius de l'educació, de tota escola, de tota família, serà allunyar la doctrina segons la

qual un gènere queda supeditat a un altre, que el poder recau sobre el masculí i la infravaloració del

femení.



La responsabilitat educativa en la lluita contra al violència de gènere

49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

1

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER DEFINICIÓ

Un dels principals problemes que ens trobem a l'hora de parlar de violència de gènere és la varietat de

definicions que han aparegut al seu voltant amb significats semblants, que en molts casos ens allunyen

lleugerament de la diana de la paraula 'gènere'.

És important que tinguem clar a què fa referència cadascuna de les denominacions que s'usen a diari, tant

en els mitjans de comunicació, en els centres educatius, en boca de les/els polítiques/tics, així com en el

ciutadà del carrer .

No hem de passar per alt aquesta reflexió pensant que “tant fa com ho anomenem, l'important és prendre

les mesures”. Si bé és cert que l'important és establir mesures correctores i solucions davant la violència

de gènere, no és menys cert que és de gran importància que sapiguem anomenar-la, diferenciar-la i

arraconar-la perquè coneixent el nom i significat de les coses, posant-li els correctes cognoms i, sent

coneixedors de l'adjectiu que l'acompanya, podrem prendre la posició més encertada davant aquest

problema social

A la Declaració de l'ONU sobre Eliminació de la Violència contra les Dones, queda definit aquest tipus

de violència vers les dones com "tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o

pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a les dones, fins i tot les

amenaces d'aquests actes, la coacció o privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida

pública com privada“ (Article 1 de la Declaració sobre l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Nacions

Unides, 1993).
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LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER DEFINICIÓ

És a la Conferència Mundial sobre la Dona (1995), que va tenir lloc a Pequín, on es perfila el terme

violència de gènere, i es deixa escrit que "la violència contra la dona impedeix l'assoliment dels objectius

de la igualtat de desenvolupament i pau, que viola i menyscaba el gaudi dels deures i drets fonamentals".

Al seu torn, exigia i convidava els governs, a través de les seves polítiques, a "adoptar mesures per

prevenir i eliminar aquesta forma de violència''.

A poc a poc, el terme violència de gènere s'ha instal·lat en tots els diccionaris i han aparegut termes

anàlegs.

El 2002 una sentència del Tribunal Superior determinava les definicions següents: la violència familiar

com una “situació de dominació o intent de dominació sobre la dona”, i la violència de gènere com aquella

violència que “té com a finalitat controlar la dona i mantenir-la en una posició de subordinació”.
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La classificació del Consell d'Europa distingeix diversos tipus de violència:

-Violència física: s'inclouen aquí tot tipus d'agressions corporals (empentes, cops, atacs amb armes,

mossegades, cremades, estrangulacions, mutilacions, etc.).

-Violència sexual: comprèn qualsevol activitat sexual no consentida.

-Violència psicològica: concepte ampli que admet múltiples modalitats d'agressió intel·lectual o moral

(amenaces, aïllament, menyspreu, intimidació i insults en públic, etc.).

-Violència econòmica: entesa com a desigualtat en l'accés als recursos compartits (negar l'accés als

diners, impedir l'accés a un lloc de treball, a l'educació, etc.).

-Violència social: l'agressor limita els contactes socials i familiars de la seva parella, aïllant-la del seu

entorn i limitant així un suport social importantíssim en aquests casos.

-Violència estructural: terme íntimament relacionat amb el de violència econòmica, però que inclou

barreres invisibles i intangibles contra la realització de les opcions potencials dels drets bàsics de les

persones. Se sustenta en l'existència d'obstacles fermament arrelats i que es reprodueixen diàriament en el

teixit social (per exemple, les relacions de poder que generen i legitimen la desigualtat).

-Violència espiritual: concepte que comprèn aquelles conductes que consisteixen en obligar una altra

persona a acceptar un sistema de creences cultural o religiós determinat, o dirigides a erosionar o destruir

les creences d'un altre a través del ridícul o del càstig.
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LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER DEFINICIÓ

El Ministeri d'Igualtat estableix com a definició de violència de gènere “aquella que, com a manifestació

de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones,

s'exerceix sobre aquestes per part dels que siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels que estiguin o

hagin estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència”.

Per tant, la violència de gènere és aquella que s'exerceix cap a les dones pel fet de ser-ho, i inclou tant

maltractaments de la parella, com agressions físiques o sexuals d'estranys, mutilació genital, infanticidis

femenins, etc.

És convenient ampliar la cobertura de la definició a totes les actuacions, comportaments i/ +o actituds

que comportin una discriminació, segregació, humiliació, menyspreu, o subordinació de la dona i

suposin un atac a la seva integritat emocional, moral i física, així com un deteriorament de la seva

llibertat i dignitat.
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EL NAIXEMENT DE LES DESIGUALTATS

Les societats han establert una divisió de les responsabilitats en funció del sexe. Això ha determinat que

alguns papers socials fossin reservats únicament a homes (papers relacionats amb el poder) o dones

(aquells que tenen a veure amb la cura de la llar). Això ha provocat que el gènere femení hagi de dependre

directament del masculí i hi quedi supeditat. D'aquesta manera les cultures han alimentat les desigualtats i

han provocat una marginació social del paper de la dona i la seva subordinació als homes.

Aquestes desigualtats en els rols que juga cada un les podem observar en la divisió que s'ha fet dels

diferents treballs, que fa que quedin els de més valor sempre del costat dels homes o que es valorin molt

més les funcions que eren dutes a terme essencialment pel gènere masculí.

Dins d'aquesta divisió desigual del treball és d'especial rellevància la poca aparició de la dona en activitats

laborals públiques, que contrasta amb el predomini del seu desenvolupament laboral en l'àmbit privat (de la

llar). Per això, la història limita la dona a les activitats casolanes, pròpies de la casa. Aquestes tasques no

han tingut mai (inclús en els nostres temps) un reconeixement laboral, econòmic ni social.

Per tant, el treball exercit per la dona sempre s'ha vist jeràrquicament per sota del que desenvolupa l'home

i, per descomptat, infravalorat.

Només cal mirar enrere o obrir qualsevol dels nombrosos llibres d'història per, tot fent un repàs als

incomptables noms que apareixen, comprovar com és de difícil trobar entre ells el d'una dona.

Per això, històricament, el poder ha recaigut sobre el mascle, i l'ús d'aquest poder s'ha orientat cap a

aquesta valoració superior de l'home sobre la dona.



La responsabilitat educativa en la lluita contra al violència de gènere

49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

1

EL NAIXEMENT DE LES DESIGUALTATS

Aquesta afirmació està avalada per les escasses aparicions de les dones en aquests espais públics de

comandament, tant del món polític com de l'empresarial (tot i que a mesura que van passant els anys és

cert que es van corregint aquestes conductes).

Hem de tenir en compte la catalogació que se sol fer, socialment, de les persones en funció del treball que

ocupen.
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DESENVOLUPAMENT EMOTIU-AFECTIU DEL NEN: AFERRAMENT,

VINCULACIÓ I DEPENDÈNCIA

Quan parlem d‟aferrament ens referim a aquests llaços profunds d'afectes personals que tenen una llarga

trajectòria i es produeixen entre persones que han compartit temps i espai.

Aquest afecció és responsable de bona part de la qualitat afectiva que es desenvolupa en el nen i dels

vincles afectius, així com de la internalització de la seguretat necessària per a la trajectòria vital. Es tracta

d'una cosa que es va desenvolupant a través de l'observació de comportaments i conductes i el seu

desenvolupament es va modificant a mesura que les persones van passant per diverses experiències.

És molt important la influència que té l‟entorn en el desenvolupament emocional i cognitiu del nen. Tot això

s'ha de cuidar, promoure les relacions càlides dins de la família, incentivar els valors de l'amistat, la

confiança, la seguretat en nosaltres i en els altres, l'acostament als altres, compartir, dialogar, descobrir i

aprendre junts.

Hem de tenir en compte que aquestes sensacions, conductes, valors, comportaments, etc. que neixen,

apareixen, creixen i es desenvolupen des de la infantesa són el perfil que tindrà la persona en el seu futur, i

s'anirà fent, construint i perfilant tant cognitiva com emocionalment amb allò que s‟ha absorbit o adquirit

des de la infància.

Una persona que en la seva maduresa presenta un caràcter segur, que demostra confiança en si mateixa,

que té capacitat per desenvolupar-se socialment, que es relaciona sense problemes, que és capaç de no

perdre els papers en situacions conflictives, que té desenvolupat el sentit de l‟assertivitat i de l'empatia,

podem dir sense equivocar-nos gaire que ha rebut un estil d'afecció segur.
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DESENVOLUPAMENT EMOTIU-AFECTIU DEL NEN: AFERRAMENT,

VINCULACIÓ I DEPENDÈNCIA

Un altre tipus d'aferrament que condiciona la manera d'estar i ser en el món de les persones seria aquest

tipus d'aferrament que no ha rebut en la infància, observat i adquirit, la confiança necessària per

desenvolupar-se per si mateix, és a dir, que no ha desenvolupat en la persona un valor de seguretat.

Això ens condueix a la dependència, són persones que no porten bé la soledat, que no suporten l'absència

de l'altre, que necessiten dels altres per prendre una decisió i desenvolupen la por a la pèrdua de l'altra

persona com a traducció d‟aquesta incapacitat per valer-se per si mateixos.

Aquestes persones, en el paper de víctima, provoquen l'assimilació de la violència, s‟acostumen a viure

amb ella, no planten cara a la por, no són capaces de prendre mesures ni decisions que les allunyin del

problema.

En el paper del maltractador, fan presents la gelosia davant la possibilitat de pèrdua de l'altra persona, una

inseguretat que provoca la desconfiança cap a l'altre, incapaces de suportar una ruptura.

Els maltractadors generalment no suporten la llunyania de l'altra persona i tenen una postura de no

acceptació de la ruptura. Pateixen un procés psicològic de necessitat de la víctima acompanyada per una

resposta biològica d'irritabilitat, tristesa i odi cap a qui han perdut. Aquest devessall emocional que es

descarrila: ràbia, abandonament, intolerància, incomprensió... els porta a tornar a la persona 'estimada' i

provocar-li dolor.

Són moltes les circumstàncies vitals que poden influir i orientar el caràcter de l'aferrament, des de la

infància fins la maduresa. Situacions cada vegada més freqüents en la nostra societat, com els casos de

divorcis, ruptures de parelles, pèrdues de referents familiars, malalties, canvis d'amics, de domicilis,

diferents contextos espacials, que poden anar desenvolupant en el subjecte aquesta sensació d'inseguretat

que es pot fer de ferro amb el temps si no es prenen mesures correctores i assimilatives d‟aquestes

situacions i comportaments.
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Hem parlat de l'aferrament com un element dinàmic que pot canviar amb el temps. És possible que una

conducta positiva en condicions molt adverses pugui donar com a resultat un comportament violent.

No tot depèn de l'educació des de la infància, com tot, cal cuidar les conductes, els comportaments, els

caràcters, i enfortir al llarg de la vida aquesta condició de persona tolerant.

Ara que es parla tant de la formació al llarg de la vida, no aniria gens malament subratllar dins d'aquesta

formació acadèmica la importància de seguir educant els sentiments, de fer lluir les conductes positives,

d'identificar comportaments de risc.

Són molts els casos en què una persona de perfil positiu, a conseqüència d'un clima desfavorable ha

canviat la seva actitud cap al món.

Algunes de les circumstàncies que poden provocar en l'adult una ferida en la seva afecció poden ser:

divorcis, embarassos, discapacitats, accidents, canvi de situació laboral, pèrdua de les figures paternes i

maternes, jubilació, enyorança d'un ambient familiar perdut, el desamor, etc. Com es pot veure són moltes

les circumstàncies i sensacions que poden condicionar el nostre comportament al llarg de la vida. Per això

és important l'educació no només en les edats escolars, sinó al llarg de totes les etapes vitals.

La dependència d'una persona cap a una altra moltes vegades és el factor desencadenant de la relació de

dominació que impera en la violència de gènere. Aquesta dependència l'entenem com una necessitat de

l'altre que pot conduir a una sensació de buit i incapacitat personal davant la seva absència.
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Aquesta dependència marcada en una relació de parella comporta una supeditació, i una jerarquització

dins de la relació. Es tracta d'una relació desequilibrada que afavoreix la inseguretat personal i la baixa

autoestima. Això sol provocar en la víctima comportaments de tolerància davant de situacions violentes i/o

abusives que sempre busquen una resposta que justifiqui la conducta de l'agressor.

Resoldre aquestes situacions on hi ha una desigualtat en qualsevol pla de la convivència i de la relació és

essencial, no només per evitar una conducta agressiva, sinó per reconduir la relació cap a la felicitat.

Per a això és necessari que les persones aprenguem a ser capaces de viure amb absències, de poder tirar

endavant situacions de pèrdua, de poder-se aixecar en un moment de fracàs, de prendre decisions per un

mateix, d'afermar la seguretat interior necessària per tirar endavant situacions conflictives.

Hem de tenir sempre present que hem de reconduir, denunciar, evitar, solucionar, qualsevol conducta

abusiva i violenta en la recerca de relacions iguals i simètriques.

Hem de tenir la idea clara que una relació d'igualtat no és aquella en què dues persones demostren el seu

amor, afecte, etc. cap a l'altra, ja que l'afecte, l'amor o l'amistat solen ser entesos de manera diferent, ningú

estima de la mateixa manera, tenim diferents maneres de voler, i dins de l'afecte hi ha una varietat molt

gran que va des de la simple tolerància fins a l‟amor desmesurat.

Quan diem “relació d'igualtat” parlem de la relació en què els que formen part d'aquest vincle se senten

igualment valorats, el respecte és el camí que les paraules fan entre ells i s'accepten entre ells més enllà

de les diferències.
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En la relació en la qual es vulnera aquest respecte, apareix la intolerància cap a pensaments de l'altra part,

o una opinió ha de prevaler sobre l'altra, ja no se'n pot dir amor, ni amistat, ni afecte, és una mena

d'addicció, una necessitat de dependència, un lligam psicològic, però no és amor ni cap dels seus derivats.

Perquè aconseguim arribar a aquesta estructura social desitjable, a aquesta relació de parella igualitària, a

aquest equilibri estructural entre homes i dones és necessària una conscienciació absoluta de tot allò que

envolta les persones i, especialment, d‟allò que forma l'espècie humana .

Cal negociar un nou contracte de parella on hi hagi un repartiment just de les responsabilitats, on cap

gènere quedi per sobre de l'altre, on es valorin totes les activitats. I això és de vital importància, tant en la

vida pública com en la privada.

Perquè això sigui una realitat s'ha de fer una nova valoració del temps, s'ha de distribuir novament. El

temps masculí no és més valuós que el femení, ni una hora de la dona val menys que 60 minuts de l'home.

Hem d'evitar posar gènere als minuts, ni el temps de cuinar té nom de dona, ni el temps de veure el futbol

ha de ser masculí.

Hem d'anar més enllà, hem d'obrir des de l'educació una esquerda en aquesta cuirassa dels sentiments,

hem de deixar de veure un home capaç de plorar com un comportament que té més a veure amb l'altre

sexe.
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Segurament, una de les principals batalles sigui la de trencar aquest matís que allò sensible pertany al món

matern, i la força al món paternal. Res més enllà de la realitat, la sensibilitat és inherent a l'home i a la

dona, el problema és que històricament ha estat la societat qui ha amagat aquest valor en l'home i l'ha vist

aflorar en la dona, cosa que fa que es vegi com una debilitat en l'un, i com una cosa pròpia en l'altra.

És una assignatura pendent de la nostra educació la recerca i la trobada amb les sensacions, la necessitat

de transmetre el que sentim, d'explorar la nostra intel·ligència emocional, de treure-li punta als sentits, de

treure al carrer les sensibilitats que tant de temps hem tingut a les fosques.

Si temps enrere ha estat la dona qui ha hagut de suportar el pes d'una injustícia social, ara toca a l'home

ser capaç de carregar amb el pes de suportar la justícia social. És l'home el que perd el seu paper

dominant, protector, patriarcal, sobirà, i ha d'aprendre a mirar la dona com una igual, sense la roba que la

vestia com algú dependent, menor, infravalorat o feble.

L'home d'ara té la sort de poder gaudir de la convivència amb una dona plena, amb els seus mateixos

drets, la seva mateixa independència, les seves mateixes possibilitats de brillar. L'home d'ara té la

possibilitat de tenir una relació magnífica amb l'altre sexe, tantes vegades perduda en temps passats per

aquest fals mite i aquesta absurda jerarquització dels gèneres. L'home d'ara ha de oblidar-se de

l‟acomodament que atorgava el seu paper de domini i ha de sensibilitzar-se novament o, senzillament,

deixar que aflori aquesta sensibilitat.

Aquestes són algunes de les bases per a les noves relacions entre l'home i la dona, el món femení i el

masculí. No són canvis fàcils, són canvis que superen la pell i arriben al més profund, per això és essencial

que tota la societat sigui capaç d'acariciar en la mateixa direcció.
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Hem de tenir cura des de la infància que l'educació ha de ser igualitària, inclusiva, integradora i no

discriminatòria. Que ningú és més que ningú ni menys que qualsevol. Que la vida és un trajecte on tots hi

cabem i ningú falta, que la suma de dues diferències produeixen dos igualtats i que la suma de les igualtats

ens fa més forts.

Allò masculí i allò femení han d'anar units en totes les fases de l'aprenentatge, i allunyar-se de tot tipus

d'educació que suposi diferenciar els sexes per aprofundir les desigualtats. Dos sexes que s'escriuen

diferent sí, però dos gèneres que signifiquen el mateix.



La responsabilitat educativa en la lluita contra al violència de gènere

49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

1

EDUCAR PER CORREGIR DESIGUALTATS 

Tot seguit intentarem fer un diagnòstic, identificar, diferenciar i arraconar les desigualtats.

Quan diem desigualtat parlem de qualsevol forma, manifestació o intent d'abús, manipulació, dominació,

menyspreu, intolerància o assetjament cap a les dones. No totes les manifestacions o comportaments

tenen el mateix grau d'agressivitat ni el mateix perill, però sí que suposen totes elles una clara minva en el

projecte d'una societat igualitària.

Un acudit menyspreador cap a la dona, no té per què desembocar en una conducta violenta, però sí que és

un senyal que alguna cosa no va bé, que hi ha prejudicis sexistes i de l'existència de relacions

asimètriques o desiguals.

Cal intervenir, no passar per alt, denunciar i advertir totes aquestes actuacions incorrectes, desiguals,

injustes i discriminatòries que han gaudit de total impunitat i d'una permissivitat que les ha reforçades.

Hem d'establir un nivell de tolerància zero cap a tot el que vulneri els marges de la simetria entre sexes,

cap a qualsevol comportament sexista. La tolerància d'aquestes manifestacions afavoreix i dóna força al

discurs sexista, al pensament misogin, al comportament autoritari.

Hem d‟educar per aprendre a detectar aquests senyals d'alarma, aquests símbols masclistes i desterrar de

les pissarres, dels bancs, dels passadissos, dels autobusos, dels telenotícies, etc. alguns gestos de

dominació o d'autoritat dins la parella que no es prenen en consideració o no s‟eradiquen, i que poden

desembocar en una relació violenta.
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Alguns comportaments que ens han d‟alertar i que no podem deixar passar per alt en cap actitud o relació

són: la gelosia, els mal entesos com a amor del bo, com deia Lope de Vega: “son celos cierto temor, tan

delgado y tan sutil que si no fuera tan vil pudiera llamarse amor”. Actituds assetjadores i aclaparadores cap

a la parella, comportaments basats en la possessió, manca de confiança i acusacions d'infidelitat,

l'impediment que l'altra persona pertanyi a un grup o activitat en la qual l'altra no hi és, la imposició d'idees,

el control de l'altra persona (temps i espais), el menyspreu verbal i, sobretot, tot tipus d'agressió, ja sigui

física, psíquica o sexual.

Qualsevol tipus de resistència al fet que una dona trobi el seu lloc en el món, pugui desenvolupar les seves

capacitats, triï lliurement el seu destí, etc. Qualsevol tipus de dominació que impedeixi que la dona dugui a

bon terme la seva llibertat, qualsevol tipus d'abús que l'home exerceixi contra la dona, s'ha de denunciar.
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ENTERREM FALSES CREENCES

Cal deixar enrere la idea errònia que la dona que segueix amb la seva parella, després de patir situacions

de maltractament, ho fa per alguna classe de conveniència. O aquesta absurda afirmació de veure la dona

maltractada que no denúncia aquesta situació com una persona masoquista. Aquestes idees i la seva

difusió són fruit de la ignorància i l'allunyament total de la solució al problema.

Si volem buscar una causa psicològica per al manteniment de la relació o la no denúncia d'aquestes

situacions de maltractament ens hem de dirigir, indubtablement a les paraules POR, TEMOR,

IMPOTÈNCIA, INSEGURETAT.

La dona maltractada en la major part dels casos se sent sola, aïllada, incompresa, humiliada, desprotegida.

En nombrosos casos aquesta por ve imposada per les conseqüències que poden provocar els seus actes

de repulsa cap al maltractador, com pot ser l'agreujament del maltractament després de la posada d'una

denúncia, o l'exposició a la vergonya de poder estar en boca de la societat més propera (veïnat, amistats,

familiars, etc.). A més, cal sumar-hi la dependència econòmica que segueixen patint moltes dones i la falta

d'escrúpols d'alguns homes per utilitzar-la com a arma.

Tots aquests factors es poden donar de manera aïllada o ser una suma progressiva d'alguns d'ells que

posen la dona contra del mur del maltractament sense que pugui albirar cap sortida.

Altres causes d'índole familiar que poden estar en la genètica d'aquesta continuïtat en una relació violenta

per part de la víctima es deu, en alguns casos, als antecedents de maltractament que hagi pogut observar

o patir la víctima en la seva família d'origen, és dir, aquella nena que ha vist com la seva mare era

maltractada pel seu pare, d'alguna manera ha crescut amb això i ha assimilat aquesta forma de

convivència com una cosa 'normal' i que l‟exposició a aquests maltractaments per part de la seva parella és

la continuació de la cadena.
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Si a això li sumem que s'ha educat dins d'una família amb una educació tradicional, en què el paper de la

dona es limitava a ser comparsa de les decisions paternes i les seves úniques funcions eren dins de la llar i

al servei de la figura de l'home, ens trobem amb dones víctimes que no tenen una concepció de l'univers

femení més enllà d'aquell que dicta el personatge masculí.

Aquesta actitud de segona fila i el manteniment d'aquesta creença tradicional converteix la dona en una

persona minusvàlida (en el sentit literal, „de menys validesa‟) davant l‟”home totpoderós”. Una dona sense

confiança i que accepta el seu rol submís, i fins i tot l'agressió, com una cosa natural.

Cal educar socialment, revalorar el paper femení perquè la víctima es vegi integrada en una societat

igualitària disposada a lluitar per allò que és just.

D'aquesta manera sentirà l'abric social i podrà enfrontar des d'aquesta companyia la soledat que arriba

amb la por, la impotència i la inseguretat. Gràcies a la valenta resposta de la dona i al crit de “ja n'hi ha

prou!”, a poc a poc, podrà superar aquest problema, refer la seva vida, recuperar la seva autoestima i anar

construint la seguretat en si mateixa.
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PODEM ATRIBUIR LA CONDUCTA VIOLENTA A LA NATURALESA DE L’HOME?

Les actuacions de maltractament deriven d'una conducta apresa no d'una transmissió genètica.

S'adquireixen aquests hàbits de mala conducta a partir de models socials i socioculturals ja vistos, com

poden ser les estructures patriarcals o el tradicional autoritarisme i acumulació del poder al voltant de la

figura masculina.

Com passa amb gairebé totes les conductes, s'aprenen a través de l'observació, l'experiència i el contacte

amb la realitat.

Un adolescent pot arrelar aquesta conducta violenta en la família, l'escola, a través dels mitjans de

comunicació, de l'esport, etc. I a través d'aquests mateixos mitjans es pot aprendre a identificar-la, a

combatre-la i eradicar-la. Es pot aprendre allò que és dolent i allò que és bo. Una persona que es

desenvolupi en un medi hostil és fàcil que aprengui una conducta violenta, igual que una persona que creix

amb una educació en valors és normal que aprengui a resoldre situacions conflictives d'una manera no

violenta, sinó a través de la raó.

No podem partir de la premissa que algunes persones són violentes per naturalesa perquè estaríem

cometent un greu error i allunyant-nos d'una responsabilitat educativa que recau sobre la societat.

Cap ésser humà neix predisposat a l'odi ni amb impulsos violents.

Les conductes agressives s'aprenen.
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Les conductes agressives s‟aprenen.

La millor mesura preventiva contra la violència de gènere és l'educació, però una educació inclusiva de les

diferències, que ens faci iguals, una educació en què tots participem amb les mateixes possibilitats i

llibertats. Una educació integradora en la qual tots siguem importants. Perquè tampoc és cert que els

maltractaments només es donen en famílies desfavorides o que no han rebut una educació.

Les conductes agressives no entenen de capes socials, és més, una educació segregadora pot crear

intoleràncies cap als que no són iguals.
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MATERIALS DE CONSULTA OBLIGATORIS

„No te líes con los chicos malos‟. Guia no sexista dirigida a noies.

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=471

„Guía para chicas. Cómo prevenir y defenderte de agresiones‟. Institut Andalús de la Dona

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2009/28334.pdf

Juventud y Violencia de Género. Revista de Estudios de Juventud. INJUVE

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Cont

ent-

disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244652386001&ss

binary=true

http://www.forojuventudyviolenciadegenero.com/pages/docs

Mujeres, Infancia y Violencia de Género. Un nuevo enfoque. Ministeri d‟Igualdad

http://www.celem.org/pdfs/publicaciones/guia_CELEM.pdf
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EXERCICIS

1. Fes una reflexió sobre la següent afirmació “Les dones que continuen en una relació de maltractament

ho fan perquè en el fons els agrada o també perquè d'alguna manera els convé”.

2. Elabora una reflexió sobre els mites de la violència de gènere i el seu impacte en la societat. Posa‟n

alguns exemples.

3. Exercici per penjar al fòrum.

Elabora un quadre comparatiu amb els estereotips, rols sexuals, qualitats, característiques, etc., atribuïts a

homes i dones. Penja‟l al fòrum i comenta i reflexiona sobre els exercicis de la resta de companys i

companyes.
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1

RESPOSTES EXERCICIS

MÒDUL I

1. Fes una reflexió sobre la següent afirmació “Les dones que continuen en una relació de

maltractament ho fan perquè en el fons els agrada o també perquè d'alguna manera els convé”.

La veritat és que el sentiment predominant en les dones que continuen en una relació abusiva és la por. Se

senten soles, indefenses, en molts casos avergonyides de confessar la situació per por del rebuig familiar i

social, o que els arribi a considerar culpables dels fets. Tot això explica la mitjana d'anys que poden passar

des d'una primera agressió fins que la dona es decideix a posar una denúncia.

2. Elabora una reflexió sobre els mites de la violència de gènere i el seu impacte en la societat.

Posa’n alguns exemples.

Si definim els mites com relats fabulosos amb aparença de realitat que contenen informació equivocada o

sense valor científic, són creences errònies que la majoria de les persones acceptem com si fossin

veritables; en la violència de gènere consoliden: La culpabilització de la dona (mites sobre la provocació, el

masoquisme ...); naturalitzen la violència ("el matrimoni és així", "la gelosia és el condiment de l'amor "...) i

impedeixen a la víctima sortir de la situació (mites sobre la família, l‟amor, l'abnegació, la maternitat ...).
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RESPOSTES EXERCICIS

3. Exercici per penjar al fòrum.

Elabora un quadre comparatiu amb els estereotips, rols sexuals, qualitats, característiques, etc.,
atribuïts a homes i dones. Penja’l al fòrum i comenta i reflexiona sobre els exercicis de la resta de
companys i companyes.

Dones: Bellesa (associada a primesa, joventut i atractiu sexual).

Homes: Força, poder.

Dones: Afectes, sensibilitat, dolçor, cura d'altres persones.

Homes: Intel·ligència, saber.

Dones: Dependència.

Homes: Autonomia (entesa com individualisme i autosuficiència).

Dones: Espai privat.

Homes: Espai públic.

Dones: Vulnerabilitat, emoció, intuïció i passivitat.

Homes: Acció, raó.

Dones: Actitud sacrificada (cedint a favor d'interessos i necessitats alienes) o bé conciliadora davant els
conflictes.

Homes: Ànsies de guanyar, competitivitat.

Dona: Tasques domèstiques, secretàries.

Homes: Caps, tecnologies.
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INTRODUCCIÓ

És important tenir coneixement del marc jurídic relacionat amb la violència de gènere.

Tot seguit farem una petita anàlisi i un resum de la Llei de protecció integral contra la violència de gènere,

així com un llistat amb tota la normativa existent en l’àmbit nacional, europeu i a Amèrica Llatina.

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de

gènere, és la primera que inclou la perspectiva de gènere per analitzar el problema social incorporant el

fet cultural com a causant del fenomen.

D'aquesta manera, queda palès que la violència de gènere que descriu i que persegueix és una

discriminació manifesta que es reflecteix socialment en situacions desiguals i una relació de poder exercida

pels homes sobre les dones, de manera que són les parelles amb les quals estan o han estat vinculades

per llaços afectius, les quals exerceixen aquest domini sobre elles.

Amb posterioritat s'han desenvolupat una altra sèrie de normes reglamentàries per part de les diferents

comunitats autònomes on podem veure expressat el concepte de violència de gènere com la situació

discriminatòria manifesta de desigualtat i de relacions de poder dels homes sobre les dones i que

s’exerceix sobre elles pel sol fet de ser-ho.

Aquestes normes comprenen qualsevol acte de violència basat en el gènere que tingui possibilitats de tenir

com a conseqüència qualsevol perjudici o patiment de la salut física, sexual o psicològica de la dona,

incloent amenaces d'aquests actes, coerció o privacions arbitràries de la seva llibertat tant si es produeix

en la vida pública com privada.
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INTRODUCCIÓ

És de vital importància destacar com aquesta llei busca la implicació de la societat (sensibilització) per

eradicar la violència contra les dones, informar les víctimes dels seus drets i dels instruments previstos per

a la seva protecció, i aconseguir un rebuig social cap als maltractadors.

Es tracta d'un pas més, sens dubte, en la normativa legal contra la violència de gènere que n’amplia la

definició i estableix mesures preventives.

A més, estableix i garanteix, a les dones que són o han estat víctimes de violència de gènere, una sèrie de

drets laborals i de Seguretat Social, amb la finalitat que puguin conciliar les seves obligacions laborals

amb les seves necessitats de protecció i recuperació integral.

Una particularitat de la Llei de protecció integral contra la violència de gènere que la fa singular i sense

precedents és que dóna una resposta global a la violència que s'exerceix sobre les dones.

L'àmbit de la Llei recull tant aspectes preventius com educatius, socials, assistencials i d'atenció

posterior a les víctimes, així com la normativa civil que assenyala l'àmbit de la família o de la convivència

on principalment es duen a terme els maltractaments.

De la mateixa manera, detalla la resposta penal que ha de recaure sobre qualsevol manifestació violenta

regulada per la Llei.

La Llei amplia l'atenció immediata a les afectades i incrementa el suport laboral i econòmic a les

víctimes, que tindran prioritat per accedir a un habitatge protegit o una residència pública de gent gran, en

el cas de les dones d’edat avançada.
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POLÍTICA EDUCATIVA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: MARC

LEGISLATIU

A l'hora d'establir qualsevol metodologia, contingut o aplicació i desenvolupament de mesures contra la

violència de gènere, dins d'un centre educatiu, és imprescindible tenir en consideració el marc legislatiu

vigent en la matèria.

Per això, considerem necessari, abans d'entrar en els continguts, procediments i metodologies per a cada

fase educativa, citar i exposar breument els continguts legislatius, que queden recollits en la Llei de

mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i que fan referència expressa l'àmbit educatiu.

Com veurem, aquesta Llei estableix fins i objectius diferenciats per a cadascuna de les etapes educatives:

des de l‘educació infantil fins a les universitats.

És important recordar que la Llei té un caràcter global, i destaca la importància de la sensibilització social i

de la seva conscienciació i corresponsabilitat en la lluita contra aquesta xacra.

També s’adjunten els articles de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i

homes, que desenvolupa en els seus continguts indicacions cap al sistema educatiu en matèria d‘igualtat.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://carris.files.wordpress.com/2010/01/boe.jpg&imgrefurl=http://carris.wordpress.com/2010/01/26/tacografos-digitales-centros-tecnicos/&usg=__N9hoxDPXbtq0zHAmdnS0ElzLCII=&h=311&w=361&sz=15&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=EZF4I3_RuWWuBM:&tbnh=104&tbnw=121&prev=/images?q=BOE&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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LLEI ORGÀNICA 1/2004, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES DE PROTECCIÓ

INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CAPÍTOL I

En l‟àmbit educatiu

Article 4. Principis i valors del sistema educatiu.

1. El sistema educatiu espanyol inclourà entre les seves finalitats la formació en el respecte dels drets i

llibertats fonamentals, així com l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de

convivència.

Igualment, el sistema educatiu espanyol inclourà, dins dels seus principis de qualitat, l'eliminació dels

obstacles que dificulten la plena igualtat entre homes i dones i la formació per a la prevenció de

conflictes i per a la resolució pacífica d’aquestos.

2. L'Educació Infantil contribuirà a desenvolupar en la infantesa l'aprenentatge en la resolució pacífica

de conflictes.

3. L'Educació Primària contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per adquirir habilitats en la

resolució pacífica de conflictes i per comprendre i respectar la igualtat entre sexes.

4. L'Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per

relacionar-se amb els altres de forma pacífica i per conèixer, valorar i respectar la igualtat d'oportunitats

d'homes i dones.
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LLEI ORGÀNICA 1/2004, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES DE PROTECCIÓ

INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

5. El Batxillerat i la Formació Professional contribuiran a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per

consolidar la seva maduresa personal, social i moral, que els permeti actuar de forma responsable i

autònoma i per analitzar i valorar críticament les desigualtats de sexe i fomentar la igualtat real i efectiva

entre homes i dones.

6. L'Ensenyament per a les persones adultes inclourà entre els seus objectius desenvolupar activitats en

la resolució pacífica de conflictes i fomentar el respecte a la dignitat de les persones i a la igualtat entre

homes i dones.

7. Les Universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació, docència i

investigació en igualtat de gènere i no discriminació de forma transversal.

Article 5. Escolarització immediata en cas de violència de gènere.

Les Administracions competents hauran de preveure l'escolarització immediata dels fills que es vegin

afectats per un canvi de residència derivada d'actes de violència de gènere.

Article 6. Foment de la igualtat.

A fi de garantir l'efectiva igualtat entre homes i dones, les Administracions educatives vetllaran perquè a

tots els materials educatius s'eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i perquè fomentin

l'igual valor d'homes i dones.
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Article 7. Formació inicial i permanent del professorat.

Les Administracions educatives adoptaran les mesures necessàries perquè en els plans de formació
inicial i permanent del professorat s'inclogui una formació específica en matèria d'igualtat, a fi
d'assegurar que adquireixen els coneixements i les tècniques necessàries que els habilitin per a:

a) L'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones i a
l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència.

b) L'educació en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos, en tots els àmbits de la
vida personal, familiar i social.

c) La detecció precoç de la violència en l'àmbit familiar, especialment sobre la dona i els fills i filles.

d) El foment d'actituds encaminades a l'exercici dels mateixos drets i obligacions per part de dones i
homes, tant en l'àmbit públic com privat, i la corresponsabilitat entre els mateixos en l'àmbit domèstic.

Article 8. Participació en els Consells Escolars.

S'adoptaran les mesures precises per assegurar que els Consells Escolars impulsin l'adopció de mesures
educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Amb la mateixa finalitat, en el
Consell Escolar de l'Estat s'assegurarà la representació de l'Institut de la Dona i de les organitzacions que
defensin els interessos de les dones, amb implantació a tot el territori nacional.

Article 9. Actuació de la inspecció educativa.

Els serveis d'inspecció educativa vetllaran pel compliment i aplicació dels principis i valors recollits en
aquest capítol en el sistema educatiu destinats a fomentar la igualtat real entre dones i homes.
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Art. 23. L'educació per a la igualtat de dones i homes.

El sistema educatiu inclourà entre les seves finalitats l'educació en el respecte dels drets i llibertats

fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.

Art. 24. Integració del principi d'igualtat en la política d'educació.

Les Administracions educatives garantiran un igual dret a l'educació de dones i homes a través de la

integració activa, en els objectius i en les actuacions educatives, del principi d'igualtat de tracte, evitant

que, per comportaments sexistes o pels estereotips socials associats, es produeixin desigualtats entre

dones i homes.

L'eliminació i el rebuig dels comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposin discriminació

entre dones i homes, amb una especial atenció als llibres de text i materials educatius.

Art. 25. La igualtat en l'àmbit de l'educació superior.

En l'àmbit de l'educació superior, les Administracions públiques en l'exercici de les seves respectives

competències fomentaran l'ensenyament i la investigació sobre el significat i abast de la igualtat entre

dones i homes.
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MATERIALS DE CONSULTA OBLIGATORIS

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/violencia/docs/A42166-42197.pdf

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-6115

Estudi sobre l’aplicació de la Llei integral contra la violència de gènere per part de les audiències

provincials. CGPJ

http://www.mujeresjuristasthemis.org/ESTUDIOAPLIC%20LEYINTEGRALcgpj2009.pdf
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2 Marc jurídic de la violència de gènere 

EXERCICIS

1. Elabora una taula o un quadre comparatiu on quedin reflectides les mesures de la Llei orgànica

1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i les

de la Llei per a la igualtat d„homes i dones dins del context educatiu.

2. Exercici per penjar al fòrum.

Penja al fòrum i discuteix i intercanvia idees amb la resta de companys/es, sobre la reflexió

següent: “Seria convenient instaurar algunes mesures més?”
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2 Marc jurídic de la violència de gènere 

RESPOSTES ALS EXERCICIS

1. Resposta oberta que té la seva resposta objectiva a:

http://www.inmujer.migualdad.es/violencia-mujer/Documentos/MedidasUrgentes-15dic.pdf

2. Resposta oberta
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

LA LABOR EDUCATIVA DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE

L'educació és un dels pilars essencials de tota societat i la base sobre la qual s'assenta la construcció de

les persones, així com la formació dels seus hàbits de conducta i el desenvolupament de les seves

capacitats i coneixements.

La tasca d'educar és una de les més difícils i sobre la qual recau major responsabilitat. Estem formant

persones, individus socials, que han de conviure dins d'una societat. És important subratllar que l'educació

no recau únicament en les famílies i les escoles, l'educació és una tasca de tots, tots eduquem d'alguna

manera i, dins d'un col·lectiu, qualsevol pot ser pres com a exemple. Per això, ningú està lliure de

responsabilitat i hem de combatre aquesta xacra social, anomenada violència de gènere, de manera

conjunta.

Parlarem ara de les mesures preventives i del tipus d'educació que s'ha de dur a terme en els centres

educatius amb el propòsit de transmetre una educació en valors igualitària que estigui lliure de sexisme i

exempta de prejudicis anquilosats d'anteriors sistemes educatius.

Eradicar el sexisme de les pissarres i crear una escola inclusiva, integradora i coeducativa no és tasca d'un

dia, ni es pot fer de la nit al dia. Ha de comptar amb un suport social, econòmic i polític. Per això és

necessari fer un estudi exhaustiu i refer el sistema de valors, els continguts, les metodologies i escriure als

pupitres de totes les aules la paraula IGUALTAT en lletres majúscules. No una igualtat de pancarta, sinó

una igualtat que es pugui tocar, que estigui present en totes les línies dels llibres, en les formes i les

maneres, en els exemples i les experiències. Una igualtat d'atenció i de tracte de nens i nenes, una Igualtat

de drets, una Igualtat d'oportunitats.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

LA LABOR EDUCATIVA DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Per això, per aconseguir aquest tipus d'educació, hem de fer partícips tota la comunitat educativa d'un

projecte comú.

Hem d'analitzar tots els actors que hi participaran i repartir responsabilitats.

Hem de detallar tots els elements que formaran part del dia a dia escolar. Des dels personals, com són

l'alumnat, el professorat, el personal no docent, les famílies, etc., els materials (instal·lacions, espais,

materials didàctics), i els que formen part del procés (temps, dedicació, orientació, avaluació, projecte

educatiu, curricular, etc.).

Només si tenim en compte la suma de tots aquests factors i garantim que remem en la mateixa direcció,

podem tirar endavant un projecte coeducatiu.

No hem de veure el terme 'sexisme' com una cosa superada socialment. Si bé tendeixen a desaparèixer

certes conductes i és una realitat que les nenes cada vegada reben més igualtat, això no vol dir que

socialment tinguem les mateixes oportunitats ni el mateix reconeixement.

Un dels objectius d'una educació igualitària és educar nens i nenes des d'una perspectiva d'igualtat

d'oportunitats, donant la mateixa importància i reconeixement a les tasques d'àmbit públic i privat, i

ensenyant a respectar i valorar de la mateixa manera el temps masculí i el femení. Això significa desterrar

la idea d'una feminitat amb actituds submises, i no orientar la dona cap a estudis catalogats com a propis

del femení.



49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

LA LABOR EDUCATIVA DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Cal preparar els nens en la responsabilitat que comporta ser homes, primer, i després, pares.

Alguns elements que hem d‟esborrar de les pissarres són els següents:

• Llenguatges, imatges i exemples sexistes

• Jocs i joguines que orientin cap a l'encasellament de rols.

• Donar diferent atenció o diferents valors segons el gènere de l'alumnat.

• Segregació de l'alumnat en funció del tipus d'activitat, joc, esport, etc.

• Mites i prejudicis carregats d'estereotips masclistes.

• Idees discriminatòries i segregadores que puguin aparèixer entre els integrants de la comunitat educativa.

Els antics models educatius tenien com a base, per transmetre els seus coneixements, un material escolar

que buscava reflectir la societat.

En un projecte coeducatiu tots els materials utilitzats han d'orientar la seva didàctica cap a l'objectiu de

transformar la societat, per la qual cosa no ens podem limitar a reflectir el que tenim, sinó ensenyar el que

volem ser i transmetre la societat que volem construir. L'educació ha d'anar a l'avantguarda de tot canvi

perquè porta el germen del futur. Un futur de plena igualtat entre els sexes.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

EL LLENGUATGE SEXISTA EN EL MATERIAL EDUCATIU

El llenguatge sexista en el material educatiu

“Article 6. Foment de la igualtat.

Per tal de garantir l'efectiva igualtat entre homes i dones, les administracions educatives vetllaran perquè

en tots els materials educatius s'eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i perquè fomentin

el mateix valor d'homes i dones.”

És freqüent trobar dins dels llibres de text continguts sexistes. Ja sigui amb l'ús inadequat del vocabulari, la

redacció d'alguns continguts, l'ús d'algunes il·lustracions o exemples estereotipats.

Trobem una utilització inadequada del gènere en certs usos de la llengua o la tendència a designar les

col·lectivitats exclusivament en masculí, provocant la invisibilitat i ocultació de les dones.

Si bé és cert, que en camps com el de la investigació, la ciència, la literatura, etc., històricament els noms

més sonats són els d'homes (entre altres coses, per la limitació que ha tingut la dona històricament i la

prohibició per desenvolupar tasques que se sortissin de l'àmbit privat), també ho és el fet que es tendeix a

continuar destacant la figura masculina en una etapa contemporània on el paper protagonista de la dona

s'equipara bastant al dels homes.

És important destacar les seves aportacions al coneixement i la cultura.

La contribució de les dones al desenvolupament econòmic, social i cultural de la humanitat s‟ha de recollir

en el currículum.

És molt freqüent que els textos atribueixin rols i creïn estereotips que neguen la diversitat i no reflecteixen

la vertadera realitat social.

També és fàcil advertir el predomini de la figura de l'home i l'absència de la dona en la major part dels

textos.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

EL LLENGUATGE SEXISTA EN EL MATERIAL EDUCATIU

Cal tenir molta cura a l'hora de triar i distribuir els jocs i les joguines, ja que la major part de les vegades

tendim a encasellar les nines amb les nenes i els cotxes amb els nens, així com els colors (blau, per a ells;

rosa, per a elles). Són distribucions que en principi poden semblar inofensives, però d'una manera subtil

van filtrant continguts de gènere que es van dipositant i queden adherits a les esponges.

Són nombroses les imatges, contes, textos, il·lustracions, etc., que, sense pensar que tinguin una intenció

ofensiva dels seus autors, solen encasellar i crear estereotips.

No podem convertir en natural la col·locació de la dona en el pla de emotiu i emocional, i l'home en el camp

racional.

Hem d'evitar que prevalgui un sexe sobre un altre, ni masclismes ni feminismes. La veritat és que se

sobrevalora més el masculí, de manera que cal prestar especial interès a preservar de la desigualtat el

femení. Cal inculcar seguretat i confiança en els nens i nenes, i aconseguir que, tant uns com altres, no

reprimeixin els seus sentiments i siguin capaços d'expressar el que senten.

Els materials didàctics i l'ús que se‟n faci és molt important perquè ens ajuden a canviar prejudicis i

estereotips. Han de ser materials inclusius, coeducadors, que ens ajudin a corregir desigualtats. Per això,

han d'estar carregats de models positius, on les dones també ocupin llocs i professions de responsabilitat i

amb poder.

L'objectiu final és que l'alumnat adverteixi que hi ha les mateixes possibilitats d'aconseguir objectius i

aconseguir resultats per a tots. Que tots tenen llibertat d'elecció i les mateixes possibilitats.

Hem de ressaltar la importància de compartir responsabilitats dins l'àmbit domèstic per buscar el perfecte

equilibri (en aquesta faceta té especial rellevància la tasca educadora de la família i canviar aquesta idea

que la nena ajuda a la mare en les tasques casolanes mentre el nen i el pare miren els esports).
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

EL LLENGUATGE SEXISTA EN EL MATERIAL EDUCATIU

Eradicació de la violència a l’escola

És de vital importància l'observació, des de la infància, de possibles conats de conductes violentes per

poder corregir-les des de l'arrel.

Per això, hem de tenir ben clar maneres d'actuació per quan detectem aquest tipus de situacions.

Cal analitzar les activitats i els jocs, per saber si guarden, de manera explícita o implícita, algun

desencadenant de violència.

Hem d'analitzar els tipus d'insults i corregir-los, prestant especial atenció a aquells que porten connotacions

sexistes intencionades.

També hem de fixar-nos en la formació de rols entre l'alumnat, i veure si el perfil del lideratge recau sempre

sobre la figura masculina.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

EL LLENGUATGE SEXISTA EN EL MATERIAL EDUCATIU

Un bon escenari per observar i analitzar aquestes actuacions és l'espai del pati. Allà, nens i nenes actuen

més lliurement i s‟hi senten més lliures de la mirada docent, de manera que solen actuar d'una forma més

espontània. En aquest entorn hem d'identificar possibles estereotips, insults, agressions, participació de les

nenes en jocs històricament de nens, etc.

Aquesta observació del lloc d'esbarjo ens permet conèixer i assistir als comportaments i conductes de

l'alumnat i adonar-nos de si hi ha algunes actituds violentes o mecanismes d'imposició d'uns sobre altres.

Algunes preguntes que ens podem fer per a l'anàlisi dels comportaments són:

 S‟integren tots els nens i nenes en els diferents jocs?

 Es formen grups de nens i de nenes que juguen per separat?

 Qui protagonitza o dirigeix els jocs?

 Presenten les nenes actituds passives i els nens dominants?

 S'observen diferències en la roba d'uns i d'altres?

 Practiquen en grup els mateixos esports?

Si després de l'observació i l'anàlisi de resultats s'arriba a la conclusió que l'ús dels espais, activitats i jocs

es realitza d'una manera discriminatòria i es tendeixen a crear activitats disgregadoras i estereotipades, cal

corregir-ho al més aviat possible a través de la correcta distribució dels espais, la integració i barreja de les

nenes i els nens, i la correcció dels estereotips i les seves formes d'interrelació.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A TRAVÉS DEL PROJECTE 

EDUCATIU I CURRICULAR DEL CENTRE 

Una educació en valors que promogui la igualtat entre homes i dones ha d‟amarar tots els documents del

centre i regar cada racó del centre educatiu. Per això, cal incloure dins del Projecte Educatiu i Curricular

del centre la informació següent:

• Manifestar clara i obertament, dins dels diferents projectes del centre, que es tracta d'un centre que lluita

contra tot tipus de desigualtat, la no discriminació i en defensa de les llibertats i els drets humans.

• Incloure apartats sobre la violència de gènere, la diversitat, l'educació afectiva i sexual, així com la

importància del paper de la dona al llarg de la història.

• Ressaltar que els temes de diversitat, igualtat, inclusió, no discriminació, etc., són temes transversals que

han d'estar presents en totes les assignatures, matèries, materials, espais, continguts i procediments del

curs.

• Transmetre estratègies, destreses i coneixements per a la resolució de conflictes.

• Potenciar les habilitats socials, la dinàmica de grups, i actituds d'assertivitat i empatia.

• Fomentar el treball en equip i la participació conjunta de l'alumnat, així com de tota la comunitat educativa

en diverses activitats.

• Fomentar la participació i el suport de les famílies, treballant d'una manera coordinada i fent-los partícips

del projecte educatiu d'educació en valors.

• Dissenyar didàctiques inclusives, no discriminatòries, que responguin a l'objectiu d'una educació en

igualtat d'oportunitats.

• Introduir en tota metodologia el treball en actituds i valors.

• Reforçar d'una manera positiva el paper femení.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A TRAVÉS DEL PROJECTE 

EDUCATIU I CURRICULAR DEL CENTRE 

A través d'una educació en valors hem de subratllar els següents aspectes:

• Coneixement del propi sexe.

• Coneixement de l'altre.

• Igualtat de sexe i respecte de les diferències.

• Coneixement i comprensió de les particularitats de cada un.

• Confiança i seguretat en un mateix.

• Aprofitament de la diversitat, com a enriquiment personal.

• Interculturalitat, com a base d'un aprenentatge ple en igualtat.

• Eliminació de prejudicis i estereotips al voltant del gènere.
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METODOLOLOGIA PER A UNA CORRECTA TRANSMISSIÓ DE L'EDUCACIÓ

EN IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

• Predicar amb l'exemple. La comunitat educativa del centre ha de representar la realitat social, la diversitat

cultural, les diferents capes socials.

• Distribuir d'una manera igualitària i equilibrada les responsabilitats entre els actors de l'educació (ni

sempre un delegat, ni mai una directora). És important que hi hagi dones estudiants que participin en els

consells escolars i equips directius que representin la igualtat.

• Transmetre de manera clara la lluita contra la discriminació, l'acceptació de totes les cultures, el rebuig de

qualsevol forma d'intolerància, i la correcció de qualsevol conducta agressiva, especialment de la violència

de gènere.

• Incentivar continguts i activitats encaminades cap a una educació no sexista.

• Formació del professorat i de la resta de treballadors de l'ensenyament en l'assimilació i transmissió dels

valors d'igualtat.

• Detectar i suprimir els estereotips de gènere.

• Impregnar tots els continguts curriculars amb la paraula IGUALTAT en totes les etapes educatives.

• Adjectivar l'escola com INCLUSIVA, IGUALITÀRIA, INTEGRADORA i PARTICIPATIVA.
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3 El currículum educatiu des d’una perspectiva de gènere

METODOLOLOGIA PER A UNA CORRECTA TRANSMISSIÓ DE L'EDUCACIÓ

EN IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

• Recollir dins del currículum les necessitats i experiències de les alumnes.

• Analitzar el material didàctic i tenir una mirada crítica cap a continguts sexistes o discriminatoris.

• Ser contundents en el rebuig a qualsevol tipus de manifestació agressiva.

• Corregir o reorientar coneixements previs de l'alumnat que tingui prejudicis de gènere.

• Promoure la participació de l'alumnat en preses de decisió fent-los responsables.

• Propiciar les relacions interpersonals.

• Treballar la part conceptual, procedimental i de formació d'actituds per aconseguir la consecució

d'objectius del projecte educatiu d'igualtat.

• Reforçar continguts i activitats que afavoreixin la resolució de conflictes.

• Incentivar el diàleg i l'assoliment de pactes amb els altres, a través de la col·laboració, l'escolta activa i el

respecte de les llibertats individuals, promovent l'intercanvi d'idees, la tolerància i esborrant qualsevol forma

d'imposició.
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METODOLOGIA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT

ESCOLAR

Hem de diferenciar clarament entre conflicte (discussió, diàleg, desacord) i violència (agressió, intolerància,

enfrontament). El conflicte, el desacord, la diversitat d'opinions, és una cosa que pot aparèixer en les

interaccions personals i que no hem de valorar com una cosa negativa.

La convivència i l'intercanvi continu, al llarg de la vida de les persones, ens porta a situacions conflictives o

de desacords a causa de la diversitat d'opinions o maneres d'entendre la vida.

Cap existència està lliure de situacions conflictives i no hem d'entendre el conflicte com una cosa dolenta.

L'important és saber resoldre aquests conflictes i donar-los una resposta positiva, sempre a través del

respecte cap a l'altre i la tolerància de les opinions alienes. Tota resposta a una situació conflictiva ha de

seguir el camí de la no-violència, de la racionalitat, l'intent de posar-nos en el lloc de l'altre, de l'escolta

activa, de l'assertivitat.

La resposta davant de qualsevol desacord amb amenaces, enemistats, insults o ocasionant danys físics,

psicològics o socials cap a l'altre, de manera intencionada, és una manera d'obrar per mitjà de la violència i

l'agressivitat.

Dins d'un centre educatiu poden sorgir agressions entre els alumnes, entre alumnat i professorat, entre els

propis treballadors de l'ensenyament, entre l'equip docent i les famílies, etc. hem d'analitzar aquestes

agressions i comprovar quines s'emparen sota el paraigües del poder i l'autoritat, la prepotència i la

desigualtat.
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METODOLOGIA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT

ESCOLAR

El projecte educatiu no pot desenvolupar-se en un context on hi hagi manifestacions d'autoritat o de poder

que desemboquin en qualsevol forma de violència. Ni en un espai on es permeti que les situacions

conflictives derivin en manifestacions violentes.

Si no es corregeixen i s‟eradiquen dels centres educatius aquestes accions, es fomentarà la por i la

inseguretat, prendrà forma l'abús, la incomprensió i la intolerància, i la por i la submissió obriran la porta.

És essencial que dins de qualsevol espai, especialment en l'àmbit educatiu, s'instauri un nivell de tolerància

i acceptació zero davant aquestes actituds agressives. Tota conducta on aflori un tracte desigual o aparegui

una relació basada en l'ús avantatgista del poder, no es pot tolerar i s'ha de tallar en el precís instant en

què aparegui. Cal prevenir-les, detectar-les, identificar-les, nomenar-les, aïllar-les i eradicar-les de les

aules.

És imprescindible que dins del temps educatiu hagi moments en què es treballin a consciència les

relacions personals, el treball en equip, la participació, i es desenvolupin les habilitats socials necessàries

per viure en una societat democràtica i participativa on ha de prevaler sempre el conjunt de les llibertats i el

respecte als altres.

És necessari crear espais de debat on hi hagi un intercanvi d'opinions, on sorgeixi la necessitat d'arribar a

acords, de trobar camins per a l'enteniment a través del diàleg, de l'ús de la raó i de la tolerància.

Cal inculcar en l'alumnat el valor de l'acceptació d‟allò que és diferent, d‟allò que és contrari.

El projecte educatiu ha de presentar en totes les seves manifestacions una realitat diversa, on conviuen

diferents cultures i maneres de viure, on hi ha diferents creences i religions, on es parlen diversos idiomes,

on hi ha diferents experiències i cultures que, lluny de separar, ens enriqueixen.
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METODOLOGIA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT

ESCOLAR

Cal que dins del context educatiu imperi una pedagogia que protegeixi la diversitat i la interculturalitat, que

faci de la convivència amb el diferent una cosa quotidiana, que propiciï la trobada a través d'estratègies

educatives que afavoreixin la igualtat.

Tots els documents de planificació i organització del centre han de tancar una filosofia de treball en

habilitats socials, relacions interpersonals, convivència intercultural i acceptació d‟allò diferent.

És necessària la mediació docent, la guia i orientació, en els conflictes que es generin en l'àmbit escolar

fruit d'aquesta diversitat i convivència diària. Cal posar en marxa les habilitats socials i perfilades, perquè

els verbs escoltar, compartir, respectar, tolerar, dialogar, resoldre, solucionar, acordar, trobar, siguin una

realitat en el dia a dia del centre educatiu, que després serà un reflex de la quotidianitat dels carrers.

La violència contra les dones vulnera drets bàsics de l'ésser humà recollits en la Declaració Universal dels

Drets Humans:

-Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona (Article 3).

-Ningú no serà sotmès a tortures ni penes o tractes cruels, inhumans o degradants (Article 5).

-La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat

(Article 16.3).
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METODOLOGIA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT

ESCOLAR

Un dels objectius de tota etapa educativa és la potenciació de comportaments igualitaris i solidaris.

La violència de gènere és un fenomen que es basa en un desequilibri profund entre homes i dones, amb

unes arrels culturals sexistes que s'han mantingut al llarg dels segles, basat en el poder atorgat a l'home i

la infravaloració de la dona.

Tot sistema educatiu ha de contemplar la necessitat d'eradicar aquesta injustícia, socialitzar el gènere a

través de la seva promoció i amb la responsabilitat del desenvolupament integral de l'alumne com un

individu social, solidari i tolerant.

El centre educatiu és l'espai ideal per corregir i analitzar d'una manera crítica i constructiva la realitat social,

atenent no només l'educació en valors impartida dins del centre, sinó també l'altre canal educatiu que rep

l'alumnat des de la família, mitjans de comunicació, amics, etc.

Dins del marc educatiu hem de tenir presents els estereotips creats socialment i l'estructura patriarcal que

cal suprimir. També s'ha de comptar amb tot l'entramat social que participa en el desenvolupament de la

personalitat de l'individu i crea hàbits i comportaments. Tot i que les principals fonts educatives siguin la

família i l'escola, no s'ha d'oblidar que també intervenen les institucions polítiques, religioses i

administratives, així com el medi laboral.

La societat, a través de totes les seves maneres d'influència, participa en l'educació de l'individu i, en

alguns casos, pot pressionar a diversificar els comportaments i actuacions depenent del gènere.

Des del centre educatiu s'ha de combatre aquesta socialització del gènere i lluitar obertament per canviar

els sexisme i estereotips masclistes.
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METODOLOGIA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT

ESCOLAR

Com ja hem assenyalat anteriorment, i no ens cansarem de repetir des de diferents enfocaments al llarg

d'aquest curs, per reduir la violència contra les dones és necessari un canvi en les normes i valors que

toleren i fomenten aquestes actituds, i alhora suprimir els missatges que reforcen actituds sexistes.

La manera d'aconseguir aquest canvi social només és possible mitjançant la participació activa i una

corresponsabilitat social d'una educació en igualtat de nens i nenes.

Les orientacions metodològiques que proposem a continuació són la base per transformar aquesta manera

d'entendre la societat sexista en què un sexe manifesta una superioritat sobre l'altre.

A través de la coeducació es posa en pràctica la igualtat de drets i oportunitats i s'intenta aconseguir que

aquells valors i actituds que la tradició ha assenyalat com a masculins o femenins siguin acceptats i

assumits per qualsevol dels sexes, i que, tant a l'escola com fora d'ella, especialment a les famílies, es

tinguin en compte els drets de les nenes.

És molt convenient que els nens i nenes intercanviïn i assagin diferents rols i situacions, on hagin de plorar,

riure, ser sensibles, revoltar-se... perquè aprenguin habilitats que permetin el desenvolupament i

l'autonomia personal.

Dins de l'aspecte curricular, és important abordar de manera transversal totes aquelles habilitats socials,

destreses i capacitats que inculquen a l'alumnat uns valors compromesos amb la societat. Així, la

coeducació, l„educació per a la pau, l„educació per a la salut, la integració, la inclusió, i tots aquells temes

d'Igualtat, hauran de formar el marc dels objectius generals per aconseguir un desenvolupament íntegre de

l'alumne i ajudar en la construcció d'una societat democràtica, justa i igualitària. On no hi hagi cap tipus de

discriminació i la solidaritat s'escrigui amb lletres grans i clares.
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METODOLOGIA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT

ESCOLAR

Encara avui podem observar alguns casos en què es vulnera el dret constitucional que ens atorga a tots la

condició d'iguals i prohibeix tot tipus de discriminació.

Hem de tenir en compte que eduquem tots, que no és una responsabilitat que només recau sobre l'escola i

la família, sinó que és una tasca social.

Les nostres nenes i els nostres nens reben cada dia una allau de missatges a través dels centres

educatius, de les seves famílies, de les seves amistats, dels mitjans de comunicació, del carrer... I tot això

contribueix a la seva educació i va modelant i formant la seva experiència a través de l'observació, que

l‟infant incorpora i integra.

Cal que a l„escola es faci especial atenció al fet que els missatges igualitaris quedin clars, i que aprenguin a

viure en convivència, que desenvolupin les relacions humanes d'una manera solidària i integradora,

participativa i activa, i deixin enrere els missatges segregadors, discriminatoris o que desequilibren a unes

enfront d'altres, perquè facin una interpretació de la realitat on la igualtat trobi el seu lloc.

Qualsevol tipus de violència o discriminació ha de ser tractada des de l'espai educatiu. Per a això s'ha de

ser capaç d‟identificar-la, prevenir-la, atacar-la, aïllar-la i eradicar-la de les escoles.

Per combatre tota injustícia és imprescindible el paper del docent. El professorat ha d'estar preparat i

format per desenvolupar les seves capacitats i impartir l'exercici de la docència aprofundint sempre en

l'educació en valors d'una manera transversal.

La seva didàctica ha d'anar encaminada al rebuig immediat de l'insult, l'agressió, el menyspreu, o qualsevol

forma de violència. La figura del docent ha de ser un exemple i un model d'actuació per a l'alumnat, davant

de qualsevol tipus d'injustícia.
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ACTIVITATS ENCAMINADES A L'ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

DE LES AULES

Cal desenvolupar activitats que:

• Actuïn d'acord amb els valors d'igualtat, no discriminació, tolerància i integració.

• Integrin i promoguin la participació de tot l'alumnat.

• Estableixin relacions constructives i igualitàries basades en la solidaritat.

• Subratllin la importància dels valors i els drets bàsics que permeten la convivència i una societat

democràtica.

• Desenvolupin en l'alumnat conductes, destreses i habilitats que els facin aptes per a una convivència

sense violència, sent capaços d‟identificar i reconèixer-la, tant aquella que s‟exerceix sobre ells mateixos

com cap als altres.

• Desenvolupin actituds i comportaments basats en el respecte dels drets i llibertats personals.

• Adquireixin habilitats socials que els permetin el diàleg, l'escolta, la tolerància, el respecte i la defensa de

les seves idees i de les dels altres.

• Desenvolupin competències personals d'autoprotecció.

És recomanable que es portin a un nivell pràctic i d'una manera dinàmica. S'han de realitzar en grup, ja que

es tracta de potenciar i construir individus socials capaços d'enfrontar i conviure amb allò que l'envolta.

Recau en la percepció del docent l'adaptació de l'activitat a la realitat de l'aula i les necessitats cognitives

de cada classe.

Un dels objectius de les activitats és el de fer visibles i reconèixer moltes situacions on sorgeixin o puguin

sorgir situacions conflictives, o aparegui algun tipus de discriminació o violència.
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ACTIVITATS ENCAMINADES A L'ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

DE LES AULES

No es pot passar per alt cap d'aquestes situacions, ni silenciar-les, ni negar-les, ni minimitzar-les.

L'important és resoldre el problema en la seva arrel i reconduir-lo des del seu naixement.

Cal buscar, a través de les activitats, un clima de convivència agradable, on hi hagi respecte, tolerància,

reconeixement i valoració de l'altre, i on, de manera conjunta, professor i alumnes busquin solucions

pacífiques als problemes i situacions plantejades.

Cal potenciar la comunicació, el diàleg, l'expressió compartida, l'escolta activa i eliminar qualsevol

estereotip sexista o discriminació per raó de gènere.

S'han de desenvolupar activitats que exposin clarament d'una manera didàctica el dret a la integritat física.

Segons les dades aportades per l'Observatori General contra la Violència de Gènere són massa els nens i

nenes que assisteixen o pateixen, d'una manera directa o indirecta, l'abús o el maltractament.

Els adults no podem mantenir-nos aliens a la nostra responsabilitat i hem de prevenir aquestes situacions

ensenyant als nostres fills i alumnes a no tolerar aquestes situacions.

Molts d'aquests abusos soferts pels nens són callats per la indefensió d'aquests, la por i la dependència en

què es troben. És important que des de l'escola es transmetin actituds de no-tolerància i denúncia

d'aquestes situacions. En cas contrari, el nen creixerà en un entorn hostil, on impera l'autoritat i s'exerceix

un abús de poder, i l‟integrarà en el seu desenvolupament cognitiu i emocional com una cosa normal.

Les diverses activitats que s'emprenguin a l'aula han de tenir com a finalitat que el nen adquireixi i aprengui

estratègies que li permetin defensar-se davant aquestes situacions violentes.
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És bo que el docent faci ús d'exemples, tant reals com imaginaris, perquè el nen conegui la realitat i pugui

reconèixer aquestes situacions.

A partir d'aquests exemples l'alumnat ha d'aprendre i buscar solucions no violentes i, a través del diàleg,

arribar a propostes que siguin efectives amb vista a la protecció del menor davant aquests conflictes.

Dins d'aquestes activitats, orientades a desenvolupar i consolidar la seguretat i la confiança en un mateix,

també és important fer una parada a l'apreciació del propi cos com una cosa personal, per prevenir els

possibles abusos sexuals i la invasió de la intimitat.

A l'aula cal analitzar l'apreciació que del cos té cada alumne, i salvar les possibles orientacions

estereotipades que el cos de la dona representa el món del sensible i el feble, i el de l'home el domini, el

valor i la força.

Els nens i les nenes, des de petits, han de tenir coneixement del seu cos i protegir-lo, així com no avaluar

per les aparences.

Cap persona pot envair la intimitat o despertar por o malestar, cal ensenyar a cridar “NO” i a denunciar

acostaments intimidatoris.

Davant la revelació per part d'un menor d'un abús sexual, com a adults, hem d'estar preparats per la

resposta.

El primer símptoma o senyal detectada que un menor ha pogut patir o està patint un abús no es pot passar

per alt i hem d‟indagar convidant el nen o la nena que expressi els seus sentiments i parli amb total llibertat.
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Algunes de les senyals que podem identificar com a símptomes d'abús sexual poden ser: canvis de

personalitat en el nen, allunyament del grup, silencis, intent de passar desapercebut, falta de gana,

dependència excessiva, manca de concentració, regressions, deteriorament de la confiança en el món

adult, allunyaments.

Davant d'això l'adult ha de mostrar tot el seu interès i donar a les paraules del nen la importància que

mereixen, prendre‟l seriosament, que el menor se senti comprès i escoltat en tot moment.

Aquest suport adult és essencial perquè el nen pugui enfrontar-se i superar una situació traumàtica.

L'adult ha de ser capaç de transmetre al nen que el que ha passat no és culpa seva, i que no està traint a

ningú revelant aquest secret. El nen no ha de sentir por davant d'aquesta revelació.

Un cop sabedors d'aquesta confidencialitat, si l'abús procedeix d'un entorn familiar s'ha de contactar amb

persones especialitzades.
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ACTIVITATS QUE TREBALLIN L'AUTOPROTECCIÓ

Els agressors solen aprofitar la manca de respostes defensives de les víctimes i aconsegueixen la seva

col·laboració i silenci a través d'amenaces.

Dins de l'escola cal desenvolupar aquestes defenses, ja que el nen que no és capaç de dir “NO”, revelar-se

davant l'abús i explicar-ho, corre el perill d‟interioritzar-lo i perdre la seva confiança en el món.

L'alumnat ha d'aprendre a diferenciar entre les carícies, petons i demostracions afectives, d'aquells

acostaments intimidatoris.
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ACTIVITATS QUE DESENVOLUPIN L'EXPRESSIÓ COMUNICATIVA I LA

TRANSMISSIÓ DEL PLA EMOCIONAL

Dins d'un entorn educatiu és fonamental transmetre habilitats que afavoreixin les relacions socials i la

convivència.

L'alumne ha d'aprendre a expressar-se lliurement, deixar aflorar els seus sentiments, ser capaç de

demostrar alegria, tristesa, por, malestar, plaer, etc.

Reprimir la sortida de les sensacions, no demostrar els sentiments, té un efecte perjudicial en les persones.

Un nen que sent por davant alguna situació, i no és capaç d'expressar aquest sentiment, ni tan sols de

reconèixer-ho, corre el perill de reprimir aquest temor i instal·lar-lo en el seu interior de manera perpètua

amb un efecte molt perjudicial.

Ser capaç de percebre, reconèixer i expressar les emocions és primordial per al desenvolupament íntegre

de la personalitat del nen.

Un dels principals objectius docents és que els alumnes no sentin cap tipus de vergonya d'expressar allò

que senten i desenvolupar un llenguatge emocional.

Dins d'aquest llenguatge de les emocions, d'aquesta expressió de la sensibilitat interior, té especial

importància el plor. La nostra societat ha emmarcat el plor d'una manera injusta en el terreny de la debilitat

i és freqüent sentir frases del tipus “no ploris”, “plorar és de covards”, “només ploren les nenes”, etc.

Donar-li la importància que té el plor com a mecanisme d'alleujament i ressaltar el dret de tots a plorar.

Explicar que el plor és de valents.
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ACTIVITATS QUE DESENVOLUPIN L'EXPRESSIÓ COMUNICATIVA I LA

TRANSMISSIÓ DEL PLA EMOCIONAL

A través d'aquesta didàctica de les emocions, on l'alumne adquireix habilitats socials per expressar-se, per

comunicar-se amb els altres, per posar-se al lloc de l'altre, per valorar allò diferent, per compartir

sensacions, per comprendre el company i respectar les diferències, s'aconsegueix que l'individu vagi

formant una personalitat integradora de diferències, tolerant, comprensiva i solidària. Un caràcter capaç

d'expressar els sentiments, de no interioritzar la ràbia, de no reprimir el plor.

Un individu que és capaç de reconèixer i expressar què passa al seu interior, que coneix i controla el seu

pla emocional, és una persona preparada per a la convivència. En canvi, aquell individu que no ha rebut

aquests valors, que reprimeix els sentiments, que guarda la seva ràbia, que s'avergonyeix de mostrar allò

que sent, sol ser un individu que no sap respondre ni té capacitat d'actuació davant d'una situació humiliant

i que pot acumular les tensions internes sofertes per després bolcar-les, en un àmbit privat, sobre altres

persones que sent com a més febles o sobre les quals creu tenir algun dret.

L'agressor no gestiona la seva ràbia o la seva por d'una manera adequada, sinó que les canalitza i les

descarrega sobre la seva víctima. Sol buscar una víctima que percep com desproveïda de defenses i

sense recursos per defensar-se de l'atac. Per això, és imprescindible que des de petits s'adquireixin i

aprenguin habilitats i mecanismes de defensa i de resposta davant d'una injustícia.
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L'ENFOCAMENT DIDÀCTIC DE LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE

GÈNERE EN LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES

La història s'ha encarregat d'incorporar la violència dins del món masculí, alhora que associava l'home al

valor, la força, l'autoritat i el poder. És en l'etapa de Secundària on s'ha de vèncer i canviar aquest

repartiment desigual de funcions i catalogacions en funció del gènere.

Des de les diferents etapes educatives s'ha de canviar aquesta percepció del món masculí i canviar els

verbs guanyar, competir, conquerir, vèncer, etc., pels verbs compartir, comprendre, entendre, comunicar,

expressar, etc.

Els models i actuacions adquirits des dels canals comunicatius aliens a l'entorn educatiu, han de ser

reorientats i redirigits en el medi escolar.

La violència com a forma de resposta, malauradament estesa a través dels mitjans de comunicació i

reproduïts en algunes relacions socials, ha de ser substituïda per la resolució de problemes.

Alguns dels trets que es poden identificar en l'alumne com a hàbits de conductes no igualitàries i que

s'han de corregir són:

• Baixa autoestima i inseguretat.

• Percepció individualista de la realitat.

• Incomprensió de l'opinió aliena.

• Necessitat imperiosa del triomf.

• Angoixa davant la derrota.

• Absència de concepció grupal.

• Manca de relacions interpersonals.
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L'ENFOCAMENT DIDÀCTIC DE LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE

GÈNERE EN LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES

Alguns comportaments, observats entre l'alumnat, que reflecteixen una necessitat de reeducació són:

• Empentes intencionades.

• Bufetades

• Insults com ara “ets idiota”.

• Menyspreus com ara “teu quadern és una merda”.

• Humiliacions del tipus “ets la més lletja de la classe”.

• Amenaces com ara “o em deixes els teus apunts o t‟espero a la sortida de l'escola”.

• Discriminacions com “tu no jugues amb nosaltres”.

• Aixecar la faldilla.

• Tocaments no consentits.

Totes aquestes accions poden provocar en la víctima d'aquestes agressions temors i pors, així com

sentiments d'humiliació que repercuteixen molt perjudicialment en l'autoestima personal.

El maltractament físic i/o psicològic va dinamitant poc a poc les persones.
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EDUCACIÓ INFANTIL

L'Educació Infantil contribuirà a desenvolupar en la infància l'aprenentatge de la resolució pacífica de

conflictes.

És imprescindible prevenir i sensibilitzar des de la més tendra infància el desenvolupament dels nens i

nenes i les accions conduents a combatre la violència de gènere. Cal que la transmissió dels valors

d'igualtat i solidaritat arribi des d'una edat primerenca i que els nens i nenes tendeixin a imitar situacions i

relacions igualitàries i no discriminatòries.

Si pretenem una transformació social on no hi hagi lloc per a comportaments, mentalitats, ni actituds

sexistes, cal sensibilitzar i preparar les nostres futures dones i els nostres homes venidors.

A la franja de l'Educació Infantil, entenent aquest tram d'edat entre els tres i els sis anys, és quan es

comencen a formar les primeres relacions socials. Per això, la importància de treballar en l'aprenentatge

del respecte i la igualtat.

Lògicament, s'han d'introduir els continguts d'igualtat de gènere a través del joc. La part lúdica és la de

principal rellevància en aquesta edat.
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Els principals valors o ensenyaments que cal transmetre en aquest tram educatiu, en matèria d'igualtat i

prevenció dels conflictes de gènere, són els següents:

• Respecte per les diferències.

• Coneixement del propi cos.

• Relació amb els altres.

• Interpretació d'un món igual per a tots i totes.

• Aprendre a comunicar-se i expressar-se d'una manera pacífica.

• Exploració de l'entorn familiar, educatiu i social per adquirir pautes de convivència.

• Demostracions i exemplificacions de la bellesa de la igualtat, les bondats de la solidaritat i la necessitat de

relacionar-se d'una manera pacífica i cordial en el dia a dia.

• Desenvolupament d'un clima de respecte, cooperació, afecte i confiança.

• Visualització de les manifestacions del sexisme.
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Per l'assoliment d'aquests objectius és imprescindible, primer, la sensibilització i formació de tots els actors

de l'educació i fer partícips a les famílies de l'ideari coeducatiu.

Només amb el compromís de tots aconseguirem que l'alumnat adquireixi les capacitats bàsiques per al seu

desenvolupament humà:

• Autonomia personal.

• Capacitat de responsabilitzar-se del seu projecte de vida.

• Desenvolupament de l'afectivitat.

• Habilitat comunicativa i capacitat d'expressió.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L'Educació Primària contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la seva capacitat per adquirir habilitats en

la resolució pacífica de conflictes i per comprendre i respectar la igualtat entre sexes.

L'etapa educativa compresa entre els sis i els dotze anys, que correspon a l'Educació Primària, té entre els

seus principals objectius la intervenció plena en el desenvolupament de la personalitat de l'alumnat i

preparar-lo per a l‟entrada participativa i activa dins la societat.

És, per tant, una tasca educativa que s'ha de centrar no només en la implantació del coneixement, sinó a

formar l'individu plenament amb capacitats per desenvolupar-se en el món que l'envolta i integrar de

manera activa, atorgant-li habilitats per participar en la vida social i cultural.

Amb aquests objectius, es busca no només la completa formació de l'alumnat, sinó equilibrar les

desigualtats socials.

Per això, és necessària en aquesta fase educativa una especial atenció als trets afectius i la intel·ligència

emocional que contribueixen a l'aprenentatge, i veure l'educació amb una funció socialitzadora.

En l'etapa d'Educació Primària, el nen adquireix una autonomia que va creixent, tant intel·lectual com

afectivament, d'una manera motriu. A aquesta edat els infants ja van adquirint certa capacitat

d'independència, i van creant el seu pensament i la seva opinió, i són capaços d‟entreveure realitats

concretes, classificar les coses i relacionar-les.
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És en aquesta etapa quan es van forjant les primeres relacions estables de convivència i enfortint el pla

interpersonal. És una edat plena d'aprenentatge on es tendeix a idealitzar algunes coses i a imitar els

patrons adults.

Els objectius principals, pel que fa a la violència de gènere i temes d'igualtat, són els següents:

• Afavorir en l'alumne el desenvolupament d'una mentalitat positiva, basada en la tolerància i el respecte

cap a les diferències.

• Afavorir les relacions interpersonals i transmetre eines i habilitats socials que possibilitin la convivència en

una societat plural.

• Identificar i conèixer situacions de maltractament i incidir en els avantatges de les relacions basades en el

respecte i la tolerància.

• Facilitar la detecció de situacions de violència i motivar el rebuig a tot tipus de discriminació, marginació i

violència entre nens i nenes.

• Aportar idees per establir relacions igualitàries, fomentar el respecte, l'empatia i la cooperació entre

l'alumnat.

• Potenciar la tolerància zero davant la violència i la discriminació, emmarcant la prevenció de la violència

de gènere dins d'una perspectiva més àmplia, la dels Drets Humans.
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Activitats a l’aula:

Es fa necessària una aposta, dins de l'aula, per la coeducació i l„educació en valors, tenint en compte les

característiques psicològiques de l'alumnat, per donar resposta a les necessitats que aquesta edat

presenta en relació amb el món que l'envolta.

• Reconeixement i identificació dels abusos psicològics (insults, amenaces, discriminacions).

• Reacció davant d'aquestes situacions.

• Eliminació d'actituds segregadores i rols sexistes.

Els abusos psicològics engloben aquells actes i actuacions de conducta que van acompanyades d'una

agressió o un dany psíquic o físic, i es provoquen d'una manera intencionada.

La utilització d'aquest tipus d'abusos, ja sigui per insults, amenaces, agressions físiques, etc., provoca

importants conseqüències en l'autoestima del receptor.

És necessària la conscienciació de l'alumnat que no ha de permetre cap tipus d'abús, ni tolerar cap

discriminació, i que té dret a rebutjar qualsevol tipus de manipulació, així com a denunciar tota intolerància.

Actuació contra l'insult: cal tractar-lo com una cosa perjudicial, que atempta contra la part afectiva i

emocional de la persona que el pateix. És discriminatori, fa mal i sol emprar-se per humiliar a una persona.

El podem i hem de catalogar com una agressió verbal, una manifestació violenta de la paraula.

Hem de canviar-lo, reconduir-lo i convertir-lo en el seu contrari, en una apreciació positiva o valoració de

l'altra persona.
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A través de l'activitat l'alumne ha d'aprendre a valorar la companya i ser capaç de posar-se al seu lloc. Ha

de ser capaç de comprovar el mal que fa una actitud denigrant i el maltractament verbal (insult), per poder

contrarestar i fer prevaler el dret a la no-discriminació.

El docent té el complicat paper de fer que alguna cosa normalitzada en la vida diària, com és l'insult, es

converteixi en un fet aïllat, que no produeixi riure en els oients sinó total rebuig.

Cal remarcar el caràcter sexista d'alguns insults per poder-los despullar d'aquest contingut maliciós.

D'un llistat d'adjectius el nen/a ha de saber diferenciar quins tenen una connotació negativa i quins són

positius.

És aconsellable l'elaboració d'un llistat amb les agressions verbals més escoltades a classe i prohibir el seu

ús així com ensenyar a demanar disculpes si s'ha insultat algú.

Fer una valoració de l'exercici amb els alumnes i apuntar les observacions produïdes durant l'activitat.

Actuació davant l'amenaça: aquesta es produeix quan s‟intimida algú anunciant algun greuge si no fa allò

que se li exigeix. Solen anar acompanyades d‟un abús de poder per part de qui la realitza i s'utilitza com

una arma d'intimidació persuasiva.

Cal advertir l'alumnat de les conseqüències negatives que té l'ús de poder sobre la víctima i conscienciar la

classe de la repulsa total cap a aquest tipus de estratagemes.

Recordar el dret a la llibertat personal d'escollir entre fer o no fer una cosa i el deure de respectar la decisió

de l'altre, encara que no vagi en sintonia amb els nostres interessos.
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Mostrar exemples que tinguin relació amb el dia a dia de l‟aula.

És molt important que a l'alumne li quedi clar la diferència entre exigir que es respecti un dret i l'abús que

significa obligar algú, sota l'amenaça, que faci alguna cosa quan no en té cap obligació.

Les activitats a desenvolupar a classe s'han d'orientar cap a l'ús no sexista dels espais educatius, a la no-

segregació de l'alumnat segons els esports, a no relacionar la dona amb estereotips masclistes (rosa,

cuina, nina, món del sensible, etc.).

Una activitat molt interessant per aprendre a expressar sentiments sense por ni vergonya és la d'escriure

en diversos papers totes les sensacions (alegria, ràbia, tristesa, por, dolor, etc.) i repartir-los entre l'alumnat

perquè cadascú vagi expressant una de les emocions i la resta sigui capaç de reconèixer-la, compartir-la i,

sobretot, respectar-la.

L'alumnat ha de ser conscient dels drets i obligacions com a ésser humà i de l'obligació de respectar-los.

Per això, cal transmetre de manera clara les afirmacions següents:

• Dret a gaudir de la vida d'una manera lliure de tot tipus d'abús de poder i de qualsevol tipus de violència.

• Dret a parlar, explicar i expressar les emocions, les vivències, les sensacions.

• Dret a sentir por, tristesa, alegria, ràbia, etc. davant algunes situacions.
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Dins de l'educació en valors, especialment en el tema que ens ocupa, la lluita contra la violència de gènere,

és necessària la transmissió d‟allò que no només està malament, sinó que a més queda prohibit:

• L'agressió a altres persones, companys, amics, adults... Ni físicament ni psicològicament (és important

demostrar els danys que produeixen les agressions, tant fora com interiorment, el visible i l'invisible als

ulls).

• Obligar una altra persona a fer alguna cosa que no vol.

• Envair la intimitat d'una altra persona sense el seu consentiment.

• Exercir abús psicològic (insults, amenaces, etc.).

Cal enfortir en l'alumnat la confiança i seguretat en un mateix, per expressar sentiments i per enfrontar-se a

qualsevol situació.
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Enumerem els objectius de l'Educació Primària pel que fa a l„educació en valors:

• Dotar l'individu de les capacitats i recursos necessaris perquè pugui tenir una autonomia personal i una

resposta pacífica davant d'una situació conflictiva.

• Analitzar els estereotips sexistes i detectar situacions de violència de gènere.

• Potenciar la construcció del coneixement d'un mateix.

• Potenciar les relacions interpersonals.

• Subratllar la importància de la bona comunicació en les relacions d'amistat, parella.

• Expressar sentiments, compartir opinions, preocupacions, coneixements...

• No tolerar cap tipus de discriminació i promoure la defensa dels drets humans.

• Promoure una educació no sexista i integrar el valor de la solidaritat amb la víctima i la denúncia de

qualsevol maltractament.
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Metodologia:

Els objectius que hem plantejat orienten clarament cap a una metodologia de caràcter transversal i global,

des d'un punt de vista integrador.

Cal centrar-la en aquells aspectes concrets del desenvolupament i l'aprenentatge del nen que formen les

conductes assertives i comportaments d'igualtat que siguin capaços d'identificar i reconèixer abusos i

intoleràncies interpersonals.

Aconseguir el desenvolupament de l'autoestima i enfortir el dret a la integritat física i psicològica, i el

respecte cap als altres és la millor manera de prevenir reaccions violentes, l'aparició de situacions

discriminatòries, actituds agressives i no repetir patrons autoritaris i estructures socials de caràcter

patriarcal.

Desenvolupar i enfortir la independència, seguretat en un mateix, l'autoconfiança i l'autoestima, com la

base per construir la integritat de les persones i generar capacitats que habiliten per a respondre davant la

injustícia.
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Estratègies de treball:

- Dinàmica de grups on es desenvolupin les habilitats socials.

- Expressió i canalització de les emocions.

- Exercicis d'intel·ligència afectivoemocional.

- Tècniques de resolució de conflictes.

El docent ha d‟avaluar la millor manera de portar a l'aula, depenent del nivell de la classe, situacions

concretes que hagin passat a l'aula, experiència amb l'alumnat, etc.

Dins de l'aula cal establir una metodologia basada en l'observació de conductes socials i interpersonals

entre l'alumnat, i entre els alumnes amb els docents, per poder identificar un ús indegut dels

comportaments que delatin conductes sexistes. Aquestes actituds sexistes creen desigualtats dins de

l'espai educatiu i jerarquitzen funcions i valoritzacions en funció del gènere de les persones.

Hem d‟eradicar de la vida, en general, i de les aules, en particular, el fet de relacionar la dona amb el sexe

dèbil o donar-li característiques negatives.

Cal transmetre a l'alumnat que les dones i els homes tenim els mateixos drets i les mateixes oportunitats, i

cap és més que l'altre.
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L'Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per relacionar-

se amb els altres de manera pacífica i per conèixer, valorar i respectar la igualtat d'oportunitats d'homes

i dones.

En l'etapa de Secundària, com a següent esglaó educatiu, s'ha d‟aconseguir que l'alumnat sigui crític amb

qualsevol actitud discriminatòria, que consolidi els valors de solidaritat i tolerància. Per això, el currículum

de Secundària ha d'estar impregnat de valors ètics i cívics, i una educació en valors que es continuï

desenvolupant, com en l'etapa de Primària, d'una manera transversal, amarant totes les assignatures.

L'Educació Secundària, no només ha d'instruir, sinó educar, per donar resposta als problemes socials

provocats per la violència.

És en aquest tram on ha de recaure la responsabilitat educativa d'aconseguir, a través de la coeducació, la

convivència, i l'educació afectivosexual, un bon nivell d'autoestima, capacitats per a l'anàlisi de conflictes,

expressió dels sentiments, habilitats comunicatives i la conscienciació que tot tipus de violència i forma de

discriminació ha de ser eradicada i trobar una resposta contundent allunyada de la violència.

En l'Educació Secundària, a més de reforçar els aspectes i valors que hem inculcat en la infància i en

l'etapa de primària, és important la incidència en una orientació no sexista i en una educació afectiva i

sexual integral que els permeti relacionar-se amb l'altre d‟una manera plena i igualitària.

Cal fer un esforç, des de totes les polítiques educatives, per sensibilitzar a tots els actors de l'educació, en

la lluita contra la violència de gènere.
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OBJECTIUS:

- Impartir el coneixement de la realitat de la violència de gènere d'una manera didàctica que permeti

desterrar falses creences i corregeixi estereotips i rols sexistes.

- Analitzar les manifestacions violentes entre adolescents.

- Desenvolupar habilitats per afrontar aquests conflictes.

Orientacions per a l'elaboració d'activitats:

Per treballar sobre el tema de la violència de gènere és convenient, com a fase prèvia, fer una ronda

d'opinions al voltant del tema per conèixer els coneixements dels alumnes i les seves opinions.

D'aquesta manera podrem assenyalar el que coneixen i desconeixen i orientar la tasca educativa a les

necessitats reals de l'alumne i a resoldre les seves contradiccions, dubtes i errors.

S'ha d'afavorir en tot moment que l'alumne s'expressi amb total llibertat, motivar l'ús de la paraula, i evitar

que es facin judicis de valor sobre les seves opinions, idees i actituds.

Posteriorment es procedirà a contrastar la informació rebuda de l'alumnat amb tota la informació que

tinguem sobre el tema (articles d'opinió, estadístiques oficials, documents de professionals en la matèria,

notícies aparegudes en els mitjans de comunicació sobre violència de gènere, legislació sobre igualtat,

etc.) perquè puguin rebre la informació de fonts més fidedignes.

A continuació, després de procedir a l'anàlisi de la situació confrontant les idees prèvies de l'alumnat amb

les reflexions realitzades per experts, ajudades per les orientacions del docent, s‟arribarà a unes

conclusions.
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En aquest punt s'haurà de fer una valoració dels resultats per comprovar en quina mesura s'han modificat

opinions, s'han format nous pensaments, etc.

Tota activitat sobre violència de gènere haurà de tenir en compte els següents postulats:

• Utilització d'un llenguatge apropiat, no sexista, que no sigui autoritari sinó dialogant, que no s'imposi sinó

que transmeti les idees i coneixements d'una manera natural i assertiva.

• Respectar el dret a no estar d'acord i a pensar de forma diferent.

• Potenciar les habilitats socials: expressió lingüística, escolta activa, empatia, etc.

• Integrar les diferències i les diferents aportacions d'una manera enriquidora.

• Incentivar el treball en grup, les bondats de l'equip.

• Afavorir la confiança, l'autoestima i la seguretat en un mateix.

• No discriminar mai, procurant sempre fer una divisió igualitària de funcions i tasques.

• Valoració de totes les opinions i expressions.

• Subratllar la importància de la solidaritat i la tolerància.

• Facilitar la participació equitativa i activa, de nens i nenes per igual.

• No permetre l'insult, ni el menyspreu entre l'alumnat.

• Resoldre els conflictes amb la recerca de solucions igualitàries, solidàries, tolerants, enriquidores,

compartides i positives per a la totalitat del grup.

• Incentivar l'ús del raonament i de la paraula en contra dels impulsos violents.
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El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per consolidar la seva maduresa

personal, social i moral, que els permeti actuar de forma responsable i autònoma i per analitzar i

valorar críticament les desigualtats de sexe i fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Els continguts de gènere que es desenvolupen en aquesta etapa educativa han d'incidir en el

qüestionament sobre prejudicis i comportaments personals cap a la violència de gènere posant de relleu

les seves conseqüències. Per fer-ho, cal que s'imparteixin coneixements sobre els indicadors d'aquest

tipus de violència, educar capacitats per detectar situacions de conflicte de gènere i transmetre destreses i

eines que permetin a l'alumnat l'adquisició de recursos i habilitats socials que li permetin establir relacions

igualitàries entre sexes i resolució de conflictes sense violència.

En aquest tram educatiu és important que l'alumnat tingui un coneixement més profund sobre aquesta

problemàtica i que conegui que l'arrel de la violència de gènere rau en les desigualtats i en una societat

patriarcal i estereotipada, en la qual la desigual distribució de les funcions socials, familiars, polítiques i

econòmiques creen situacions de domini i submissió entre els sexes i propicien situacions d'intimidació i

d'abús.

Cal dotar l'alumnat de recursos per la resposta davant d'aquestes situacions, especialment a les possibles

víctimes. Informació clara sobre l'escalada de la violència, des de les primeres senyals fins a les seves

pitjors conseqüències.

Com que es tracta de trams d'edat relativament madurs és bo posar-los exemples reals i quotidians i que

participin en l'assumpció dels diferents rols perquè puguin desenvolupar l'empatia, la capacitat d'escolta i el

diàleg. S'han de recrear possibles escenaris, des d'on parteixin o neixin les situacions conflictives, per

observar les respostes de l'alumnat i les seves mancances.
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Deixar clar que davant tota situació o confrontació s'han de respectar els diferents punts de vista, però en

cap cas es pot tolerar la violència com una solució a la situació.

Donar-li especial importància al suport a les víctimes i la no-tolerància davant qualsevol actitud o conducta

agressiva.

L'alumnat ha de posar-se en la pell de la víctima i comprendre la por i la importància que té denunciar a

temps, trencar el silenci i demanar ajuda. És en aquesta etapa de consolidació de les relacions personals

on s'ha de protegir el concepte de l'amistat, d'individu grupal que viu en societat i reforçar el valor de la

solidaritat.

En resum, en el Batxillerat és on s'han de reforçar els valors d'igualtat que s'han anat transmetent al llarg

dels anteriors períodes educatius i s'ha d'arribar a la culminació d'un clima sense violència on es posin en

pràctica les eines i destreses comunicatives que permeten relacions interpersonals igualitàries i no

discriminatòries.
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En resum, destacarem la idea principal que hem anat repetint al llarg del curs, és imprescindible

conscienciar la societat que la lluita contra la violència de gènere és una tasca conjunta en què participem

tots i en què ningú es pot eximir de la seva corresponent responsabilitat.

Com hem vist, la personalitat i el desenvolupament integral de les persones es va formant i modelant des

d'una edat molt primerenca i és imprescindible que es desenvolupi en un clima d'igualtat i solidaritat, i que

els models que observi tinguin comportaments i actituds no violentes ni discriminatòries.

Dins el complicat entramat social que participa en l'educació i la formació de les persones hem destacat

l'important paper de la família, per eradicar conductes o actituds sexistes internes, eradicant l'atribució de

les funcions familiars seguint rols sexistes i estereotips patriarcals.

La funció que exerceixen els diferents mitjans de comunicació i la seva important funció a l'hora de la

transmissió de valors, així com la seva tremenda responsabilitat en el tractament de la informació i la

manera de comunicar, per eliminar tot missatge que pugui ser discriminatori o sexista.

El paper indiscutible de les polítiques educatives i dels centres educatius, per educar i crear persones i

ciutadans en un entorn coeducatiu, on l'educació inclusiva i integradora sigui una cosa real i tenint com a

principal objectiu prioritari el foment de valors igualitaris i no discriminatoris per raó de sexe/gènere en els

diferents nivells del sistema educatiu, tant en el cicle inicial d'Educació Infantil i Educació Primària, a través

de programes formatius orientats a la resolució pacífica de conflictes com a base per a un aprenentatge del

respecte i la Igualtat, com en el cicle d'Educació Secundària i Batxillerat.
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Tot això ha de contribuir i ser fonamental per transformar una societat i aconseguir la plena igualtat de drets

i oportunitats entre homes i dones, així com l'eradicació total de la violència de gènere.
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MATERIALS DE CONSULTA OBLIGATORIS

Guía Informativa sobre el sexismo y la Violencia de Género. María josé Díaz-Aguado

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_112_MªJosé%20D%C3%ADaz%20Aguado.pdf

Ni ogros ni princesas, guia per a l‟educació afectiva-sexual a l‟ESO

http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article179
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EXERCICIS

1. A partir del tema que acabem de treballar, fes una exposició sobre el tema següent : “Idees per eradicar

el sexisme de l‟educació”.

2. Tenint en compte el que hem vist sobre la importància de l'ús correcte del llenguatge en la lluita contra la

violència de gènere, desenvolupa una àmplia resposta a les següents qüestions:

 És el llenguatge neutre?

 Què anomenem llenguatge sexista?

 Cita alguns exemples quotidians on es reflecteixi l'ús d'un llenguatge sexista.

 Expressa la teva opinió sobre la molta o poca importància que representa la lluita contra l'eliminació

d'aquest tipus de llenguatge en la lluita per l'eradicació de la violència de gènere.

 Quina normativa legisla en el seu articulat com ha de ser el material educatiu?

 Per què és important enfocar l'educació contra la violència de gènere d'una manera transversal?

 Quins mecanismes transmissors de sexisme podem trobar a l'escola?

 De quines maneres es manifesta el sexisme en el material educatiu?
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3. Quines característiques han de seguir les activitats escolars encaminades a difondre la no-violència?

Posa‟n exemples.

4. Escriu una petita reflexió sobre la importància d‟una distribució igualitària i no segregadora dels espais

dels centres educatius. Posa un exemple on es manifesti la importància de l'observació d'aquests espais

(esbarjo, pati de jocs, etc.).

5. Exercici per penjar en el fòrum.

Des d'una perspectiva de gènere, argumenta raons en defensa d'una escola integradora on convisquin

nens i nenes. Penja'l al fòrum i comenta les reflexions de la resta de companys/es.
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MÒDUL III

1. A partir del tema que acabem de treballar, fes una exposició sobre el tema següent: “Idees per

eradicar el sexisme de l’educació”.

- Eliminar el sexisme a l'educació i construir una escola coeducativa requereix refer el sistema de valors i

actituds transmeses i repensar els continguts, a més d'instaurar una igualtat d'atenció i de tracte en nens i

nenes.

- Manifestar clara i obertament, dins dels diferents projectes del centre, que es tracta d'un centre que lluita

contra tot tipus de desigualtat, la no-discriminació i en defensa de les llibertats i els drets humans.

- Incloure apartats sobre la violència de gènere, la diversitat, l'educació afectiva-sexual, així com la

importància del paper de la dona al llarg de la història.

- Ressaltar que els temes de diversitat, igualtat, inclusió, no-discriminació, etc., són temes transversals que

han de ser presents en totes les assignatures, matèries, materials, espais, continguts i procediments del

curs.

- Transmetre estratègies, destreses i coneixements per a la resolució de conflictes.

- Potenciar les habilitats socials, la dinàmica de grups, i actituds d'assertivitat i empatia.

- Fomentar el treball en equip i la participació conjunta de l'alumnat, així com de tota la comunitat educativa

en diverses activitats.

- Fomentar la participació i el suport de les famílies, treballant d'una manera coordinada i fent-los partícips

del projecte educatiu d'educació en valors.

- Dissenyar didàctiques inclusives, no discriminatòries, que responguin a l'objectiu d'una educació en

igualtat d'oportunitats.
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- Introduir en tota metodologia el treball en actituds i valors.

- Reforçar d'una manera positiva el paper femení.

2. Tenint en compte el vist sobre la importància de l'ús correcte del llenguatge en la lluita contra la
violència de gènere, desenvolupa una àmplia resposta a les següents qüestions:

 És el llenguatge neutre?

 Què anomenem llenguatge sexista?

 Cita alguns exemples quotidians on es reflecteixi l'ús d'un llenguatge sexista.

 Expressa la teva opinió sobre la molta o poca importància que representa la lluita contra
l'eliminació d'aquest tipus de llenguatge en la lluita per l'eradicació de la violència de gènere.

 Quina normativa legisla en el seu articulat com ha de ser el material educatiu?

 Per què és important enfocar l'educació contra la violència de gènere d'una manera transversal?

 Quins mecanismes transmissors de sexisme podem trobar a l'escola?

 De quines maneres es manifesta el sexisme en el material educatiu?

El llenguatge, com a activitat humana complexa, assegura dues funcions bàsiques: ser mitjà de
comunicació i servir d'instrument del pensament per representar, categoritzar i comprendre la realitat, a
més de regular la conducta pròpia i la de les altres persones.

Aquestes funcions s'interrelacionen, ja que la llengua interioritza representacions culturals i la parla les
exterioritza en el procés comunicatiu.

Des d'una anàlisi coeducativa del llenguatge, interessa detenir-se en les dues funcions i les seves
projeccions: analitzant les interaccions més comunes que es produeixen a l'aula i considerant les
implicacions que aquell té a l'hora d'aprendre una sèrie de significats culturals.

El llenguatge en si no és sexista, ho és l'ús que se'n fa.
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El llenguatge reflecteix el sistema de pensament col·lectiu i amb ell es transmet una gran part de la forma

de pensar, sentir i actuar de cada societat.

La societat en conjunt, ha d'assumir i prendre consciència que comunicar a través d'un llenguatge no

sexista és la base per construir una societat més equilibrada i igualitària.

Entenem per llenguatge sexista l'ús exclusiu d'un dels dos gèneres (en general, el masculí) per referir-se a

tots dos, excloent-ne l'altre.

S'incorre en llenguatge sexista quan el parlant emet missatges que, per la seva forma, és a dir, les paraules

escollides o la manera d‟estructurar-los, resulten discriminatoris per raó de sexe.

Són nombroses les imatges, contes, textos, il·lustracions, etc., que, sense pensar que tinguin una intenció

ofensiva dels seus autors, solen encasellar i crear estereotips.

No podem convertir en natural la col·locació de la dona en el pla emotiu i emocional, i l'home en el camp

racional.

Hem d'evitar que prevalgui un sexe sobre un altre, ni masclismes ni feminismes. La veritat és que es

sobrevalora més el masculí, de manera que cal prestar especial interès a preservar de la desigualtat al

femení. Cal inculcar seguretat i confiança en els nens i nenes, i aconseguir que, tant uns com altres, no

reprimeixin els seus sentiments i siguin capaços d'expressar allò que senten.

Els materials didàctics i l'ús que es faci d'ells és molt important perquè ens ajuden a canviar prejudicis i

estereotips. Han de ser materials inclusius, coeducadors, que ens ajudin a corregir desigualtats. Per això,

han d'estar carregats de models positius, on les dones també ocupin llocs i professions de responsabilitat i

amb poder.
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-Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

“Article 6. Foment de la igualtat.

Amb la finalitat de garantir una igualtat efectiva entre els homes i les dones, les administracions educatives

vetllaran perquè en tots els materials educatius s‟eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i perquè

fomentin la igualtat de valor dels homes i les dones.‟

- Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

“Art. 24. Integració del principi d‟igualtat en la política d‟educació.

L‟eliminació i el rebuig dels comportaments considerats sexistes i estereotips que suposin discriminació

entre dones i homes, amb una consideració especial dels llibres de text i materials educatius.”

El sexisme en els textos i il·lustracions es manifesta, d'una banda:

 En l'ús que es fa de la llengua, el vocabulari utilitzat, designant a les persones exclusivament en masculí,

ocultant i invisibilitzant les dones.

 A partir de l'atribució de rols i contextos estereotipats, ofegant la diversitat i la realitat social.

 I a partir de l'absència de la dona en els continguts especialment de Ciències Socials, Llengua i

Literatura.

Els manuals escolars i els materials didàctics de suport a l'ensenyament, més que reflectir la societat, han

de ser un factor de canvi i contribució a preparar un futur d'igualtat entre els sexes.
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Per què és important enfocar l'educació contra la violència de gènere d'una manera transversal?

Una educació en valors que promogui la igualtat entre homes i dones ha de amarar i calar tots els

documents del centre i regar cada racó del centre educatiu.

Els temes de diversitat, igualtat, inclusió, no discriminació, etc., són temes transversals que han d'estar

presents en totes les assignatures, matèries, materials, espais, continguts i procediments del curs.

Dins de l'aspecte curricular, és important abordar de manera transversal totes aquelles habilitats socials,

destreses i capacitats que inculquen a l'alumnat uns valors compromesos amb la societat. Així, la

coeducació, l'educació per la pau, l'educació per la salut, la Integració, la Inclusió, i tots aquells temes

d'Igualtat, hauran de formar el marc dels objectius generals per aconseguir un desenvolupament íntegre de

l'alumne i ajudar en la construcció d'una societat democràtica, justa i igualitària. On no hi hagi cap tipus de

discriminació i la Solidaritat s'escrigui amb lletres grans i clares.

Hi ha un conjunt d'aprenentatges viscuts que s'han de transmetre d'una manera transversal, entre altres,

les normes, estructures i rutines, l'organització dels espais i els temps, les actituds del professorat,

alumnat, pares i mares, etc.

La manera de presentar els continguts escolars, l'elecció d'aquests en detriment d'altres, el tipus

d'organització escolar, etc., es realitzen en funció d'una sèrie de valors i normes inconscients que es

transmeten per reproduir i perpetuar aquestes normes i valors de la societat en la qual està immersa

l'escola.
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En ser inconscients, el professorat, l'alumnat i la família no solen apreciar els seus efectes per la qual cosa

es necessiten estratègies diverses per fer visible allò que està ocult. Aquest és el cas del sexisme que

perviu en els programes i textos escolars, en el llenguatge, en l'ocupació dels espais, etc.

Propostes curriculars concretes que pretenen impregnar tota la pràctica educativa, estar presents en les

diferents àrees de coneixement i que responen a les demandes socials sobre un nou concepte educatiu de

persona.

Quins mecanismes transmissors de sexisme podem trobar a l'escola?

Alguns mecanismes de transmissió de sexisme a l'escola són:

- Llenguatges, imatges i exemples sexistes.

- Jocs i joguines que orientin cap a l'encasellament de rols.

- Donar diferent atenció o diferents valors segons el gènere de l'alumnat.

- Segregació de l'alumnat en funció del tipus d'activitat, joc, esport, etc.

- Mites i prejudicis carregats d'estereotips masclistes.

- Idees discriminatòries i segregadores que puguin aparèixer entre els integrants de la comunitat educativa.

De quines maneres es manifesta el sexisme en el material educatiu?

Els antics models educatius tenien com a base, per transmetre els seus coneixements, un material escolar

que buscava reflectir la societat.
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En un projecte coeducatiu tots els materials utilitzats han d'orientar la seva didàctica cap a l'objectiu de

transformar la societat, per la qual cosa no ens podem limitar a reflectir el que tenim, sinó ensenyar què

volem ser i transmetre la societat que volem construir. L'educació ha d'anar a l'avantguarda de tot canvi

perquè porta el germen del futur. Un futur de plena igualtat entre els sexes.

3. Quines característiques han de seguir les activitats escolars encaminades a difondre la no-

violència? Posa exemples.

Cal desenvolupar activitats que:

- Actuïn d'acord amb els valors d'igualtat, no discriminació, tolerància i integració.

- Integrin i promoguin la participació de tot l'alumnat.

- Estableixin relacions constructives i igualitàries basades en la solidaritat.

- Subratllin la importància dels valors i els drets bàsics que permeten la convivència i una societat

democràtica.

- Desenvolupin en l'alumnat conductes, destreses i habilitats que els facin aptes per a una convivència

sense violència, sent capaços d‟identificar-la i reconèixer-la, tant la exercida sobre ells mateixos com cap

als altres.

- Desenvolupin actituds i comportaments basats en el respecte dels drets i llibertats personals.

- Adquireixin habilitats socials que els permetin el diàleg, l'escolta, la tolerància, el respecte i la defensa de

les seves idees i de les dels altres.

- Desenvolupin competències personals d'autoprotecció.
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És recomanable que es portin a un nivell pràctic i d'una manera dinàmica. S'han de realitzar en grup, ja que
es tracta de potenciar i construir individus socials capaços d'enfrontar-se i conviure amb allò que els
envolta.

Recau en la percepció del docent l'adaptació de l'activitat a la realitat de l'aula i les necessitats cognitives
de cada classe.

Un dels objectius de les activitats és fer visibles i reconèixer moltes situacions on sorgeixin o puguin sorgir
situacions conflictives, o aparegui algun tipus de discriminació o violència.

No es pot passar per alt cap d'aquestes situacions, ni silenciar-les, ni negar-les, ni minimitzar-les.
L'important és resoldre el problema en la seva arrel i reconduir-lo des del seu naixement.

Cal buscar, a través de les activitats, un clima de convivència agradable, on hi hagi respecte, tolerància,
reconeixement i valoració de l'altre, i on, de manera conjunta, professor i alumnes busquin solucions
pacífiques als problemes i situacions plantejades.

Cal potenciar la comunicació, el diàleg, l'expressió compartida, l'escolta activa i eliminar qualsevol
estereotip sexista o discriminació per raó de gènere.

S'han de desenvolupar activitats que exposin clarament d'una manera didàctica el dret a la integritat física.
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4. Escriu una petita reflexió sobre la importància d’una distribució igualitària i no segregadora dels
espais dels centres educatius. Posa un exemple on es manifesti la importància de l'observació
d'aquests espais (esbarjo, pati de jocs, etc.).

Cal analitzar les activitats i els jocs, per saber si guarden, de manera explícita o implícita, algun
desencadenant de violència.

Hem d'analitzar els tipus d'insults i corregir-los, prestant especial atenció a aquells que porten connotacions
sexistes intencionades.

També hem de fixar-nos en la formació de rols entre l'alumnat, i veure si el perfil del lideratge recau sempre
sobre la figura masculina.

Un bon escenari per observar i analitzar aquestes actuacions és l'espai del pati, on nens i nenes actuen
més lliurement i se senten més lliures de la mirada docent, de manera que solen actuar d'una manera més
espontània. En aquest entorn hem d'identificar possibles estereotips, insults, agressions, participació de les
nenes en jocs històricament de nens, etc.

Aquesta observació del lloc d'esbarjo ens permet conèixer i assistir als comportaments i conductes de
l'alumnat i donar-nos compte de si hi ha algunes actituds violentes o mecanismes d'imposició d'uns sobre
altres.

En l'actualitat, els patis de jocs dels centres escolars són espais comuns per a tot l'alumnat. No obstant,
una ràpida observació de què passa en ells demostra que certes àrees segueixen estant prohibides a les
nenes.

Aquest fet és doblement preocupant. D'una banda, constitueix una manifestació clara de sexisme i, d'altra
banda, impedeix als nens que no volen participar dels jocs "típicament" masculins l'ús lliure de l'espai.
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L'observació sistemàtica de la interacció i l'ús del pati de jocs permetrà conèixer els comportaments de

l'alumnat i adonar-se dels mecanismes d'imposició d'unes persones sobre altres.

Habitualment els nois ocupen el centre i els espais que permeten dinamisme, ja sigui per jugar a futbol,

altres esports, etc., i les noies es col·loquen en els espais perifèrics, rebent agressions verbals i/o físiques

si envaeixen l'espai central.

De tota manera, cal reconèixer que, cada vegada més, els espais són compartits, així com els jocs.
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5. Exercici per penjar en el fòrum.

Des d'una perspectiva de gènere, argumenta raons en defensa d'una escola integradora on

convisquin nens i nenes. Penja'l al fòrum i comenta les reflexions de la resta de companys/es.

El model educatiu més coherent i més eficaç per al desenvolupament integral de les persones és una

educació inclusiva, no discriminatòria ni segregadora. On nens i nenes aprenguin des de la infància els

principis d'igualtat, solidaritat i respecte de les diferències.

Cal inculcar en l'alumnat el valor de l'acceptació d‟allò que és diferent, d‟allò contrari.

El projecte educatiu ha de presentar en totes les seves manifestacions una realitat diversa, on conviuen

diferents cultures i maneres de viure, on hi ha diferents creences i religions, on es parlen diversos idiomes,

on hi ha diferents experiències i cultures que, lluny de separar, ens enriqueixen .

Cal que dins del context educatiu imperi una pedagogia que protegeixi la diversitat i la interculturalitat, que

faci de la convivència amb la diferència una cosa quotidiana, que propiciï la trobada a través d'estratègies

educatives que afavoreixin la igualtat.

Una educació segregadora, que separi els nens de les nenes, provoca la preservació d'estereotips i rols

masculins i femenins, i no permet el complet enriquiment que la convivència dels dos sexes provoca en

cada individu.

Hem de tenir en consideració que l'escola ha de preparar l'infant a ser adult/a en societat, una societat en

la qual conviuen homes i dones. Per tant, la segregació de l'alumnat reflectiria una societat inexistent.
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LA RESPONSABILITAT EDUCATIVA DINS L’ENTORN FAMILIAR

Des dels inicis de la història queda patent la supremacia de l'home en les diferents societats i el lloc

subordinat que ha ocupat la dona. Aquest desequilibri en la distribució del poder és essencial per entendre

la violència de gènere.

Des de la gènesi de la història es presenta l'home com a caçador i sustentador de la família, unint la força,

el valor, el domini i el poder sobre la seva figura. Mentrestant, la dona s'encarrega de les tasques

domèstiques.

És convenient aquí fer un petit apart per esmentar el suport que, d'aquesta estructura patriarcal, han

realitzat les religions, donant suport a la injusta i fictícia teoria que la dona és el sexe dèbil.

Passar per alt aquesta dada històrica i cultural de la societat estructurada com un sistema patriarcal on el

sexe masculí representa l'autoritat i el poder, i la dona la submissió, ens portaria a la invisibilització del

fenomen.

Al voltant d'aquesta cultura que presenta al sexe masculí com a centre de l'univers s'han construït multitud

de rols i estereotips sexistes que infravaloren el paper femení.

Si fem un repàs de les societats que ens han precedit podem entendre la ideologia sobre la qual se

sostenen algunes conductes sexistes i comportaments autoritaris de l'home.



49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

4 Educar en societat: coeducació

LA RESPONSABILITAT EDUCATIVA DINS L’ENTORN FAMILIAR

Són societats en què la dona queda relegada a les tasques de la llar i a la cura dels fills, sense tenir ni

exercir cap responsabilitat que escapi a l'àmbit públic.

L'educació impartida des del nucli familiar, de pares a fills, és primordial per canviar aquesta estructura

injusta i desigual.

Temps enrere s'entenia que tot allò que passava en l'àmbit privat, de la família, s'havia de resoldre

internament i a través de “lleis” familiars. Afortunadament, en els nostres dies, tot cas de violència de

gènere traspassa la frontera d‟allò que és privat i es converteix automàticament en una responsabilitat

pública.

Recordem aquí que es considera violència contra la dona “qualsevol acció o conducta, basada en el seu

gènere, que causi mort, dany o sofriment físic, sexual o psicològic a la dona, tant en l'àmbit públic com en

el privat i pot succeir en la família, centres de treball, escoles, institucions de salut, al carrer o en qualsevol

altre lloc “.

Afortunadament, estan canviant algunes actituds i comportaments dins del pla familiar que tractaven

d'amagar, especialment des de la figura materna, qualsevol agressió o maltractament sofert. Aquest

maltractament passava a formar part de la intimitat familiar, quedava prohibit comentar-lo fora de la casa i

es callava per nombroses raons: amenaces, vergonya, incomprensió social, impotència, dependència

econòmica.
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Els rols i estereotips sexistes s‟estan eradicant i han sortit de moltes de les nostres cases per la finestra.

Però, hem de seguir lluitant, perquè encara són massa les famílies on la convivència està ferida a causa

dels maltractaments.

Fins ben entrat el segle XX no hem pogut donar un canvi important a aquesta concepció del món com una

cosa patriarcal. I és ara, en aquests anys, on s'originen tants brots de violència de gènere sorgida d'aquest

paper dominant de l'home del qual algunes persones no es volen desempallegar ni admetre que l'home i la

dona caminen sota el mateix sol i cap de les seves ombres ha de ser més llarga que la de l'altre.

Un dels factors que més han ajudat, sens dubte, a l'eradicació d'aquesta supeditació del femení al masculí

ha estat la independència adquirida per la dona, capaç de desenvolupar-se dins d'una societat sense

necessitat d'anar del braç de l'home. Una dona que ha conquerit una autonomia que històricament ha estat

arrabassada i que ha pogut desenvolupar unes funcions que, des de temps remots, estaven adjudicades

de manera irrevocable a l'home.

Arribem així a la constitució d'una societat igualitària avalada per una justícia social en què ningú és més

que ningú. Aquesta idea està ratificada políticament, socialment i econòmicament. Però encara hi ha

nombroses brases del foc prolongat de la cultura patriarcal anterior.

Però com en tota conquesta, encara queden petites batalles diàries per resoldre, i alguns marcadors

socials (com les dades de violència de gènere, l'estadística de la diferent remuneració salarial d'homes i

dones, llenguatges sexistes, etc.) que ens marquen que hi ha molt per fer encara per a la conquesta

d'aquesta igualtat que volem veure reflectida en cada un dels àmbits de la nostra vida.
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Les dades esglaiadores de violència de gènere ens indiquen que hi ha una violència exercida per l'home

cap a la dona en aquells casos en què l'home no entén que hagi de desaparèixer aquesta relació de poder

i supremacia masculina, i en un clar signe de debilitat utilitzen la violència com una manera de justificar

aquesta dominació perduda.

És important arribar al fons de la qüestió i desemmascarar quines són les causes i les característiques que

condueixen l'home a caure en aquest tipus de violència, generalment exercida sobre aquelles persones

que creuen que són de la seva pertinença i que tenen dret a decidir per ella.

Aquesta violència que ha estat avalada per una cultura social ja desterrada, no troba en els nostres dies

cap suport social, molt al contrari, es veu com una xacra que cal esborrar, un comportament que ha de ser

corregit. Però afortunadament, la persona que maltracta es veu sola i això el porta a amagar, en

nombroses ocasions, el seu comportament violent.

Cal deixar enrere la idea errònia que la dona que segueix amb la seva parella, després de patir situacions

de maltractament, ho fa per alguna classe de conveniència. O aquesta absurda afirmació de veure la dona

maltractada que no denúncia aquesta situació com una persona masoquista. Aquestes idees i la seva

difusió són fruit de la ignorància i l'allunyament total de la solució al problema.

Si volem buscar una causa psicològica per al manteniment de la relació o la no denúncia d'aquestes

situacions de maltractament ens hem de dirigir, indubtablement a les paraules POR, TEMOR,

IMPOTÈNCIA, INSEGURETAT.
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La dona maltractada en la major part dels casos se sent sola, aïllada, incompresa, humiliada, desprotegida.

En nombrosos casos aquesta por ve imposada per les conseqüències que poden provocar els seus actes

de repulsa cap al maltractador, com pot ser l'agreujament del maltractament després de la posada d'una

denúncia, o l'exposició a la vergonya de poder estar en boca de la societat més propera (veïnat, amistats,

familiars, etc.). A més, cal sumar-hi la dependència econòmica que segueixen patint moltes dones i la falta

d'escrúpols d'alguns homes per utilitzar-la com a arma.

Tots aquests factors es poden donar de manera aïllada o ser una suma progressiva d'alguns d'ells que

posen la dona contra del mur del maltractament sense que pugui albirar cap sortida.

Altres causes d'índole familiar que poden estar en la genètica d'aquesta continuïtat en una relació violenta

per part de la víctima es deu, en alguns casos, als antecedents de maltractament que hagi pogut observar

o patir la víctima en la seva família d'origen, és dir, aquella nena que ha vist com la seva mare era

maltractada pel seu pare, d'alguna manera ha crescut amb això i ha assimilat aquesta forma de

convivència com una cosa 'normal' i que l‟exposició a aquests maltractaments per part de la seva parella és

la continuació de la cadena. Si a això li sumem que s'ha educat dins d'una família amb una educació

tradicional, en què el paper de la dona es limitava a ser comparsa de les decisions paternes i les seves

úniques funcions eren dins de la llar i al servei de la figura de l'home, ens trobem amb dones víctimes que

no tenen una concepció de l'univers femení més enllà d'aquell que dicta el personatge masculí.

Aquesta actitud de segona fila i el manteniment d'aquesta creença tradicional converteix la dona en una

persona minusvàlida (en el sentit literal, „de menys validesa‟) davant l‟”home totpoderós”. Una dona sense

confiança i que accepta el seu rol submís, i fins i tot l'agressió, com una cosa natural.
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Cal educar socialment, revalorar el paper femení perquè la víctima es vegi integrada en una societat
igualitària disposada a lluitar per allò que és just.

D'aquesta manera sentirà l'abric social i podrà enfrontar des d'aquesta companyia la soledat que arriba
amb la por, la impotència i la inseguretat. Gràcies a la valenta resposta de la dona i al crit de “ja n'hi ha
prou!”, a poc a poc, podrà superar aquest problema, refer la seva vida, recuperar la seva autoestima i anar
construint la seguretat en si mateixa.

Un cop la dona víctima és capaç d'afrontar el problema, prendre mesures per allunyar-se del maltractador,
enfrontar-se a la veritat, assumir que s'ha d‟estimar a ella mateixa per sobre de tot, estarà reprenent el
camí i recuperant el control de la seva vida.

És una qüestió social i un problema que ha de ser compartit per tots, el restabliment de la confiança
d'aquestes dones, la seva integració plena en la societat, la recuperació de l'autoestima, la consolidació de
la confiança en elles mateixes. És un deure polític, social i moral posar totes les mesures preventives
possibles perquè, un cop la víctima ha donat l'important i valent pas de denunciar el maltractador, no se
senti sola i es vegi protegida.

Cal eradicar les dades que assenyalen que el 85% de les dones que moren a causa de la violència de
gènere ho fan a mans de la parella denunciada i que, en molts casos, ja estan vivint de manera separada.
En cas contrari, la por a la denúncia continuarà sobrevolant la víctima i no veurà en cap moment el suport
social necessari per dur a terme la denúncia i fer el pas decisiu.

A més de la part antropològica de la violència de gènere, de la cultura tradicional patriarcal, el conservador
paper femení, etc., en alguns casos cal buscar l'origen del maltractament en la tensió que es produeix en la
parella en el dia a dia a causa dels problemes i conflictes que poden sorgir en tota relació (problemes
econòmics, laborals, dificultat per educar els fills, etc.). És aquí on l'agressor, davant d'una situació que se li
escapa de les mans i que no pot afrontar d'una manera racional, pot recórrer a bolcar tota la seva ràbia, ira
i impotència sobre el més proper.
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Aquesta sensació de ràbia continguda en l'àmbit públic pot desembocar en un rampell violent en l'entorn

més privat (familiar). Aquest brot violent sovint comença amb petites demostracions d'ira, enuig per coses

trivials, males maneres, fins i tot agressions físiques menors.

Davant d'això la dona ha de respondre de manera clara, ha de recuperar el control de la situació, no es pot

permetre passar per alt aquestes actuacions, sinó que ha de reflexionar sobre els fets i no prendre‟ls com a

fets aïllats. Moltes dones víctimes de violència de gènere, davant d'aquestes primeres situacions d'ira per

part de la seva parella trien la passivitat, sentir-se úniques culpables de l'estat personal de la seva parella i

fins i tot culpar-se de tot per evitar augmentar l'enuig de l'home.

Generalment, el maltractador tria la persona que creu més feble per donar curs a la seva ràbia, per

descarregar els problemes de fora. Davant la baixada de defenses de la dona, el maltractador es confia i

delimita el seu territori. En general, augmenten els episodis violents i cada vegada són més freqüents i es

van agreujant les situacions violentes.

En la majoria dels casos la dona maltractada aguanta els abusos i sol pensar que es tracta d'una situació

passatgera, però és en aquesta fase en què la violència pren cos i es converteix en agressions verbals,

físiques i psicològiques quan la dona ha de denunciar la situació que pateix.

És habitual que després de la fase de denúncia el maltractador provoqui un acostament a la víctima

conciliador, on fa promeses passatgeres que no tornaran a passar les agressions, que tot se solucionarà,

on demana perdó, fins i tot promet buscar ajuda. El maltractador promet a la víctima que la situació de

maltractament no es tornarà a repetir i intenta manipular la víctima afectivament (fills, història passada,

família, amics, etc.), buscant el xantatge emocional.
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Sovint la dona torna a confiar en l'home i fa el possible per creure en el canvi i cerca recuperar la relació.

Sol ser un temps en què l'home mostra la seva cara més amable, fa esforços per mostrar a la dona els

aspectes positius de la convivència.

Si la dona decideix continuar amb la relació, al final les tensions inicials reprendran el seu lloc i es tornarà

de nou al període de les agressions contínues i les situacions violentes.

Si la dona pren la decisió de la ruptura i abandó de la relació, l'home pot fer qualsevol cosa per intentar

convèncer-la i aconseguir que torni.

Gairebé sempre, la decisió de tornar amb el maltractador creient que serà una persona diferent i que ja no

hi haurà més agressions topa amb la crua realitat d'una situació on el maltractament segueix regnant i la

violència cada vegada és més freqüent. La dona cada vegada se sent menys forta i més impotent davant

aquest calvari i les seqüeles psicològiques poden arribar a ser cròniques, entrar en fases de depressió i

endinsar-se en una recuperació molt dificultosa.

Dins de la conscienciació i educació social cal eradicar alguns mites i frases que circulen amb referència a

la violència de gènere. Per exemple, cal rebatre la creença arrelada que quan un home maltracta la seva

dona deu tenir alguna raó per fer-ho o que la dona deu haver provocat aquesta reacció.

No hi ha cap raó que pugui justificar un maltractament, perquè el maltractament com a resposta és una

cosa irracional. No podem justificar l'agressor, molt menys donar la culpa a la víctima. Tampoc podem

repartir les culpes entre l'agressor, per actuar de manera violenta i, la víctima, per una suposada

responsabilitat en el desencadenant dels fets violents.
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Tampoc podem permetre la creença, com ja hem comentat abans, que la dona que pateix un

maltractament continu és culpable de mantenir aquesta situació. No podem responsabilitzar la víctima del

maltractament, caldrà aprofundir en el problema i buscar els perquès del manteniment d'aquesta situació

(por al patiment dels fills, no tenir suport econòmic, por a la resposta de l'agressor després de la denúncia,

vergonya a la resposta de la societat que la contempli com una marginada, etc.).

Sempre que siguem coneixedors d'una situació de maltractament hem d‟obrar amb la màxima delicadesa i

no fer comentaris del tipus “aguanta pels teus fills”. Una dona maltractada no fa cap bé als seus fills

continuant amb aquesta situació, ben al contrari, ells seran testimonis d'aquesta situació i creixeran en un

ambient hostil i violent que tindrà conseqüències fatals per a la formació del seu caràcter, la seva

intel·ligència emocional i la seva personalitat . Fins i tot és possible que puguin repetir aquesta situació en

les seves futures parelles, o que l'odi contingut i acumulat en aquestes situacions els porti a cometre

alguna bogeria.

Si una dona amb fills és víctima de maltractaments, ja no només per ella, sinó pel bé dels seus

descendents, ha d'enfrontar aquesta situació i denunciar-la. Aquesta és l'opció més eficaç i la més

responsable, allunyar els nens d'un entorn violent. A més, no hem d'oblidar que els maltractadors solen

bolcar la seva ira sobre aquells que creuen més dèbils (dona i fills).

Sovint els maltractadors s‟intenten justificar al·legant problemes mentals i addiccions a l'alcohol, drogues,

etc. D'aquesta manera intenten treure‟s la responsabilitat dels seus actes. Si bé el consum excessiu de

begudes alcohòliques o substàncies estupefaents és freqüent en aquestes personalitats maltractadores,

també és cert que controlen les seves actuacions agressives fora de l'entorn familiar.

Estar sota els efectes de l'alcohol o altres drogues no pot eximir de responsabilitat.



49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

4 Educar en societat: coeducació

LA RESPONSABILITAT EDUCATIVA DINS L’ENTORN FAMILIAR

Tampoc és cert que el perfil del maltractador sigui un subjecte amb problemes psicopatològics. Els

informes i estadístiques de l'Observatori Regional Contra la Violència de Gènere només cataloguen en

trastorns psicopatològics el 10% d'aquestes persones.

No es tracta de persones que no sàpiguen controlar la seva ràbia, ja que no solen tenir aquestes respostes

violentes en la resta de relacions socials. Es tracta de persones que trien descarregar aquesta impotència

davant certes situacions agredint persones sobre les quals se senten amb algun dret.
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La violència familiar es pot manifestar de diferents formes: sexualment, físicament, psíquicament i/o

econòmicament.

Entenem com violència sexual aquella que s'exerceix envaint, danyant o atropellant la intimitat corporal de

la víctima. Aquesta pot manifestar des d'una mirada obscena o un comentari groller sobre el cos de l'altra

persona, fins als tocaments, grapejades i penetracions no consentides.

La violència física seria aquella agressió que té una incidència en el cos de la víctima, com poden ser les

bufetades, empentes, cops, cops de puny, etc.

La violència psicològica és la que fereix directament sobre l'invisible, sobre l'ànima, sobre l'autoestima,

sobre la fe, sobre la part afectiva i emocional de la víctima. Englobem aquí les humiliacions, les agressions

verbals, els menyspreus, les amenaces, etc.

La violència econòmica està relacionada amb el mal ús que fa l'home de la seva autonomia econòmica

que crea una dependència en l'altra persona que la deixa supeditada a ell a través del xantatge econòmic.

Qualsevol presència o la suma d'algunes formes de violència de gènere en el si d'una família provoquen

una ferida mortal a la convivència i crea una atmosfera no habitable i un clima irrespirable per als membres

de la unitat familiar. Posa en perill la integritat mental i física, no només de la víctima directa, sinó de la

resta d'habitants.

Qualsevol nen o nena que es desenvolupi en un ambient hostil pot adquirir moltes dificultats per relacionar-

se i és possible que tendeixi a reproduir i repetir aquestes situacions viscudes en el seu futur entorn

familiar.
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LA RESPONSABILITAT EDUCATIVA DINS L’ENTORN FAMILIAR

Aquestes són algunes mesures preventives d'índole familiar en la lluita contra la violència de gènere:

• Suprimir els vells rols estereotipats i sexistes.

• Promoure les relacions familiars basades en el principi d„igualtat i solidaritat entre els seus membres.

• Promoure l'ús del diàleg i l'escolta entre els membres de la unitat familiar per arribar a acords plaents per

a tota la família.

• Solucionar els conflictes interns a través de solucions no violentes.

• Afavorir la distribució equitativa i equilibrada de les funcions domèstiques.

• Eradicar qualsevol comportament basat en l'autoritarisme o en l'abús de poder.

• Sensibilitzar a tots els membres familiars de la importància de compartir els afectes i els sentiments.
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LA RESPONSABILITAT EDUCATIVA DINS L’ENTORN FAMILIAR

Acabarem comentant la importància de dos aspectes fonamentals:

• Que la dona tingui un desenvolupament íntegre del pla personal i laboral, és a dir, que tingui autonomia i

independència suficient per a no dependre de l'home econòmicament ni emocionalmet. Sinó que estableixi

amb ell una relació plaent basada en una convivència on ningú està per sobre;

• Que els nens creixin en un ambient agradable desproveït de violència. Recordem que la violència no és

innata, sinó que són conductes i comportaments que s'aprenen, i que la família és el primer vincle social

que rep el nen, i serveix d'exemple, de nosaltres depèn que sigui un bon exemple.
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LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: UNA

RESPONSABILITAT SOCIAL

MARC NORMATIU DEL TEMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de

gènere.

CAPÍTOL II

En l'àmbit de la publicitat i dels mitjans de comunicació

Article 10. Publicitat il·lícita.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/1988, d‟11 de novembre, general de publicitat, es considerarà

il·lícita la publicitat que utilitzi la imatge de la dona amb caràcter vexatori o discriminatori.

Article 11.

L„ens públic al qual correspongui vetllar perquè els mitjans audiovisuals compleixin les seves obligacions

adoptarà les mesures que procedeixin per assegurar un tractament de la dona conforme amb els principis i

valors constitucionals, sense perjudici de les possibles actuacions per part d'altres entitats.

Article 12. Titulars de l'acció de cessació i rectificació.

La Delegació Especial del Govern contra la Violència sobre la Dona, l'Institut de la Dona o òrgan equivalent

de cada comunitat autònoma, el Ministeri Fiscal i les associacions que tinguin com a objectiu únic la

defensa dels interessos de la dona estan legitimats per exercir davant els Tribunals l'acció de cessació de

publicitat il·lícita per utilitzar en forma vexatòria la imatge de la dona, en els termes de la Llei 34/1988, d‟11

de novembre, general de publicitat.
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LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: UNA

RESPONSABILITAT SOCIAL

Article 13. Mitjans de comunicació.

1. Les administracions públiques vetllaran pel compliment estricte de la legislació pel que fa a la protecció i

salvaguarda dels drets fonamentals, amb especial atenció a l'eradicació de conductes afavoridores de

situacions de desigualtat de les dones en tots els mitjans de comunicació social, d'acord amb la legislació

vigent.

2. L'Administració pública promourà acords d'autoregulació que, amb mecanismes de control preventiu i de

resolució extrajudicial de controvèrsies eficaços, contribueixin al compliment de la legislació publicitària.

Article 14.

Els mitjans de comunicació fomentaran la protecció i salvaguarda de la igualtat entre home i dona, i

evitaran tota discriminació entre ells.

La difusió d'informacions relatives a la violència sobre la dona garantirà, amb la corresponent objectivitat

informativa, la defensa dels drets humans, la llibertat i dignitat de les dones víctimes de violència i dels

seus fills. En particular, es tindrà especial cura en el tractament gràfic de les informacions.
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LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: UNA

RESPONSABILITAT SOCIAL

Els mitjans de comunicació adquireixen un paper fonamental en l'eradicació d'aquesta xacra.

Han de desenvolupar, a través de la seva funció de comunicar i informar, una defensa íntegra dels valors

de la dona, de la no-discriminació, i promoure per tots els mitjans una societat igualitària, amb les mateixes

oportunitats.

Els canals de comunicació han de tenir present en tot moment una valoració de la dona i una protecció de

la seva identitat i de la seva dignitat.

Entre les seves responsabilitats hi ha la conscienciació i la sensibilització de la massa social, i per això ha

de tenir molt de tacte i cura en la forma en què presenta el tema, comenta la notícia, o comenta qualsevol

situació de violència de gènere.

L'agressor ha d'aparèixer als ulls del lector, oient i/o espectador com un delinqüent, i la víctima com una

persona que cal protegir.

El fet violent ha de presentar-se com un atemptat als drets humans i a les llibertats.

La informació sobre la violència de gènere s'ha d'enfocar com un problema major i s'han de crear espais de

debat i reflexió, on periodistes i professionals expliquin el problema i plantegin la resposta social que hem

d'assumir.

S'han de cuidar els missatges per evitar estereotips i sexisme, i escenes on la dona aparegui en un paper

degradant.
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PUBLICITAT NO SEXISTA 

L‟Informe Anual de l'Observatori Andalús de la Publicitat no Sexista 2009 elaborat per l'Institut Andalús

de la Dona, pren com a àmbit d'estudi la publicitat emesa a Andalusia des de juliol de 2008 fins a juny de

2009. Es tracta d'una eina de treball que serveix per establir uns paràmetres on estudiar, mesurar i

concretar, si la igualtat que garanteixen les nostres lleis té un adequat reflex social en una cosa tan subtil i

alhora tan quotidiana com la publicitat.

La imatge és part fonamental de la cultura de la nostra societat. Tots rebem cada dia milers d'imatges en

forma molt diversa, publicitat, continguts en mitjans de comunicació, aparadors, Internet, i aquestes

imatges es perceben en gran mesura de manera inconscient.

L'Institut Andalús de la Dona compta des de 2003 amb una eina que analitza i aporta indicadors sobre la

incidència que tenen aquestes imatges sobre la nova societat que estem construint sota les premisses

d'igualtat de tracte i oportunitats sobre dones i homes.

Anualment l'Observatori emet un informe amb indicadors i accions que, com el present, ens posa més

encara de manifest que seguim construint un imaginari col·lectiu que es resisteix a deixar d'assignar

etiquetes culturals a la definició de "masculí" i "femení" i obstaculitza el camí cap a la trobada d'espais

comuns.

L'informe d'aquest any ens mostra amb preocupació el següent: la publicitat actual continua perpetuant els

rols i espais assignats a cada gènere i fins i tot en gran mesura la "nova" publicitat, i la creativitat que

emergeix, cerca coartada en nous "micromasclismes" socials .
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PUBLICITAT NO SEXISTA

La publicitat destinada als nens i nenes és majoritàriament sexista. Els seguim mostrant formes de jugar

estereotipades segons el sexe; que es reflecteixen en anuncis i que mostren prohibicions socials respecte

al gènere i els jocs que han de ser usats. És una publicitat que es resisteix a mostrar als nens jugant amb

nines i que insisteix a mostrar nenes dins del cosmos privat de la casa i les atencions a dependents. No

oblidem que els nens i nenes aprenen jugant.

La publicitat sobre l'oci dels/de les adolescents perpetua els rols socials i estereotipats que fomenten la

desigualtat entre homes i dones, i el que és pitjor, insisteixen a fer el cos de la dona un objecte i a

augmentar la pressió sobre l'aspecte i el cos com model d'èxit social.

Els anuncis de contactes i relax destinats a persones adultes, publicitats per tots els diaris de premsa

escrita, llevat comptades excepcions, no ajuden a remoure els obstacles socials a favor de la igualtat real

entre homes i dones. Seria un bon exemple per a la ciutadania que els mitjans de comunicació impresos

eliminessin els anuncis de contactes a les pàgines de les seves publicacions.

En resum, si alguna cosa ens mostra aquest informe és que els avenços de la igualtat real entre homes i

dones es transmeten mitjançant imatges socials que confirmen el nostre esdevenir diari. És clau per tant,

per assolir aquesta igualtat, la reconstrucció del nostre imaginari col·lectiu com a societat i com ciutadania

en el dia a dia.
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PUBLICIDAD NO SEXISTA

Des del Ministeri d'Igualtat i l‟Institut de la Dona es porta a terme un seguiment i anàlisi de la publicitat per

tal d'alertar sobre el possible contingut discriminatori cap a les dones, quan els estereotips utilitzats

reforcen una divisió desigual de rols socials, expressen una diferent valoració de dones i homes en què

elles presenten una posició subordinada respecte a ells o es denigra la figura de la dona.

D'aquesta manera, d'acord amb els objectius de l'organisme, a través d'aquesta eina de participació

ciutadana es pretén fomentar una imatge igualitària de les dones en la publicitat i en els mitjans de

comunicació, que contribueixi a reforçar el dret a la igualtat que estableix la Constitució i que reflecteixi

amb autenticitat l'avanç en la participació de les dones en la societat.

Les dones han protagonitzat la major evolució social dels darrers temps i això ha generat, al seu torn, un

profund canvi en l'estructura de la nostra societat, amb una participació femenina cada vegada més gran

en tots els àmbits. Les dones aposten i lluiten per la igualtat d'oportunitats i per tenir unes funcions

equivalents a les dels homes. Els mitjans de comunicació i la publicitat poden cooperar a fer visible aquest

canvi exercint una funció ideològicament constructiva del nou rol femení, canalitzant de forma adequada

els missatges, per tal d'emetre una visió real i eradicar estereotips sexistes que no es corresponen amb la

societat actual. Però la realitat és que la imatge de les dones, tant en premsa com en ràdio i televisió,

encara està relacionada, la majoria de les vegades, amb la seva tradicional condició de mestressa de casa

i, sobretot, amb l'ús del seu cos com idealització de la bellesa i expressió de la sexualitat.

Per aquesta raó és important fomentar la sensibilització i conscienciació social de les/els ciutadanes/ans

contra els continguts i campanyes sexistes, així com la de les i els professionals de la comunicació, per tal

que realitzin el seu treball des d'una perspectiva de gènere, eliminant els arquetips clàssics d'homes i

dones i desenvolupant nous usos a l'hora d'abordar informacions i elaborar missatges publicitaris.
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PRINCIPALS CONTINGUTS DENUNCIATS

La dona com a "producte": La utilització del cos de la dona com a reclam publicitari segueix sent el major

motiu de denúncia a l'Observatori de la Publicitat.

Rols estereotipats: Són encara freqüents les campanyes basades en rols socials estereotipats, que

perpetuen la desigualtat entre sexes i adjudiquen a la dona una posició secundària i fins i tot enfrontada a

la de l'home.

Diferenciació entre joguines per a nens i joguines per a nenes:

S'observa que el contingut de la publicitat de joguines roman inalterable des de fa anys i no s'ha adequat

als canvis socials, tot i la important influència que té en el món infantil, no només pel que fa a l‟elecció de

consum, (la major part de les decisions sobre quines joguines volen està motivada per allò que veuen a la

televisió) sinó també perquè a través de la publicitat s'ofereix una descripció del món.

La televisió delimita a què jugaran els nens i amb qui. La informació transmesa no només té influència en la

venda sinó també en l'aprenentatge de conductes, activitats, actituds i en la interacció social del nen. A

través de la publicitat es transmeten estereotips i rols sexuals.

A la publicitat de joguines hi ha clares diferències de gènere.

El llenguatge també comporta un clar exemple de sexisme. En els anuncis per a nenes és cursi i ensucrat,

en molts se'ls parla cantant i abunden els diminutius (“caseta”, “vestidet”, “gosset” ...) i les expressions

afectuoses (“t‟estimo molt”, “el meu nadó”...). Per als nens es fan servir expressions de competitivitat o

poder (“dominar el món”, “accepta el desafiament”, “conquesta l'univers” ...).



49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

4 Educar en societat: coeducació

PRINCIPALS CONTINGUTS DENUNCIATS

Característiques de les joguines: Els ninots per a nens són grans herois que salven el món o vehicles i
joguines que prometen tota mena d'emocions i aventures. Les nines per a nenes, en canvi, tenen cura de
la casa i els fills, van de compres o es preocupen pel seu aspecte, emulant el model sex symbol, que va
perfectament maquillada i disposa d'un ampli ventall de models per a cada ocasió.

Aquesta importància del físic i la bellesa es comença a vendre a les nenes des de, aproximadament, els
set anys. Primer com a maquillatges i complements per a les nines i després directament per a elles
("posa't guapa", "com moles"...). També es reflecteixen les relacions amb els nois en les quals adopten una
actitud passiva (idealitzats com a prínceps).

A continuació, reproduïm el Decàleg per identificar el sexisme en la publicitat, elaborat per l'Institut Andalús
de la Dona.

Decàleg per identificar el sexisme en la publicitat

ÉS SEXISTA LA PUBLICITAT QUE...

1. Promou models que consoliden pautes tradicionalment fixades per a cadascun dels gèneres.

Anuncis que segueixen perpetuant els rols tradicionalment assignats a cada gènere, aliens als canvis
socials i a les noves realitats viscudes per moltes dones.

2. Fixa uns estàndards de bellesa femenina considerats com a sinònim d'èxit.

Anuncis configurats des d'una mirada masculina que limiten les possibilitats d'èxit social per a les dones al
seguiment d'uns models de bellesa.

3. Exerceix pressió sobre el cos femení a través de determinats tipus de productes.

Anuncis que limiten els objectius vitals de les dones a l'adequació a uns determinats patrons estètics. En
aquests anuncis, les dones apareixen descontextualitzades, sembla que no fan res, només centren els
seus diàlegs en la cura corporal.
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PRINCIPALS CONTINGUTS DENUNCIATS

4. Presenta el cos de les dones com un espai d'imperfeccions que cal corregir.

Anuncis que presenten els cossos de les dones i els seus canvis deguts a l'edat com a "problemes" que cal

amagar i/o corregir.

5. Situa els personatges femenins en una posició d'inferioritat i dependència.

Anuncis que presenten les dones com a dependents respecte dels homes, en un segon pla, sense

voluntat, passives i submises. Crida l'atenció el recurs a una imatge postrada, sotmesa, de les models en

els reportatges de moda.

6. Exclou les dones de les decisions econòmiques de major rellevància.

Anuncis que segueixen perpetuant els rols tradicionalment assignats a cada gènere i que, considerant que

les dones no tenen autonomia econòmica, les situen en un segon pla quan es tracta de prendre decisions

sobre compres de major quantia econòmica.

7. Allunya les dones dels espais professionals prestigiats socialment i, per contra, els assigna els rols de

neteja, cures i alimentació familiar.

Anuncis que segueixen mantenint el tradicional repartiment d'espais, i que assignen a les dones l'àmbit

privat, desproveït de prestigi, i als homes l'espai públic, del saber i de l'autoritat.

8. Nega els desitjos i voluntats de les dones i mostra, com "natural", la seva adequació als desitjos i

voluntats de les altres persones.

Anuncis que ens mostren a dones realitzades com a persones en la mesura en què responen a allò que els

altres demanen d'ella: els fills i filles, el marit, la mare... Si aquesta dona té també una feina fora de casa,

haurà atendre-ho tot :una superwoman.
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PRINCIPALS CONTINGUTS DENUNCIATS

9. Representa el cos femení com a objecte, és a dir, com a valor afegit als atributs d'un determinat

producte, com el seu embolcall, en definitiva.

Anuncis que recorren al cos femení, o al fetitxisme de determinades parts del mateix: llavis, peus o peces

de vestir femenines, com a reclam per atraure la mirada i l'atenció del potencial client

10. Mostra les dones com incapaces de controlar les seves emocions i les seves reaccions, i "justifica" així

les pràctiques violentes que s'exerceixen sobre elles.

Anuncis que mostren les dones mogudes per capricis, faltes de judici en les seves reaccions i

comportaments, histèriques, xerraires... En el fons, s'està recorrent a estereotips conductuals molt

habituals en la representació tradicional de les dones. En aquests missatges, les dones queden

ridiculitzades o els homes els han de tornar el seny.
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MATERIALS DE CONSULTA OBLIGATORIS

¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada? Comissió per a la Investigació dels Maltractaments a Dones

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article554

Decálogo para una publicidad no sexista. Institut Andalús de la Dona

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/decalogo

Mujer, Violencia y Medios de Comunicación. Ministeri d‟Igualtat

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/medios/comunicacion/tv.pdf

Guía de los Derechos de la Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ministeri d‟Igualtat

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=C

ontent-

disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244652966045&ssb

inary=true

La Coeducación, una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar. Institut Andalús de la Dona

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/IMG/pdf/LIBRO_COEDUCACION_PDF.pdf

Observatorio de la Publicidad no Sexista Informe Anual 2009. Institut Andalús de la Dona

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/c/document_library/get_file?uuid=4e21163b-

624f-4fa7-b037-3d6f4e2afe42&groupId=10874

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio
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4 Educar en societat: coeducació

EXERCICIS

1. Després de la lectura del recurs per a mares i pares “Què fer si la meva filla ha estat maltractada?”, fer 

un quadre on apareguin consells per a pares i mares amb filles en situació de maltractament sobre què fer, 

com actuar, quan fer-ho i on anar. Exposa les teves idees al fòrum de l‟alumne.

2. Fes una exposició sobre l'efecte negatiu d'una situació de violència de gènere i d'una societat no

igualitària. En què perden els dos sexes en una convivència on un d'ells pateix una agressió? Quins

efectes negatius provoca en l'home, en la dona, en les famílies, en la societat ...?

3. Realitza un ampli argument sobre el paper dels mitjans de comunicació i la seva responsabilitat en la

lluita contra la violència de gènere. Quina és la seva funció? Com poden actuar per eradicar la violència de

gènere? Quins estereotips solen reflectir? Es fa una utilització sexista de la imatge i del missatge?

4. Exercici per comentar al fòrum.

Als recursos del curs pots trobar uns enllaços a cançons que parlen del tema de la problemàtica de gènere.

Tria‟n una, analitza-la i desenvolupa una activitat per a una de les etapes educatives.

Penja l‟exercici al fòrum i comparteix amb la resta de companys/es opinions, idees, crítiques, etc.
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RESPOSTES DELS EXERCICIS

MÒDUL IV

1. Després de la lectura del recurs per a mares i pares “Què fer si la meva filla ha estat
maltractada?”, fer un quadre on apareguin consells per a pares i mares amb filles en situació de
maltractament sobre què fer, com actuar, quan fer-ho i on anar. Exposa les teves idees al fòrum de
l’alumne.

2. Fes una exposició sobre l'efecte negatiu d'una situació de violència de gènere i d'una societat no
igualitària. En què perden els dos sexes en una convivència on un d'ells pateix una agressió?,
Quins efectes negatius provoca en l'home, en la dona, en les famílies, en la societat ...?

En les dones:

- La discriminació en el mercat laboral fa que tinguin una mitjana de salaris més baixos, una taxa d'atur que
és el doble de la masculina i menys possibilitats per ocupar llocs amb major capacitat de decisió si així ho
desitgen.

- La desigual distribució del treball domèstic entre homes i dones fa que, amb massa freqüència, aquestes
es vegin sobrecarregades de treball i de responsabilitats, sobretot quan també tenen una feina.

- Les activitats realitzades majoritàriament per dones tendeixen a estar menys valorades (el treball
domèstic, la cura d'altres persones, l'art realitzat per dones, determinades professions). Aquesta insuficient
valoració afecta negativament l'autoestima de les dones.

-Tots aquests factors limiten les seves possibilitats d'autonomia, les seves oportunitats i el seu benestar.

La violència sexista afecta sobretot les persones contra les quals és exercida, per tot el dany psicològic i/o
físic que produeix. La violència física produeix lesions visibles, però això no vol dir que siguin menors els
danys que causa la violència psicològica: temors, dificultats per confiar en altres persones o per relacionar-
se íntimament, manca d'autoestima, trastorns del son o de l'alimentació, depressió, problemes afectius.
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RESPOSTES DELS EXERCICIS

La violència psicològica també pot produir danys físics (úlceres, problemes de son, mal al cor ...) i, en els

pitjors casos, pot arribar a l'anul·lació psicològica de qui la pateix, i provocar-ne de vegades el suïcidi.

En els homes:

- El sexisme en limita la capacitat per expressar els seus afectes i mostrar-se vulnerables i gaudir del

contacte amb els seus fills i filles.

- El fet que la major part del treball domèstic i les cures a altres persones siguin realitzades per dones fa

que la majoria dels homes no desenvolupin coneixements molt útils per desenvolupar-se en la vida i per

relacionar-se amb altres persones.

A més, aquesta dedicació i atenció insuficients a les relacions fa que tinguin més dificultats per establir

vincles estrets amb altres persones.

Els agressors utilitzen la violència per castigar perquè consideren que la víctima no ha fet el que havia de

fer o per imposar els seus desitjos o interessos. Amb això solen aconseguir atemorir a qui la pateix i

aconseguir així certa obediència i fins i tot de vegades dependència de la víctima, però estaran posant en

perill la persona i la relació.

La violència sempre produeix dolor i ressentiment i impedeix el desenvolupament d'unes relacions sanes i

satisfactòries. Qui exerceix la violència fa víctimes altres persones, però també acaba sent víctima de si

mateix.

Els homes que utilitzen aquest tipus de violència tendeixen a quedar-se sols, si no físicament, sí almenys

psicològicament, ja que per mitjà de la violència mai aconseguiran ser estimats realment, des de la llibertat

i per ser qui són.
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En molts casos perden les persones que volien "amarrar", bé perquè aquesta o aquestes persones fugen

física o psicològicament d'ells, o bé perquè ells les acabin anul·lant o, en els pitjors casos, assassinant.

En l'entorn familiar:

En la majoria dels casos, quan hi ha violència contra la parella, aquesta també danya a les nenes i els nens

que la presencien o la pateixen directament. En haver viscut aquestes situacions, algunes persones tindran

més probabilitats d'establir un model de relació de parella similar al que han après.

Encara que algunes nenes i nens que han viscut violència rebutgen el model après i prenen com a referent

un altre basat en la cooperació, l'amor i el respecte, la violència genera molt sofriment i deixa empremtes

profundes de dolor.

En la societat:

L'existència de violència contra les dones impedeix la bona marxa de les relacions i crea un desequilibri

social. El fet que existeixi fa que moltes persones sapiguem que nosaltres mateixes si som dones, o les

nostres filles, amigues, mares, germanes o cosines, podem viure-la al carrer, amb una parella, a la feina o

en un altre àmbit pel simple fet de pertànyer al sexe femení. Això perjudica la nostra llibertat, la nostra

tranquil·litat, seguretat i confiança a l'hora de desenvolupar-nos en el món o de protegir les nostres filles.
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3. Realitza un ampli argument sobre el paper dels mitjans de comunicació i la seva responsabilitat

en la lluita contra la violència de gènere. Quina és la seva funció? Com poden actuar per eradicar la

violència de gènere? Quins estereotips solen reflectir? Es fa una utilització sexista de la imatge i del

missatge?

La televisió, a més de proporcionar informació i entreteniment, transmet certs valors, actituds, models de

comportament i concepcions de com és i com hauria de ser la realitat. Els qui es dediquen a la publicitat i a

la propaganda són molt conscients d'aquesta influència, de manera que elaboren estratègies per fomentar

determinades actituds o vendre productes.

Encara que els mitjans de comunicació depenen de les audiències, tenen molt poder per influir-hi, ja que

disposen de més informació i tenen la capacitat de transmetre-la a gran escala. Són els equips directius

d'aquests mitjans els que tenen més pes per decidir el tipus de programació, els seus protagonistes, els

missatges que es transmetran, la informació que s‟aportarà, quins aspectes s'han de considerar prioritaris,

què es presentarà com a secundari i quines informacions s‟ometran.

D'aquesta manera, els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa, Internet) poden reforçar certs

estereotips, concepcions i actituds que estan presents en la societat o en part d‟aquesta. Al mateix temps,

tenen la capacitat de difondre determinats missatges per crear certes actituds al voltant d'una qüestió.

Així doncs, tot i que els mitjans de comunicació no ens determinen, sí que ens influeixen.

En funció dels nostres recursos, el nostre accés a altres fonts d'informació i la nostra capacitat crítica,

serem més o menys vulnerables davant determinats missatges i tindrem majors o menors possibilitats per

elaborar la nostra pròpia visió de la realitat.
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Si analitzem els continguts dels mitjans de comunicació, podem observar com conviuen estereotips

tradicionals d'homes i dones amb imatges que semblen tenir en compte els canvis que s'estan produint en

la societat. Encara que en l'actualitat podem observar major pluralitat de models de dones i homes que fa

uns anys, gran part o la major part dels programes donen una visió estereotipada i limitada d'ambdós

sexes i del seu paper en la societat.

A través de les imatges, la forma en que la càmera enfoca les persones, el tipus de personatges que es

presenten en els mitjans i els papers que desenvolupen, s'està relacionant homes, dones, nenes i nens

amb diferents qualitats i aspectes.

Aquest tipus d'imatges són presents tant en els anuncis publicitaris, pel·lícules i programes d'entreteniment

com en els informatius. Un exemple el tenim en els anuncis adreçats a la infància, que solen oferir als nens

joguines bèl·liques (tancs, avions de combat, espases), ninots que es presenten com a forts i poderosos.

Els productes que s'intenten vendre a les nenes solen ser molt diferents: nines primes i sexys, ninots

nadons, maquillatges i joguines que simulen el treball domèstic.

4. Exercici per penjar al fòrum.

Als recursos del curs pots trobar uns enllaços a cançons que parlen del tema de la problemàtica de

gènere. Tria’n una, analitza-la i desenvolupa una activitat per a una de les etapes educatives.

Escriu l’exercici al fòrum i comparteix amb la resta de companys/es opinions, idees, crítiques, etc.
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CAS PRÀCTIC

Desenvolupa una miniguia (d‟unes 10 pàgines) sobre com tractar la violència de gènere des dels centres

educatius.

A la guia has de desenvolupar els continguts que hem vist al llarg del curs.

Pots seguir el guió següent: introducció, definició de violència de gènere, política educativa, metodologia,

activitats, etc.

Ja saps que et poden ser útils les guies que tens penjades com a recursos del curs.
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Curso de Ejemplo
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Mòdul: 5 Informació d‟interès
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GLOSSARI

Abús sexual: Consisteix en aquelles relacions sexuals, que manté un nen o una nena menor amb un adult

o amb una altra nena o nen de més edat, per a les quals no està preparat/ada evolutivament i en les quals

s'estableix una relació de submissió, poder i autoritat sobre la víctima.

Acció positiva: L'acció positiva és una ampliació de la noció d‟igualtat d„oportunitats i absència de

discriminació. Es tracta de l'aplicació de polítiques, plans, programes i accions dissenyats i encaminats a

combatre els efectes de la discriminació cap a persones o grups desfavorits. La seva finalitat és corregir les

conseqüències de la discriminació, habilitant a la persona o col·lectiu perjudicat per enfortir, afirmar i

competir en igualtat amb el col·lectiu afavorit o assolir l'equiparació immediatament.

També són anomenades accions afirmatives, i en l'actualitat es perceben com un mecanisme de canvi

social que beneficiarà tots dos sexes.

"Per tal de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics adoptaran mesures

específiques en favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte als homes.

Aquestes mesures, que seran aplicables sempre que subsisteixin aquestes situacions, hauran de ser

raonables i proporcionades en relació amb l'objectiu perseguit en cada cas.

Les persones físiques i jurídiques privades podran adoptar aquest tipus de mesures en els termes

establerts en aquesta Llei". (Art. 11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de

dones i homes).
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GLOSSARI

Androcentrisme: Enfocament o perspectiva d'un estudi, treball o recerca on es parteix de la perspectiva
masculina únicament, però generalitzant els resultats a tota la població. Totes les àrees de coneixement
ens han estat transmeses des d'una perspectiva androcèntrica i només en els darrers anys s'estan fent
revisions més adequades. L'androcentrisme comporta la invisibilitat de les dones i del seu món i constitueix
una visió distorsionadora i empobridora de la realitat que amaga relacions de poder i d'opressió de l'ordre
simbòlic masculí sobre les dones. L'androcentrisme suposa la imposició de models únics i arquetípics de
"ser": un model masculí i un model femení, enfrontats per oposició, la qual cosa suposa una diferent
valoració. Ser home s'identifica amb la bondat; ser dona s'identifica amb la maldat.

Assetjament sexual: Conducta de naturalesa sexual i tota altra conducta en el sexe i que afecti la dignitat
de dones i homes, que és ingrata, irraonable i ofensiva per a qui la rep. Tot i que els homes poden ser
també objecte d'assetjament sexual, la realitat és que la majoria de les víctimes són dones, per la qual
cosa és una forma de discriminació per raó del gènere ja que té relació amb els rols atribuïts als homes i a
les dones en la vida social i econòmica que al seu torn, directament o indirectament afecta la situació de
les dones en el mercat de treball.

Segons l'OIT es tracta d'un comportament de naturalesa sexual (física o verbal), que sorgeix en les
relacions laborals i que, no sent desitjat per la víctima, és percebut per aquesta com un condicionant hostil
per al seu treball, i es converteix en una cosa humiliant.

"Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una
persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori,
degradant o ofensiu.

Es consideraran en tot cas discriminatoris l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva
d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe es considerarà també acte de discriminació per raó
de sexe”.
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GLOSSARI

(Art. 07/02 7.3 i 7.4 de la Llei orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes)

"Sense perjudici del que estableix el Codi Penal, a efectes d'aquesta Llei constitueix assetjament sexual
qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l'efecte
d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidador, degradant o
ofensiu.

Es consideraran en tot cas discriminatoris l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva

d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe es considerarà també acte de discriminació per raó

de sexe”.

(Art. 01/07 7.3 i 7.4 de la Llei orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes)

Assignació de gènere: És la classificació que, des del naixement i a partir de l'anatomia del/ de la recent 

nascuda, s'efectua per part de la família i la societat, les quals dipositen en la criatura un contingut cultural 

que s'interpreta com les expectatives sobre els comportaments socials apropiats o no per a ells i elles. La 

seva no assumpció pot generar formes de rebuig social. 

Avaluació de l'impacte en funció de gènere: Examen de les propostes polítiques, per analitzar si
afectaran les dones de forma diferent que els homes, a fi d'adaptar-les per neutralitzar els efectes
discriminatoris i fomentar la igualtat entre homes i dones.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)
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GLOSSARI

Barreres invisibles: Actituds resultants de les expectatives, normes i valors tradicionals que impedeixen la

capacitació (de la dona) per als processos de presa de decisions/per la seva plena participació en la

societat.

Coeducació: Mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes i de la no-discriminació

per raó de sexe. Coeducar significa educar conjuntament nens i nenes en la idea que hi ha diferents

mirades i visions del món, diferents experiències i aportacions fetes per dones i homes que han de

conformar la cosmovisió col·lectiva i sense les quals no es pot interpretar ni conèixer el món ni la realitat.

Coeducar significa no establir relacions de domini que supediten un sexe a l'altre, sinó incorporar en

igualtat de condicions les realitats i història de les dones i dels homes per educar en la igualtat des de la

diferència. És molt important no identificar l'escola coeducativa amb l'escola mixta. La segona es limita a

“ajuntar” a les aules nens i nenes, incorporant les alumnes al món dels homes i deixant fora del món

acadèmic tot allò que té a veure amb el món i amb la història de les dones. La coeducació, és per tant,

educar des de la igualtat de valors de les persones en el reconeixement de les potencialitats i

individualitats de nenes i nens, independentment del seu sexe.

Conciliació del treball i de la vida familiar: Introducció de sistemes de permís per raons familiars i de

permís parental, d'atenció a la infància i a persones d'edat avançada, i creació d'una estructura i

organització de l'entorn laboral que faciliti a homes i dones la combinació del treball i de les responsabilitats

familiars i casolanes. (Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea).
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GLOSSARI

Consciència de gènere: Capacitat per percebre que l'experiència de vida, les expectatives i les

necessitats de dones i homes són diferents, cosa que molt sovint ha comportat desigualtats pel que fa a les

oportunitats, que han de ser corregides.

A efectes de la planificació en qualsevol projecte social o de desenvolupament, les experiències han

demostrat que el no-reconeixement de la consciència de gènere comporta sempre la insatisfacció de les

necessitats a les quals intenten respondre.

Corresponsabilitat domèstica: Es refereix al repartiment de les responsabilitats domèstiques entre dones

i homes, és a dir, a afavorir la participació total de les dones en la vida pública potenciant la

corresponsabilitat dels homes en les activitats d'àmbit familiar. Per a això és necessari canviar la relació

que existeix entre públic i privat, considerant que tots dos espais, interdependents i complementaris a la

vida, tenen la mateixa importància.

Currículum ocult: La manera de presentar els continguts escolars, l'elecció d'aquests en detriment

d'altres, el tipus d'organització escolar, etc, es realitzen en funció d'una sèrie de valors i normes

inconscients que es transmeten per reproduir i perpetuar aquestes normes i valors de la societat en la qual

està immersa l'escola. En ser inconscients, el professorat, l'alumnat i la família no en solen apreciar els

efectes, per la qual cosa es necessiten estratègies diverses per fer visible allò que està ocult. Aquest és el

cas del sexisme que perviu en els programes i textos escolars, en el llenguatge, en l'ocupació dels espais,

etc.
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Dades desagregades per sexe: Recollida i desglossament de dades i d'informació estadística per sexe,

que fa possible una anàlisi comparativa /anàlisi tenint en compte les especialitats del gènere.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Dèficit democràtic: Repercussió que, entre altres causes, una participació desequilibrada d'homes i dones

té en la legitimitat de la democràcia.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Democràcia paritària: Concepte de societat integrada a parts iguals per dones i homes, en la qual la

representació equilibrada de tots dos en les funcions decisòries de la política és condició prèvia al gaudi

ple i en peu d'igualtat de la ciutadania, i en la qual unes taxes de participació similars o equivalents (entre

el 40% i el 60%) de dones i homes en el conjunt del procés democràtic és un principi de democràcia.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Desagregació del mercat de treball: Polítiques amb les quals es pretén reduir o suprimir la segregació

vertical/horitzontal en el mercat de treball.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Determinisme biològic: Paradigma científic que defensa que les diferències entre els dos sexes són de

caràcter biològic i per tant de caràcter natural i immutable. Aquest paradigma assigna característiques i

funcions diferents a uns i altres en funció del sexe. A les dones se'ls associa amb la natura i amb la

passivitat mentre que als homes se'ls assigna la capacitat de raciocini i els comportaments actius. Les

teories del determinisme biològic s'han utilitzat com a argumentació "científica" per justificar la discriminació

i la subordinació de les dones davant els homes.



49Curs: Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

5 Informació d’interès

GLOSSARI

Dimensió de gènere: En qualsevol situació, aspecte relatiu a les diferències en les vides de l'home i la

dona a causa dels rols que tradicionalment se'ls han assignat.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Discriminació: "Total distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat

menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per part de la dona, independentment del seu

estat civil, sobre la base de la igualtat d'home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les

esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera”.

(Convenció de l'ONU sobre Eliminació de qualsevol forma de discriminació contra la dona, de 18 de

desembre de 1979)

Discriminació per raó de sexe: Tracte desigual a un sexe per part de l'altre. És una situació de

desigualtat que pot donar-se de forma explícita o implícita. Històricament aquest tipus de discriminació s'ha

centrat en les dones, que s'han vist supeditades als homes tant de fet com de dret. Si bé s'ha avançat molt

en la igualtat de drets, la desigualtat i la discriminació de les dones persisteixen en la realitat de cada dia

(feminització de la pobresa, discriminació salarial, violència de gènere, etc.).
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GLOSSARI

Discriminació en matèria d'ocupació i ocupació: La discriminació laboral consisteix en tota distinció,

exclusió o preferència de tracte que, ocorreguda amb motiu o en ocasió d'una relació de treball, es basi en

un criteri de raça, color, sexe, religió, sindicació, opinió política o qualsevol altre que es consideri irracional

o injustificat, i que tingui per efecte alterar o anular la igualtat de tracte en la feina i l'ocupació.

Discriminació directa: "Es considera discriminació directa per raó de sexe la situació en què es troba una

persona, que sigui, hagi estat o pogués ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable

que una altra en situació comparable".

(Art. 6.1 de la Llei orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes)

Discriminació indirecta: "Es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una

disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge particular pel

que fa a persones de l'altre, llevat que la disposició, criteri o pràctica es puguin justificar objectivament en

atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

En qualsevol cas, es considera discriminatòria tota ordre de discriminar, directament o indirectament, per

raó de sexe".

(Art. 6.2 i 6.3 de la Llei orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes)

Discriminació per embaràs o maternitat: "Constitueix discriminació directa per raó de sexe tot tracte

desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o maternitat".

(Art. 8 de la Llei orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes)
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Discriminació positiva: Fórmula mitjançant la qual es busca garantir la igualtat de presència i participació

d'homes i dones en qualsevol àmbit de la vida social a través de la implementació de quotes per a la

participació.

Divisió sexual del treball: És la divisió del treball remunerat i no remunerat entre homes i dones

respectivament, tant en la vida privada com en la pública, en funció dels rols de gènere tradicionalment

assignats. Aquest repartiment tradicional de les tasques ha produït aprenentatges diferents per a homes i

dones, que es valoren de manera desigual dins de la societat.

Educació afectiva-sexual: Educació orientada al desenvolupament adequat de les relacions afectives i

sexuals com un aspecte bàsic en la formació integral de les persones.

Educació per a la igualtat dels sexes: Conjunt d'accions educatives orientades a fomentar des de l'àmbit

escolar la igualtat entre nois i noies.

Empoderament: Es defineix com un procés de canvi mitjançant el qual les dones augmenten el seu accés

als mecanismes de poder amb vista a actuar per millorar la seva situació.

Equitat de gènere: El terme equitat es refereix a una qüestió de justícia: és la distribució justa dels

recursos i del poder social en la societat, es refereix a la justícia en el tractament d'homes i dones, segons

les seves necessitats respectives. En l'àmbit laboral l'objectiu d'equitat de gènere sol incorporar mesures

dissenyades per compensar els desavantatges de les dones.
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Escola mixta: Model educatiu en el qual conviuen en un mateix escenari escolar alumnes femenines i
masculins sense qüestionar l'ordre simbòlic masculí ni incorporar els sabers i les expectatives de les
dones.

Estereotip: Imatge mental molt simplificada d'algun grup de persones o institució, que és compartida dins
de grups o entitats socials i contribueixen a la creació i/o manteniment d'ideologies que explica i justifiquen
diverses accions socials, a més de preservar un sistema de valors.

Estereotips de gènere: Són referits també com estereotips sexuals i reflecteixen les creences populars
sobre les activitats, rols i trets característics atribuïts i que distingeixen les dones dels homes, és a dir, que
les seves conductes s'organitzen en funció de gènere. Per exemple: s'espera que els nens juguin amb
carrets i que les nenes ho facin amb nines.

Feminisme: Segons María Moliner seria la "doctrina que considera justa la igualtat de drets entre homes i
dones. Moviment encaminat a aconseguir la igualtat". És un terme sovint mal utilitzat i tendeix a ser
considerat com l‟antònim de masclisme, quan en tot cas ho seria del terme de «femellisme». No obstant
això, cal matisar a més que el feminisme denuncia l'androcentrisme del pensament i la ciència, rebutja la
idea d'igualtat com accés al model (estereotip) masculí, qüestiona la dicotomia masculí/femení i la
pertinència dels estereotips, suggereix la importància d'alguns trets tradicionalment assignats a les dones
(empatia, tendresa, cura dels altres), alhora que planteja la necessitat d'un nou tipus de persona que superi
les esmentades dicotomies dona/home.
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Feminització de la pobresa: Tendència a l'augment de la incidència i prevalença de la pobresa entre les
dones.

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Gènere: Fa referència a les característiques que cada grup social assigna al masculí i el femení. El gènere

es basa en la variable sexe i es relaciona amb ella al llarg del cicle vital. Es pot considerar com un conjunt

de normes que cada societat imposa a les persones des del seu naixement, cosa que condicionarà la seva

forma d'actuar i sentir. Dins dels estudis de gènere es trobarien els temes relacionats amb els estereotips i

rols, els estudis diferencials sobre les aptituds mentals, la dicotomia masculinitat/feminitat, etc.

Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: Es fonamenta en el principi d'igualtat i es refereix a la

necessitat de correcció de les desigualtats existents entre homes i dones en les nostres societats.

Constitueix la garantia d'absència de qualsevol barrera discriminatòria de naturalesa sexista en les vies de

participació econòmica, política i social de les dones.

Igualtat de gènere: Situació en la qual tots els éssers humans són lliures per desenvolupar les seves

capacitats personals i amos de les seves decisions, sense cap tipus de limitació imposada pels rols

tradicionals. En aquesta situació es tenen en compte, es posen en valor i es potencien les diferents

conductes, aspiracions i necessitats de les dones i dels homes, de manera igualitària.
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Igualtat de retribució:

"1.-Cada Estat membre garantirà l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre treballadors i

treballadores per a un mateix treball o per a un treball d'igual valor.

2 .- La igualtat de retribució sense discriminació per raó de sexe, vol dir:

a) que la retribució establerta per a un treball remunerat per unitat d'obra realitzada es fixa sobre la base

d'una mateixa unitat de mesura.

b) que la retribució establerta per a un treball remunerat per unitat de temps és igual per a un mateix lloc de

treball ".

(Art. 141 del Tractat de la Unió Europea, segons nova formulació del mateix, així com dels constitutius i

actes connexos, realitzada pel Tractat d'Amsterdam, signat el 2 d'octubre de 1997 i en vigor des de l'1 de

maig de 1999) "El principi d'igualtat de retribució entre els treballadors masculins i femenins que figura en

l„article 119 del Tractat i que, en endavant, es denominarà principi d'igualtat de retribució, implica per a un

mateix treball o per a un treball d'igual valor, l'eliminació, en el conjunt dels elements i condicions de

retribució, de qualsevol discriminació per raó de sexe.

En particular, quan s'utilitzi un sistema de classificació professional per a la determinació de les

retribucions, aquest sistema s‟haurà de basar sobre criteris comuns als treballadors masculins i femenins i

establir de manera que exclogui les discriminacions per raó de sexe".

(Art. 1 de la Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrer de 1975, relativa a l'aproximació de les legislacions dels

Estats membres que es refereixen a l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre els treballadors

masculins i femenins)
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Identitat de gènere: La identitat de gènere s'entén com la concepció individual de gènere que té una

persona de si mateixa i que no ha de dependre necessàriament del gènere que li va ser assignat en néixer.

S'entén com la manera en què una persona s'expressa en la presentació externa i l'aspecte, a través del

comportament o altres marques externes.

Indicadors de gènere: Mesura, números, fets, opinions o percepcions que apunten cap a una direcció o

condició social específica pel que fa a les dones i que s'utilitza per mesurar canvis en aquesta situació o

condició a través del temps. Els indicadors de gènere tenen la funció especial d'assenyalar la situació

relativa de dones i homes, i els canvis que es produeixen en aquesta situació.

Invisibilització de les dones: Es tracta d'un concepte molt utilitzat en ciències socials per designar un

conjunt de mecanismes culturals que duen a ometre la presència de determinats grups socials. Els

processos d'invisibilització afecten sobretot grups sotmesos a relacions de dominació, i el cas més evident

és el de les dones. La invisibilització és causa i efecte quan parlem de la utilització sexista del llenguatge.

El treball de la dona és invisible perquè les seves activitats reproductives (que requereixen temps i esforç)

no es valoren monetàriament. La percepció androcèntrica del món ha comportat l'ocultació de les dones en

tots els camps de la història, de la cultura o de la ciència.

Masclisme: Conjunt d'actituds i comportaments que rebaixen la dignitat de la dona marginant-la davant

l'home, pel sol fet del seu sexe i sense cap justificació.

Micromasclisme: Maniobres interpersonals que realitzen els homes per mantenir, reafirmar, recuperar el

domini sobre les dones, o per resistir a l'augment de poder d'elles, o per aprofitar-se d'aquest poder.
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Misogínia: La misogínia és una tendència a l'aversió, que pot ser patològica o no, a les dones.

Normalment, es parla de la misogínia com un sentiment per part de l'home cap a la dona, però les dones

també poden presentar actituds misògines.

Mite: Relat tipus llegenda, tradicional, creat anònimament en el si del poble i, per tant, expressió del seu

sentir col·lectiu. És una narració construïda i transmesa a través de generacions. En aquesta obra, utilitzem

l'expressió mite per referir-nos a les falsedats existents en relació a la sexualitat.

Participació equilibrada: Repartiment de les posicions de poder i de presa de decisions (entre el 40% i el

60% per sexe) en totes les esferes de la vida, que constitueix una condició important per a la igualtat entre

homes i dones (Recomanació 96/694 del Consell, de 2 de desembre de 1996, DO L 319).

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)

Patriarcat: Model d'organització social basat en la dominació masculina sobre les dones, és a dir, en la

supremacia i en el poder dels homes sobre les dones. El sistema patriarcal ha adoptat diverses formes al

llarg de la història i per al feminisme de la igualtat perviu en l'actualitat. No obstant això, el feminisme de la

diferència postula la fi del patriarcat ja que les dones avui dia trien els seus destins i opcions en la

construcció d'un projecte personal.

Perspectiva de gènere: Marc d'anàlisi per determinar les diferències entre homes i dones en l'ús i

utilització del poder, els recursos i els beneficis, i identificar, qüestionar i valorar la discriminació, desigualtat

i exclusió de les dones, que pretén justificar-se en les diferències biològiques entre dones i homes, traient

del terreny biològic, el simbolisme, és a dir, que plorar, ser maternal, proveir, no són biològics, sinó valors

assignats (simbòlics) als sexes.
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Plans d’igualtat de les empreses: "Conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un

diagnòstic de situació, tendents a assolir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i

homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixaran els objectius concrets d'igualtat que cal assolir, les estratègies i pràctiques que

s‟han d‟adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i

avaluació dels objectius fixats".

(Art. 46.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes)

Quota: Proporció donada o part de llocs, escons o recursos que han de ser atribuïts a un col·lectiu

específic, generalment seguint certes normes o criteris, amb la qual es pretén corregir un desequilibri

anterior, generalment en posicions de presa de decisions o quant a l'accés a oportunitats de formació o

llocs de treball.

Rol: Tasques socialment assignades que compleixen homes i dones. Són representacions culturals que

dicta la societat. Per exemple: les dones tenen cura de les filles i fills, fan menjar; els homes realitzen els

treballs mecànics i carreguen les coses pesades.

Segregació en el treball/en l'ocupació: Concentració de dones i homes en tipus i nivells diferents

d'activitat i d'ocupació, on les dones es veuen confinades a una gamma més estreta d'ocupacions que els

homes (segregació horitzontal), i a llocs de treball inferiors (segregació vertical).

(Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea)
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Segregació horitzontal: Concentració del nombre de dones i/o d'homes en sectors i ocupacions

específics. És el que coneixem per "treballs típicament femenins" (secretàries, infermeres, mestres, etc.), i

"treballs típicament masculins" (mecànics, conductors, etc.).

Segregació vertical: Concentració de dones o d'homes en graus i nivells específics de responsabilitat,

llocs de treball o càrrecs. Es parla de segregació vertical quan amb un mateix nivell de formació i

experiència laboral s'opta per la candidatura masculina per als llocs de lideratge i direcció.

Sexe: Conjunt de característiques biològiques de les persones, determinades abans del naixement i

bàsicament immodificables, que les identifiquen com a homes o dones.

Sexisme: Serien aquelles actituds que afavoreixen i perpetuen la desigualtat i la jerarquització en el tracte

que reben les persones i que es fa sobre la base de la diferenciació sexual. Si bé existeix en la majoria

dels països una sèrie de lleis en contra de qualsevol tipus de discriminació, una cosa és la igualtat real i

una altra la formal. Exemples de sexisme els tenim a la discriminació laboral de les dones, en el llenguatge,

o en el repartiment asimètric de les tasques domèstiques; abasta tots els àmbits de la vida i les relacions

humanes.

Temes transversals: Propostes curriculars concretes que pretenen impregnar tota la pràctica educativa,

estar presents en les diferents àrees de coneixement i que responen a les demandes socials sobre un nou

concepte educatiu de persona.

Violència sexual: Tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions

sexuals no desitjats o les accions per comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d'una

persona mitjançant coacció per part d‟una altra persona, independentment de la relació d'aquesta amb la

víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball.
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La Campanya de sensibilització davant el 25 de novembre - Dia internacional contra la violència de

gènere, promoguda per l'Institut Andalús de la Dona en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i

Ciència de la Junta d'Andalusia, està dirigida als centres educatius amb l'objectiu de sensibilitzar la

comunitat educativa sobre les causes i les conseqüències de la violència exercida vers les dones.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/Campana-de-sensibilizacion-ante-el,631.html

Rompamos con el maltrato és un documental basat en El diari de Sara, promogut per la Regidoria de la

Dona de l'Ajuntament d'Alcalá de Henares per als Centres de Secundària i Batxillerat, que analitza la

violència masclista des de la perspectiva de gènere: l'educació sexista que l'origina i perpetua, la

progressió del maltractament, la violència psicològica i els indicadors d'una relació marcada pels

maltractaments.

http://www.rompamosconelmaltrato.eu/documental.asp
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“Juventud y violencia de género" és el monogràfic de Revista de Estudios de Juventud núm. 86

(setembre de 2009), editada per l'Institut de la Joventut, dividida en quatre blocs: en el primer, es fa una

anàlisi general de com creixen i evolucionen els i les joves i adolescents sota els models de relacions

tradicionals i la repercussió que tenen en la formació de la identitat de les dones, en el segon, s'aborda el

fenomen de la violència de gènere des del punt de vista de les dones joves, a l'escola i a la família, de com

en aquests espais les joves van configurant la seva personalitat i el paper que ocuparan en el món,

juntament amb la recuperació de les joves sotmeses a violència masclista i la problemàtica de les dones

joves immigrants víctimes de violència de gènere, en el tercer bloc, s'examina quin és el paper de la

Jurisdicció de Menors i de la Fiscalia davant els joves maltractadors i les víctimes de violència masclista, i

el quart bloc fa referència als homes joves, s'analitza de quina manera construeixen la realitat social en què

viuen, com és el discurs masclista, de quina manera prevenir totes aquestes actituds i finalment com es pot

intervenir per a la rehabilitació.
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La Guía para mujeres maltratadas és una completa guia elaborada per Ángeles Álvarez Álvarez per a la

Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, editada per la Junta d'Andalusia com a guia per a dones en

situació de violència de gènere. Ens permet conèixer detalladament en què consisteix el maltractament

(especialment el psicològic), com actua la persona maltractadora i per què, el cicle de la violència, la

detecció precoç i les estratègies d'intervenció.

La lectura Detección precoz de la violencia en parejas jóvenes és un document adaptat del capítol 4,

"Novias maltratadas", de Graciela B. Ferreira, Hombres violentos, mujeres maltratadas, a Editorial

Sudamericana, Buenos Aires.

La Guía para chicas. Cómo prevenir y defenderte de las agresiones fou elaborada per M. José

Urruzola, i consisteix en una guia perquè les noies sàpiguen distingir què és la violència i les agressions

sexuals, les seves causes socials i què fer davant les agressions. Ofereix algunes activitats per realitzar

amb els grups educatius.

No te líes con los chicos malos és una guia no sexista adreçada a noies, editada per la Comissió per a la

Investigació de maltractaments a dones (Madrid).
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Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, elaborada per Itxaso Sasiain

Villanueva i Sara Añino Villalva, és un material de formació per a escoles de mares i pares, editat per la

CEAPA i l'Institut de la Dona. Amb ell es pretén fer una anàlisi de les causes i processos que porten a

situacions de desigualtat entre dones i homes i a situacions de violència contra dones i nenes, i treballar

sobre els conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

La Coeducación, una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar, editada per l'Institut

Andalús de la Dona el 2008, és un material de formació per a famílies i AMPA per tal de generar actituds

igualitàries com a base per a la prevenció de la violència de gènere.

¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada? és una completa guia per a famílies i amistats de dones joves

que han patit o pateixen violència per part de les seves parelles, editada per la Comissió per a la

Investigació de maltractaments a dones (Madrid).

VVAA (2000). Educar en relación. Cuadernos de Educación no Sexista, núm. 6. Madrid: Ministeri de

Treball i Afers Socials. Institut de la Dona.

Planteja la importància de la socialització diferenciada entre homes i dones. Educar sobre les relacions

homes i dones sense discriminacions per raons de gènere.

http://www.ceapa.es/
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VVAA (2001). Prevenir la violencia. Una cuestión de cambio de actitud. Cuadernos de Educación no

Sexista, núm 7. Madrid: Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Institut de la Dona.

VVAA (2004). Tratar los conflictos en la escuela sin violencia. Cuadernos de Educación no Sexista,

núm 14. Madrid: Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Institut de la Dona.

Dirigit al professorat de tots els nivells educatius, i dins de la línia de publicacions de l'Institut de la Dona,

per prevenir la violència de gènere en els centres educatius a través de l'educació, analitza la violència des

de la perspectiva de gènere i el paper de la socialització en la formació de comportaments violents.
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MATERIAL DE CONCIENCIACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE

El projecte “- es +, cine para ser la voz de quienes callan”, pretén conscienciar sobre la violència de

gènere, un problema que també pateixen els adolescents. Hi han participat més de 15.000 alumnes d'ESO

i Batxillerat de tot Espanya. Han rodat diversos curts i un jurat especialitzat ha premiat als cinc millors

guions, que seran distribuïts pel Ministeri d'Igualtat en format DVD als instituts per prevenir i informar sobre

aquesta xacra social. Es van rodar en un campament taller a l'octubre de 2008.

Cinc curts creats per adolescents consciencien sobre la violència de gènere:

http://www.youtube.com/watch?v=gM13mUSKTNw

Curtmetratges:

Primer premi de “- es +, cine para ser la voz de quienes callan”:

http://www.youtube.com/watch?v=SndmKXvB4lk&feature=related

Segon premi “ - es +, cine para ser la voz de quienes callan”:

http://www.youtube.com/watch?v=SVnZy3MYGHc&feature=related

Tercer premi “- es +, cine para ser la voz de quienes callan”:

http://www.youtube.com/watch?v=yTBAwz4kiOE&feature=related

Quart premi “- es +, cine para ser la voz de quienes callan”:

http://www.youtube.com/watch?v=MeQ60UeLu5g&feature=related

Cinquè premi ” - es +, cine para ser la voz de quienes callan”:

http://www.youtube.com/watch?v=c_4-WNLAd88&feature=related

Campanya desenvolupada per Anold Fuel per al Ministeri d’Igualtat del govern d’Espanya:

http://www.youtube.com/watch?v=3ApgV89Efic&feature=related
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L’Institut de la Dona d’Espanya, va organtizar el 2005, l’exposició "18 Segons", un al·legat contra la

violència exercida contra les dones. El fotògraf Iván Hidalgo, amb la direcció artística d’Alejandro Marcos,

han retratat 18 actrius, comunicadores, esportistes i personatges àmpliament reconegudes per la societat.

http://www.youtube.com/watch?v=JBsp0Wwn1Ic

SPOTS PUBLICITARIS

Abre tu puerta, del saragossà Andrés Chueca

http://www.youtube.com/watch?v=4yOoRwKz0bk

Aquest anunci reflecteix l’actitud de la dona davant la violència de gènere. Ante la violencia de género, 

tolerancia cero

http://www.youtube.com/watch?v=eXRa212SHqg

Vídeo sobre la conscienciació del greu problema de la violència de gènere.

http://www.youtube.com/watch?v=gbjvMwFMBI8

Videoclip de 93 Motivos, cançó del grup Amnesia contra de la violència de gènere, causa de nombroses 

víctimes al nostre país:

http://www.youtube.com/watch?v=CPlk9UdXAao&feature=PlayList&p=45F90F9500C426AF&playnext_from

=PL&playnext=1&index=19

http://www.youtube.com/watch?v=JBsp0Wwn1Ic
http://www.youtube.com/watch?v=JBsp0Wwn1Ic
http://www.youtube.com/watch?v=4yOoRwKz0bk
http://www.youtube.com/watch?v=4yOoRwKz0bk
http://www.youtube.com/watch?v=eXRa212SHqg
http://www.youtube.com/watch?v=eXRa212SHqg
http://www.youtube.com/watch?v=gbjvMwFMBI8
http://www.youtube.com/watch?v=gbjvMwFMBI8
http://www.youtube.com/watch?v=CPlk9UdXAao&feature=PlayList&p=45F90F9500C426AF&playnext_from=PL&playnext=1&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=CPlk9UdXAao&feature=PlayList&p=45F90F9500C426AF&playnext_from=PL&playnext=1&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=CPlk9UdXAao&feature=PlayList&p=45F90F9500C426AF&playnext_from=PL&playnext=1&index=19
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Fotografies de maltractaments El espejo de tu silencio

http://www.youtube.com/watch?v=Deb8hVe41-0&feature=related

Vídeo realitzat per les alumnes Rocío Acosta Rebollo, Cristina Barragán Díaz, Marta Luengo Suñer,

Virginia Palanco Vázquez i Rocío Salvador Clavijo, de 2n de Batxillerat de Sociologia. Es va utilitzar per

celebrar el Dia de la Dona de 2008 a l’IES la Rábida de Huelva.

http://www.youtube.com/watch?v=XVTYLg_3CbQ

Ante la violencia de género, tolerancia cero. Aquest anunci reflecteix l’actitud i el sentir dels fills davant la

violència de gènere.

http://www.youtube.com/watch?v=FR-Z9wHoTvs

http://www.youtube.com/watch?v=Deb8hVe41-0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Deb8hVe41-0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Deb8hVe41-0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Deb8hVe41-0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XVTYLg_3CbQ
http://www.youtube.com/watch?v=XVTYLg_3CbQ
http://www.youtube.com/watch?v=FR-Z9wHoTvs
http://www.youtube.com/watch?v=FR-Z9wHoTvs
http://www.youtube.com/watch?v=FR-Z9wHoTvs
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Hi ha diverses cançons que reflecteixen mitjançant les lletres la denúncia del maltractament i la violència 
de gènere.

Letra de la canción
Bebe – Ella

Ella sa cansao de tirar la toalla
se va quitando poco a poco telarañas
no ha dormido esta noche pero no está cansada
no mirao ningún espejo pero se siente to’ guapa.

Hoy ella sa puesto color en las pestañas
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada
hoy es una mujé que se da cuenta de su alma.

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Hoy vas a comprender
que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Hoy vas a hacer reír
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto…
Hoy vas a conseguir
reírte hasta de ti y ver que lo has logrado que… 
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Hoy vas a ser la mujé
que te dé la gana de ser.
Hoy te vas a querer
como nadie ta sabio queré.
Hoy vas a mirar pa’lante
que pa atrás ya te dolió bastante
una mujé valiente, una mujé sonriente
mira como pasa.

Hoy nació la mujé perfecta que esperaban
ha roto sin pudores las reglas marcadas.
Hoy a calzado tacone para hacer sonar sus pasos
Hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso.

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede 
hacerte daño.
Hoy vas conquistar el cielo
sin mirar lo alto que queda del suelo.
Hoy vas a ser feliz
aunque el invierno sea frio y sea largo, y sea 
largo…
Hoy vas a conseguir
reír tanto de ti y ver que lo has logrado…

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti

que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte 

daño.

Hoy vas a comprender

que el miedo se puede romper con un solo portazo.

Hoy vas a hacer reír

porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser 

llanto…

Hoy vas a conseguir

reír hasta de ti y ver que lo has logrado ohhhh…
http://www.youtube.com/watch?v=1VH6LG2WDD4

http://www.youtube.com/watch?v=1VH6LG2WDD4
http://www.youtube.com/watch?v=1VH6LG2WDD4
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Bebe – Malo

Apareciste una noche fría,
con olor a tabaco sucio y a ginebra,
el miedo ya me recorría
mientras cruzaba los deditos
tras la puerta.

Tu carita de niño guapo,
se la ha comido el tiempo,
por tus venas,
y tu inseguridad machita,
se refleja cada día en mis lagrimitas.

Una vez más no por favor,
que estoy cansada y no puedo con el corazón,
una vez más no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.

Una vez más no por favor
que estoy cansada y no puedo con el corazón
una vez más no mi amor por favor
no grites que los niños duermen.

Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas
sacaré el valor pa cobrarme las heridas.



49Curs: La prevenció de la violència de gènere en el context educatiu

6 Recursos a la xarxa

Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere no
tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres.

Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere no.

Tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres.

El día es gris cuando tú estas
y el sol vuelve a salir cuando te vas
y la penita de mi corazón
yo me la tengo que tragar con el fogón.

Mi carita de niña linda
se ha ido envejeciendo en el silencio
cada vez que me dices puta
se hace tu cerebro más pequeño.

Una vez más no por favor
que estoy cansada y no puedo con el corazón
una vez más no mi amor por favor
no grites que los niños duermen
una vez más no por favor
que estoy cansada y no puedo con el corazón
una vez más no mi amor por favor
no grites que los niños duermen.
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Voy a volverme como el fuego

voy a quemar tus puños de acero

y del morao de mis mejillas

sacaré el valor pa cobrarme las heridas.

Malo, malo, malo eres

no se daña a quien se quiere no.

Tonto, tonto, tonto eres

no te pienses mejor que las mujeres.

Malo, malo, malo eres

no se daña a quien se quiere no.

Tonto, tonto, tonto eres

no te pienses mejor que las mujeres.

Voy a volverme como el fuego

voy a quemar tus puños de acero

y del morao de mis mejillas

sacaré el valor pa cobrarme las heridas.

Malo, malo, malo eres

no se daña a quien se quiere no.

Tonto, tonto, tonto eres

no te pienses mejor que las mujeres.

Malo, malo, malo eres

no se daña a quien se quiere no.

Tonto, tonto, tonto eres

no te pienses mejor que las mujeres.

Malo, malo, malo eres

malo eres porque quieres.

Malo, malo, malo eres

no me chilles que me duele.

Eres débil y eres malo

y no te pienses mejor que yo ni que nadie

y ahora yo me fumo un cigarrito

y te echo el humo en el corazoncito.

Porque malo, malo, malo eres

tú malo, malo, malo eres

si malo, malo, malo eres

siempre malo, malo, malo eres.

http://www.youtube.com/watch?v=GBu5l8W8SCk

http://www.youtube.com/watch?v=GBu5l8W8SCk
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Javier Krahe i Alberto Pérez - ¿Dónde se habrá metido esta mujer?

Cuando pienso que son ya las once y pico

yo que ceno lo más tarde a las diez...

¿Cómo diablos se fríe un huevo frito?

¿Dónde se habrá metido esta mujer? 

La vecina me dice que no sabe

y mi suegra tampoco desde ayer.

No son horas de que ande por las calles.

¿Dónde se habrá metido esta mujer? 

Yo le iba a contar lo de García,

y de cómo le he parado los pies...

lo del bulto que tengo en la rodilla...

¿Dónde se habrá metido esta mujer? 

Qué hace aquí este montón de ropa sucia,

le compré lavadora y para qué...

Estas cosas me irritan, no me gustan.

¿Dónde se habrá metido esta mujer? 
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Mi camisa aún está toda arrugada,

y mañana me la tengo que poner.

¡Pues la plancha, aunque le den las tantas!

¿Dónde se habrá metido esta mujer? 

Va a haber bronca, esta noche va a haber bronca.

Me cabrea, hoy tenía ganas de...

pues después de la bronca... ¿pero dónde,

dónde se habrá metido esta mujer? 

¡Pero bueno, si falta una maleta...

la de piel, para colmo la de piel!

¿Para qué la querrá la imbécil ésta?

¿Dónde se habrá metido esta mujer?

¿Dónde se habrá metido esta mujer? 

http://www.youtube.com/watch?v=UBJyWvdNtfY

http://www.youtube.com/watch?v=UBJyWvdNtfY
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Pedro Guerra - Hogar (Hijas de Eva)

¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada

donde me encuentro a salvo del dolor?

¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme

y el tiempo nunca juega a mi favor?

¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca?

¿Qué hacer cuando no puedo separarme

de aquello que me hiere y me hace mal?

¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue

y tengo miedo de la oscuridad?

¿Qué hacer cuando el amor

ya no es amor ni es amor ni es nada?

Y cada vez más sola,

más triste y más atrapada.

Y cada vez más débil,

más al borde de la nada.

¿Qué hacer cuando el hogar es el infierno

donde se quema todo lo que soy?

¿Qué hacer cuando he perdido la confianza

rompiéndose en pedazos la razón?

¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca?

¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra

la senda que nos lleva a la verdad?

¿Qué hacer cuando no hay nadie que me cuide

y todo lo que tengo es soledad?

¿Qué hacer cuando el amor

ya no es amor ni es amor ni es nada?

Y cada vez más sola,

más triste y más atrapada.

Y cada vez más débil,

más al borde de la nada. 

http://www.youtube.com/watch?v=qs1AoO_oL9I

http://www.youtube.com/watch?v=qs1AoO_oL9I
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Revólver- Lo que Ana ve (8:30 AM)

Ana tiene un mensaje pintado de azul en el ojo derecho
Ana tiene un mal día grabado en los labios partidos por cierto
Ana tiene un secreto que no sabe nadie aunque no es un secreto
Y un día cualquiera es el último día, y un día de estos.

Ana cree que el mundo es enorme pero no lo bastante
A Ana le engañan diciendo si te vas no tardaré en encontrarte
Ana no tiene claro a partir de cuándo todo se volvió negro.
Pero él dijo un día antes muerta que viva, con otro ni en sueños
O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo.

Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer
y largarse pronto con lo puesto.
Quién quiere ver lo que Ana ve una noche otra también.
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve.

Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti.
Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará.
Todos dirán vaya exageración no será tanto no.
Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos.
Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho.
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Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer

y largarse pronto con lo puesto.

Quién quiere ver lo que Ana ve una noche otra 

también.

La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve.

Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer

y largarse pronto con lo puesto.

Quién quiere ver lo que Ana ve una noche otra 

también.

La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve.

Recuerda que dijo antes muerta que viva.

Con otro ni en sueños.

O cuando escupía a golpe puño.

Su nombre en tus huesos.

Abrir los brazos y volar dejarlo todo sin hacer.

Y largarse pronto con lo puesto.

Quién quiere ver lo que Ana ve, una noche otra 

también.

La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve.

Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer

y largarse pronto con lo puesto.

Quién quiere ver lo que Ana ve una noche otra 

también.

La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve.

http://www.youtube.com/watch?v=YLy2OVRo_Xs

http://www.youtube.com/watch?v=YLy2OVRo_Xs
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Pasión Vega- María se bebe las calles (Banderas de nadie)

María pensó que el amor
era un mandamiento de dos
y esperando el primer beso
se hace vieja ante el espejo
y limpia su llanto
maquilla sus heridas
y se le va la vida.

Recuerda la primera vez
que él le juró que fue sin querer
y en los hijos que vivieron
prisioneros de su miedo,
María soñaba con ser la princesa
de los cabellos de oro
y la boca de fresa.

María se fue una mañana
María sin decir nada
María ya no tiene miedo
María empieza de nuevo
María yo te necesito
María escapó de su grito
se bebe las calles María...
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Ella nunca dice que no,
es la esclava de su señor
ella siempre lo perdona
a sus pies sobre la lona,
su patria es su casa
su mundo la cocina
y se le viene encima.

Un día dejó el corazón
abandonado en su colchón
sólo piensa en ver su cuerpo
¡ay! del quinto mandamiento
María no tiene color en la sangre
María se apaga y no lo sabe nadie.

María se fue una mañana
María sin decir nada
María ya no tiene miedo
María empieza de nuevo
María yo te necesito
María escapó de sus gritos
se bebe las calles María...
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María se fue una mañana

María sin decir nada

María ya no tiene miedo

María empieza de nuevo

María yo te necesito

María escapó de sus gritos

se bebe las calles María...

María pensó que el amor

era un mandamiento de dos... 

http://www.youtube.com/watch?v=UwHYqoEUv7w

http://www.youtube.com/watch?v=UwHYqoEUv7w
http://www.youtube.com/watch?v=UwHYqoEUv7w
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Reincidentes – Ay Dolores

Las diez menos cuarto en el reloj

la noche abre su puerta en tu cabeza.

En la tele un culebrón, la comida en el salón.

Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia.

Las llaves tornan gris tu habitación.

Entrando con el odio tras sus ojos.

Ya no tienes su calor, el alcohol es su sabor.

Empezando con reproches, los insultos, el desprecio.

Y ahora no tienes nada que decir.

Ya no sé si soy mujer o soy una mierda.

Sumida en la sinrazón, despojada del valor.

Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos.

Ay! Dolores, los palos en tu espalda.

La tortura en tu mente.

Ay! Dolores, con el silencio de la sociedad.

Lunes, martes, miércoles, y otra vez.

La vida se te escapa entre tus dedos.

Hundida en el qué se yo, destrozada en el sillón.

Con la cara hinchada por algo más que la 

tristeza.

Pero ya es la hora de que todo vaya bien.

Volar sin alas, sentir que ya eres libre.

Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que 

eres tú.

Rompiendo las cadenas con que la sociedad 

te atrapa.

Por fin esta historia ya terminó.

Dolores cambió su nombre por libertad.

Escapando del cabrón que tu vida destrozó.

Porque la vida es sólo un cuento que hay que 

vivir en el momento.

Ay! Dolores, los palos en tu espalda.

La tortura en tu mente.

Ay! Dolores, con el silencio de la sociedad.

http://www.youtube.com/watch?v=fqgvJyDlwn0

http://www.youtube.com/watch?v=fqgvJyDlwn0
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Platero y tú- La maté porque era mía (Voy a acabar borracho)

Me ha cogido la madera, a mi novia yo he matado 

no saquen fotografías, tengo el cuerpo ensangrentado. 

Yo era un chico muy decente, ella era una prostituta 

ya no usará la cama, ahora duerme en una tumba. 

Me han llevado al calabozo y me han dado unas hostias 

me han dejado el cuerpo roto, mi cerebro no funciona 

y ahora mismo nada entiendo, sólo veo periodistas 

que me dan algún dinero por salir en sus revistas. 

Vaya jeta, vaya jeta, mucho morro, mucho morro 

yo no quiero tu portada, periodista escandaloso 

no quiero que con su sangre puedas escribir mentiras 

la maté porque la amaba, la maté porque era mía.

http://www.youtube.com/watch?v=fZGcaSITXFU

http://www.youtube.com/watch?v=fZGcaSITXFU
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ENLLAÇOS A PÀGINES WEB

Ministeri d’Igualtat 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home

Ministeri d’Igualtat. Portal sobre la Violència de Gènere

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246325&language=cas_ES&pagename=Ministe
rioIgualdad%2FPage%2FMIGU_Subhome

Observatori Estatal de la Violència de Gènere

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406913&language=cas_ES&pagename=Ministe
rioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal

Institut de la Dona – http://www.mtas.es/mujer www.mtas.es/mujer

Direcció General de la Dona – http://www.madrid.org/ www.madrid.org

Institut Andalús de la Dona – http://www.junta-andalucia.es/iam www.junta-andalucia.es/iam

Institut Basc de la Dona – http://www.emakunde.es/ www.emakunde.es

Institut Canari de la Dona – http://www.icmujer.org www.icmujer.org

Federació d’ Associacions de Dones Separades i Divorciades – http://www.separadasydivorciadas.org
www.separadasydivorciadas.org

Fundació Dones – http://www.fundacionmujeres.org www.fundacionmujeres.org

Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones – http://www.malostratos.org
www.malostratos.org

Recursos en diferents províncies espanyoles: 
http://www.malostratos.org/cindoc/140%20cindoc%20recursos.htm
http://www.malostratos.org/cindoc/140%20cindoc%20recursos.htm

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246325&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_Subhome
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246325&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_Subhome
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246325&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_Subhome
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406913&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406913&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406913&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.mtas.es/mujer
http://www.mtas.es/mujer
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/
http://www.junta-andalucia.es/iam
http://www.junta-andalucia.es/iam
http://www.junta-andalucia.es/iam
http://www.junta-andalucia.es/iam
http://www.junta-andalucia.es/iam
http://www.junta-andalucia.es/iam
http://www.emakunde.es/
http://www.emakunde.es/
http://www.icmujer.org/
http://www.icmujer.org/
http://www.separadasydivorciadas.org/
http://www.separadasydivorciadas.org/
http://www.fundacionmujeres.org/
http://www.fundacionmujeres.org/
http://www.malostratos.org/
http://www.malostratos.org/
http://www.malostratos.org/cindoc/140 cindoc recursos.htm
http://www.malostratos.org/cindoc/140 cindoc recursos.htm
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