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I nosaltres què fem?

Objectius!

• Ser conscients de la violència de gènere existent a Espanya.
• Conèixer els diferents tipus de violència de gènere existents.
• Contribuir en la millora de les relacions humanes per a evitar la perpetuació 

d’estereotips i prejudicis que contribueixen a minimitzar la violència de gènere.
• Fer partíceps als alumnes amb les seves propostes i visions entorn aquest tema.

Descripció de l’activitat 
 
Mitjançant aquesta activitat l’alumnat s’informarà i reflexionarà sobre la violència de gènere. 
L’objectiu d’aquesta proposta és aprofundir  en un dels problemes de la nostra societat i 
alhora prevenir conductes contràries a l’educació per a la igualtat.

Recursos emprats 

En aquesta activitat l’alumnat haurà de consultar unes dades per internet. 

Temporització

S’ha previst 1 hora de classe. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

L’estructura de les activitats podria ser la següent:
En una sessió anterior, s’adreçaran d’entre 10 minuts i un quart d’hora per a presentar les 
tasques que l’alumnat haurà de realitzar, consignades a l’arxiu de l’alumnat: ALUM_I nosaltres 
què fem? Amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la sessió de treball programada, estaria bé que 
l’alumnat a casa en concepte de deures realitzés els tres primers exercicis. En el primer, en 
parelles, han d’elaborar  una definició de violència de gènere a partir de la consulta d’unes 
adreces virtuals. En el segon, han de contestar unes qüestions després d’haver  consultat el 
document titulat “Estadística de víctimas mortales de violencia de género de la Secretaría de 
Estado y Igualdad”. I en el tercer, han d’omplir una taula que relaciona actuacions masclistes 
amb alguns espais donats. En aquesta taula, han de cercar exemples i raonar per  què són 
masclistes.
A l’aula, en petits grups, l’alumnat haurà de posar en comú els exercicis treballats a casa, i 
elaborar  un tríptic o un reportatge que podria publicar-se en la revista del centre o exposar-
se en un espai comú del mateix. En aquest triptic o reportatge, l’alumnat haurà d’explicar 
què és la violència de gènere, els tipus de violència de gènere existents, algunes actuacions 
masclistes que afavoreixen la violència de gènere i elaborar propostes per  aturar  la violència 
de gènere.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
CONTINGUTS 

• La violència de gènere
-Què és?
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-Tipus de violència de gènere.
-Què s’ha de fer si s’és víctima de violència de gènere?

COMPETÈNCIES

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
• Competència d’aprendre a aprendre.
• Competència d’autonomia i iniciativa personal.
• Competència social i ciutadana.

PROCESSOS

• Treball de camp.
• Observació.
•  Anàlisi de fonts secundàries.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat, 

El material de l’alumnat es troba als documents descarregables per a l’alumnat: 

MAT_ALUM_I nosaltres què fem?_doc.
“Fitxa estadística de víctimas mortales de violencia de género de la Secretaria de Estado y 
Igualdad”.

Altres documents: 

Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:

http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/la-nostra-feina/campanyes/no-mes-violencia-
contra-les-dones/
http://emprenem.ara.cat/opendata/2011/02/04/situacio-del-maltractament-a-espanya-i-
catalunya/
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/BP_Tarragona/Documents/Arxiu/
Webs_guies_tematiques/Altres_guies/violencia.pdf
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