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Activista pro drets transsexuals i afectada per una esclerosis múltiple.
Ha impulsat reformes a la Cámara de los Diputados per tal que es
reconegui la identitat de les persones transsexuals. Al 2020 va ser
nominada per a encapçalar el CONAPRED (Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación). 

 IRINA LAYEVSKA
(MÈXIC, 1971)

 

“Para mí la transexualidad es un proceso que inicia, avanza y culmina
cuando tu entorno te asume y tú te asumes. Defiendo el derecho a la

identidad de cada quien, así que respeto si alguien se siente satisfecho
identificándose como trans. Pero logramos una ley que ahora me garantiza

contar con documentos acordes a mi identidad. Mi transición terminó.”
 



CANVIA EL ROTLLO!
El sexisme i el masclisme estan presents en la vida
de totes les persones i generen diferències en la
socialització d’homes i dones, així com també de les
persones dissidents. Aquestes diferències limiten el
nostre desenvolupament i les nostres oportunitats,
generant situacions de desigualtat i opressió, i
sovint també de violència. A partir de la
representació de diverses escenes s’identificaran
aquelles idees i creences més arrelades en el grup i
es fomentarà el debat i la reflexió respecte a les
situacions de desigualtat per raó de gènere.

Identificar els estereotips i rols de
gènere.
Identificar actituds i
comportaments sexistes, de
desigualtat d’oportunitats i de
violència de gènere. 
Introduir vocabulari i conceptes
relacionats amb el gènere i la
diversitat. 
Fomentar les relacions igualitàries
entre homes i dones. 

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida a
l'alumnat de 1r i 2n d'ESO.

El taller té una durada de 2 hores.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



DAMASSO JUSSETTE VARGAS
(NICARAGUA, 1994)

 

Activista trans exiliada a Costa Rica per protegir la seva integritat
física i emocional. Treballa per la defensa de les identitats sexuals.
Cofundadora de “TransDeseo” amb l’objectiu de reivindicar els seus
drets i empoderar a altres víctimes de discriminació i violència estatal.
Expressa que el feminisme la va ajudar a viure la seva identitat d’una
forma lliure i relaxada. No necessita canviar el seu cos per a sentir-se i
afirmar-se com a dona, així com tampoc necessita canviar el seu nom.

“El feminismo es una forma de vida, es una posición política de
todos los días.”

 



JUUL, QUÈ T’HA PASSAT?

 Segons un estudi realitzat a Catalunya l’any 2019, el 54%
dels i les adolescents han estat implicats en casos
d’assetjament escolar, ja sigui exercint d’agressors,
víctimes o testimonis actius o passius. Però… sabem
detectar situacions d’abús? Quin és el nostre paper
davant d’aquestes situacions? Fins on seríem capaços
d’arribar per a ser acceptats pel grup? Coneixerem i
analitzarem la història d’en Juul per tal de reconèixer les
situacions d’abús que viu, els seus sentiments i el paper
de les persones del seu voltant.

Identificar diferents tipus de
violència
Detectar situacions d’abús
Incidir en el posicionament
personal davant la violència
Donar eines i recursos per fer
front a la situació i buscar
alternatives

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO.

El taller té una durada de 2
hores.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



KATRÍN JAKOBSDÓTTIR 
(ISLÀNDIA, 1976)

Filòloga, periodista i educadora. Va ser Ministra d’Educació, Ciència,
Cultura i Cooperació Nòrdica l’any 2009, i actualment és la Primera
Ministra d’Islàndia. Com a part de la seva lluita per acabar amb la
bretxa salarial, ha establert la prohibició per llei de que els homes
puguin cobrar més que les dones en feines de la mateixa categoria. 

"Debería haber habido al menos quince mujeres antes que yo que
hubieran ocupado este cargo. Es raro que yo sea la segunda. Para

rectificar esta injusticia deberían sucederme quince mujeres
consecutivas."

 



UN DIA MÉS A L'INFERN
Per a algunes persones aixecar-se pensant que han d’anar
a l’escola/institut, fer el camí fins a arribar-hi, passar-hi
cada hora que marca l’horari escolar, fer el camí de
tornada, etc. pot serun veritable infern. Un infern què, a
més, es repeteix dia rere dia. Aquest és el cas del
protagonista de la nostra història, que pateix assetjament
dins l’àmbit escolar. Durant el taller l’acompanyarem en el
seu infern, coneixerem les seves pors, els seus sentiments,
el seu malestar, i intentarem trobar respostes sobre què
pot motivar l’assetjament i quin paper pot tenir cadascú de
nosaltres en aquestes situacions.

Visibilitzar la responsabilitat de
cadascú en les situacions de
violència
.Identificar diferents tipus de
violència i nivell al que es donen
Identificar els efectes que pot
provocar la violència ens els
diferents agents que hi intervenen.
Buscar alternatives per a la
resolució de conflictes i davant les
situacions de violència.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta va dirigida
l’alumnat de 2n i 3r d'ESO.

El taller té una durada de 2
hores.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



VANDANA SHIVA 
(ÍNDIA, 1952)

Doctora en ciències físiques, ecofeminista, filosofa de la ciència i
comunicadora. Activista contra el neoliberalisme i defensora dels drets
dels pobles, les dones i la natura. Ha rebut més de vint premis
internacionals per la seva trajectòria, i ha treballat com a assessora
amb diversos governs de la Índia i l’estranger, així com en diverses
ONG’s. Fundadora de la unitat de gènere al International Centre for
Integrated Mountain Development i de la Women’s Environment &
Development Organitzation. Autora de llibres com: ”Making Peace with
the Earth”, “Earth Democracy” o “Soil Not Oil”.

“El crecimiento económico que el modelo masculino de progreso ha
vendido es el crecimiento del dinero y del capital sobre la base de la

destrucción de otros tipos de riqueza como la producida por la
naturaleza y las mujeres.”

 



SI TINGUÉS TRES SEGONS...
A través de les dinàmiques proposades es reforçarà
la confiança i la cohesió grupal, tot identificant el
paper que cadascú té dins el grup. Treballarem el
fet que malgrat que no tinguem la mateixa relació
amb totes les persones que formen part del grup,
la responsabilitat i la implicació individual amb
aquest serà el motor per generar espais de bon
tracte i vetllar per una bona convivència. El que
passa o deixa de passar dins el grup ens implica a
tots i totes, i és important establir vincles socials
no violents i adquirir les habilitats necessàries per a
afrontar i resoldre conflictes de manera eficaç.

Fomentar l’autoestima individual
i grupal.
Reforçar la cohesió grupal i
millorar la convivència tot
generant espais de bon tracte
Implicar totes les persones del
grup en el seu funcionament.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta va dirigida
l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO.

El taller té una durada d’e 2
hores. .

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



SILVIA FEDERICI
(ITÀLIA, 1942)

Escriptora, professora i activista feminista. Ha realitzat nombroses
investigacions en el camp de la filosofia política i els estudis sobre la
dona, entre les quals destaca el seu treball sobre la condició i la
remuneració del treball domèstic. Autora de llibres com: "Calibán y la
bruja" i Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y
luchas feministas".

“La violencia contra las mujeres es un problema, sobre todo, de los
hombres, y por ello los hombres tienen que responsabilizarse,

movilizarse. Si no se movilizan perpetúan la violencia contra las
mujeres y la infancia. “

 



QUELOQUÈ?

 A través de les dinàmiques proposades, parlarem
de la diversitat en les relacions afectives i sexuals, i
qüestionarem les idees relacionades amb l’amor
romàntic. Per a fer-ho, treballarem per identificar
quins són els missatges més presents en la
societat i de quina manera ens condicionen a l’hora
de tenir relacions, tot posant el focus en l’efecte de
la socialització per gènere i en la importància de
diferenciar els conflictes que es poden donar en una
relació de les situacions de violència.

Conèixer i respectar totes les formes
de relació afectiva-sexual.
Analitzar la influència dels estereotips i
rols de gènere en les relacions i l’efecte
que poden tenir.
Identificar mites i creences sobre
l’amor romàntic.
Qüestionar els mites i idees
relacionades amb l’amor romàntic i
relacionar-los amb la violència de
gènere.
Establir les bases per a crear relacions
igualitàries i respectuoses.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida a
l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.

El taller té una durada de 2 hores.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



JUSTA MONTERO 
(ESPANYA, 1955)

Activista feminista especialitzada en gènere i polítiques d’igualtat.
Durant la seva trajectòria política ha dirigit la Organización de Mujeres
de la Liga Comunista Revolucionaria i es va presentar com a número 2
de la formació a les eleccions municipals de 1979 a Madrid.
Cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid i integrant de la
Coordinació estatal d’organitzacions feministes, de la plataforma de
Mujeres ante el Congreso i de la Comisió 8M de Madrid. 

“La lucha de la mujer tendrá fin en algún momento. Ese es nuestro
horizonte y ¡eso espero! Pero mientras tanto hay que seguir. Lo

nuestro es una carrera de fondo en la que no podemos bajar la
guardia porque el enemigo es potente y reaparece por todas las

esquinas.”



RESET

A partir de les dinàmiques proposades parlarem de
violència de gènere en totes les seves formes i
veurem quin és l’origen d’aquestes violències.
Abordarem la temàtica focalitzant-nos en els
canvis que es poden dur a terme per erradicar
aquestes violències, i en concret, en les
masculinitats alternatives. Es fomentarà el debat i
la reflexió grupal per tal de prendre consciència i
poder fer reset al sistema.

Conèixer el sistema sexe-gènere-
sexualitat
Identificar els estereotips i rols de
gènere i la seva relació amb la violència
de gènere.
Conèixer en quins àmbits es pot donar
la violència de gènere.
Conèixer els tipus de violències de
gènere.
Desconstruir la masculinitat
hegemònica i presentar models
alternatius de masculinitat.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida a
l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.

El taller té una durada de 2 hores.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



recursos recomanats

Acoso entre iguales: bullying i ciberbullying
https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos1

Bullying
https://bullying.cat/recursos/

Candela.cat
https://candela.cat/inicio/

Estimar no fa mal
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/campanyes/estimar-no-fa-mal/index.html

Guia d'acompanyament i bon tracte a l'alumnat
que verbalitza situacions de violències sexuals
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/guia-
acompanyament-alumnat-violencies-sexuals/

Institut català de les dones
https://dones.gencat.cat/ca/inici

NUS Processos Socials i Creatius
https://nus.coop/

PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I FP
file:///C:/Users/lbl4/Downloads/Unitats_didactiques25N_SECUNDARIA.pdf

Sidastudi
sidastudi.org

Sigues tu. Eines i actius per a la salut
https://www.siguestu.cat/ca/inici.html

Teixim xarxes
https://teiximxarxes.cat/

https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos1
https://bullying.cat/recursos/
https://candela.cat/inicio/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/campanyes/estimar-no-fa-mal/index.html
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/guia-acompanyament-alumnat-violencies-sexuals/
https://dones.gencat.cat/ca/inici
https://nus.coop/
https://www.siguestu.cat/ca/inici.html
https://teiximxarxes.cat/


Qui no es mou, no sent les cadenes...
Rosa Luxemburgo

 
Per a qualsevol informació o dubte poseu-vos en

contacte amb nosaltres
 

NÚRIA SANTAYANA SÁNCHEZ 
687406782

nuriasantayana@identitats.cat
 

mailto:nuriasantayana@identitats.cat

