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Aprendrem a incorporar la mirada de gènere en el dia a dia de l’entorn educatiu
atenent als diferents aspectes que creuen l’adolescència actualment: diversitats
culturals, de gènere, sexualitats, tecnologies, violències.

Objectius específics:

1. Conèixer els conceptes bàsics sobre el sistema sexe-gènere aplicats a l’àmbit
educatiu

2. Proporcionar eines al personal docent per identificar les actituds sexistes en el
sistema educatiu

3. Acompanyar a l’alumnat en la incorporació de la mirada de gènere en els seus
contextos

Objectius del curs



CONCEPTES BÀSICS EN PERSPECTIVA DE GÈNERE

• El concepte de gènere

• El Sistema sexe-gènere

• Socialització de gènere i androcentrisme

• Rols i estereotips de gènere

• Desigualtats entre dones i homes

• Diversitats de gènere

• Interseccionalitat

• Sexualitat, autoconcepte i imatge

• Nous mandats de gènere: el miratge de la igualtat entre pre adolescents i adolescents

• La perspectiva de gènere

• ...

PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’ÀMBIT EDUCATIU: ESPAI COEDUCATIU

• Identificació dels espais de desigualtat i les oportunitats en l’entorn educatiu:

o Expectatives docents

o Continguts i estructura de centre (espais formals i informals)

o Gestió de l’aula

o Jocs promoguts i prestigiats

o Espais de lleure: pati, menjador, biblioteca, espai virtual...

o Estructura i càrrega horària dels continguts

o Normativa de l’escola

o Abordatge de les violències masclistes

• Què fem i com gestionem els espais fora de l’aula que influeixen a l’aula?: xarxes socials, identitats on-line i off-line, consums de drogues i relacions personals.
• Violències masclistes: Quin paper hi tenim els professionals en el marc acadèmic? : en les relacions de sexo-afectives, violències per raó de gènere, altres violències.

EINES PER LA TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE A LÀMBIT EDUCATIU:

• Eines i estratègies pràctiques per la transferència al lloc de treball

• Eines i estratègies perquè els docents facilitin a l’alumnat perquè aquests puguin identificar les desigualtats de gènere a les diferents esferes de la seva vida

• Espai pràctic de treball de transferència al lloc de feina/a l’aula

Continguts



SESSIÓ III

PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’ÀMBIT EDUCATIU: ESPAI COEDUCATIU

• Identificació dels espais de desigualtat i les oportunitats en l’entorn educatiu:

o Expectatives docents

o Continguts, currículums acadèmics i estructura de centre (espais formals i informals)

o Gestió de l’aula (i la “normalitat” a l’aula)

o Jocs promoguts i prestigiats

o Espais de lleure: pati, menjador, biblioteca, espai virtual...

o Estructura i càrrega horària dels continguts

o Normativa de l’escola

o Veu dels nois i noies a l’aula

o Interessos acadèmics de l’alumnat

• Què fem i com gestionem els espais fora de l’aula que influeixen a l’aula?: gestió de

la pròpia sexualitat i la de l’altre/a, xarxes socials, identitats on-line i off-line, consums de

substàncies i relacions personals.
• Violències masclistes: Quin paper hi tenim els professionals en el marc acadèmic? :

en les relacions de sexo-afectives, violències per raó de gènere, altres violències

Índex sessió III



Reprenent alguns conceptes de la 
sessió anterior



The mask you live in

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=u0loTWc9Y14

DOCUMENTAL: https://www.youtube.com/watch?v=t_VjaI3xxkI

https://www.youtube.com/watch?v=hc45-ptHMxo
https://www.youtube.com/watch?v=u0loTWc9Y14
https://www.youtube.com/watch?v=t_VjaI3xxkI


Estereotips 
de gènere

Escola

Família

Entorn

Mitjans de 
comunicació

XARXES 
SOCIALS

Com es filtra la mirada patriarcal en la 
construcció de la identitat adolescent?

Identificació dels espais de desigualtat i les oportunitats 
en l’entorn educatiu



Com és el meu centre educatiu?



Escola 

continguts

Gestió de 
l’aula

Jocs 
promoguts i 
prestigiats

Normativa 
escola: ex 
vestimenta

Espais de 
lleure: 
patis 

Estructura 
càrrega 
horària 

Expectatives
docents 

identificació de dimensions a analitzar des de la PdG a 
l’escola/institut/espai educatiu

o Expectatives docents

o Continguts, currículums acadèmics i estructura de
centre (espais formals i informals)

o Gestió de l’aula (i la “normalitat” a l’aula)

o Jocs promoguts i prestigiats

o Espais de lleure: pati, menjador, biblioteca, espai
virtual...

o Estructura i càrrega horària dels continguts

o Normativa de l’escola

o Veu dels nois i noies a l’aula

o Iinteressos acadèmics de l’alumnat



Algunes preguntes de reflexió respecte el gènere a les escoles

− Hi ha habilitats i àrees de coneixement que s'associen més a nens? I a nenes? Quina creus que és

l’explicació a aquest fet?

− Fins a quin punt consideres que el context sociocultural incideix en la distribució estereotipada

d’habilitats i capacitats?

− Has observat en el teu centre exemples de transgressió d'estereotips de gènere? Si és així, per part

de qui, de nens o de nenes?

− Quines són les manifestacions d’agressivitat més habituals en el Centre per part de

l’alumnat? En quines situacions es produeixen?

− S’observa alguna distinció en els comportaments agressius en funció del gènere? Com?

− Com reaccionen els nens davant l’agressivitat de les nenes, i a l’inrevés?

− Creus que l’actitud del professorat davant les manifestacions d’agressivitat és la mateixa si

es produeix en nens que si es produeix en nenes? Per quina raó?

− Qui té un rol més conciliador davant les discussions i els conflictes, les nenes o els nens?



ACTIVITAT 4. Diagnòstic dels espais de Centre que poden generar biaixos de gènere 

Recupera la taula sobre la que vam treballar a la sessió anterior (document en word “Taula 

diagnòstic per àrees) i identifica 3 àrees sobre les que t’agradaria incidir o analitzar a nivell 

del teu centre. De moment només cal identificar les àrees. 

 

• Docents: estructura de centre i subjectivitats 

• Continguts 

• Gestió de l’aula 

• Jocs promoguts i jocs prestigiats 

• Normativa de centre 

• Espais de lleure: patis, menjador, biblioteca, passadissos... 

• Càrrega horària i estructura curricular 

• Dinàmiques relacionals entre iguals i socialització de gènere entre l’alumnat 

• Altres 



Pensant en la socialització de gènere, quines normes i valors de gènere es

transmeten des del centre educatiu i des del professorat? Es dona el mateix

missatge a nens i nenes? La transmissió és conscient, oberta i visible, o subtil i

inconscient? (llenguatge, continguts curriculars, normes del centre,

expectatives i comentaris del professorat, ús de les joguines…)

Veient la teva experiència, quines són les característiques, capacitats i

habilitats que ha de tenir un/a mestre/a per ser coeducatiu?



ÀREES O ÀMBITS PREGUNTES GUIA OBSERVACIÓ DE CENTRE

DOCENTS: ESTRUCTURA DE CENTRE I 

SUBJECTIVITATS

 Mirada dels/les professionals

 Prejudicis en relació al que fan o poden fer nois/noies

 Estereotips i rols

 Vivències personals i professionals

 Necessitat de formació

 Estructura claustre: comissions

- Paritat de gènere en els càrrecs.

- Jerarquia de centre, composició, manera de presa de decisions...

- Consell escolar i Afa. 

CONTINGUTS COEDUCATIUS

 Com apareixen les dones a través dels continguts de les assignatures?

 Tipologia de recursos que s’utilitzen

 El treball de conceptes transversals

- Les imatges.

- A les aules s’expliqués la història del patriarcat. Ser conscient de com 

s’ha estructurat tot.

- Les festivitats.

- Mirada crítica dels continguts. Paper de la dona en les diferents èpoques 

històriques.

- Saturació del gènere femení. Una mirada integradora d’ambdós 

gèneres. 

GESTIÓ DE L’AULA

 Com es defineixen els grups de tasca (treball)?

 Quins rols ocupen ells i elles?

 Qui té la veu majoritària a l’aula?

 Com es jutja nois i noies davant comportaments transgressors?

 Com es resolen els conflictes dins l’aula?

- La gestió dels torns de paraula.

- Organització del grups de treball a la classe.

- Rols que agafen les seves relacions.

- La sensibilitat del professorat per crear debat.

- La gestió de la participació. 

JOCS PROMOGUTS I JOCS PRESTIGIATS

 Quin paper juguen els esports majoritaris a l’escola?

 Quins jocs es prestigien?

 Els jocs de les nenes/noies prenen la mateixa importància simbòlica?

 Hi participen els nens/nois?

- Promoure esports mixtes.

- Oferir altres possibilitats de jocs.

- Figures que promocionin altres dinàmiques i jocs. 

NORMATIVA DE CENTRE

 Com impacta en termes de gènere la normativa de l’escola? (exemple vestimenta): aparentment neutre però 

quins efectes té? 

 Quines altres normatives poden tenir impacte diferencial?

 Us dels lavabos?

 Abordatge de les violències

ESPAIS DE LLEURE: PATIS, MENJADOR, 

BIBLIOTECA...

 Quin anàlisi espaial podem fer del què passa als espais de “pati” ?

 Qui els ocupa?

 S’hi fomenta per part del centre la distribució equitativa?

 Hi ha actituds i comportaments sexistes? 

 El centre hi posa atenció?

- Espai que ocupen al pati.

- Treure mòbils per propiciar la socialització. 

CÀRREGA HORÀRIA I ESTRUCTURA CURRICULAR

 Quines assignatures i temàtiques són les més prestigiades?

 Com es transmet simbòlicament aquesta importància?

 A què ho associem?

 Quins temes no apareixen mai? (aspectes de cura)
DINÀMIQUES RELACIONALS ENTRE IGUALS I 

SOCIALITZACIÓ DE GÈNERE ENTRE L’ALUMNAT

 Quina és la “normalitat” a l’aula en clau de gènere? Quins estereotips i creences es comparteixen al respecte?

 Percepció sobre el seu propi cos

 Dinàmiques i creences respecte  les relacions sexo-afectives,  les conductes de risc



Espais fora de l’aula
(que influeixen a l’aula)



ACTIVITAT 3. Reflexionem sobre els límits de les nostres intervencions, més enllà de l’aula

● Com gestionem els espais fora de l’aula que influeixen a l’aula (xarxes socials, relacions personals,

consum de substàncies, sexualitat...)? Creiem que ens correspon a nosaltres abordar-ho? I com ho fem

en cas afirmatiu?

● Violències masclistes: Quin paper creiem que hi tenim els/les professionals en el marc acadèmic? Com hi

podem incidir?



 Quina és la “normalitat” a l’aula en clau de gènere? 

Quins estereotips i creences es comparteixen al 

respecte?

 Percepció sobre el seu propi cos

 Dinàmiques i creences respecte  les relacions sexo-

afectives,  les conductes de risc

https://www.ccma.cat/324/quan-nenes-donze-anys-es-volen-
aprimar-per-la-pressio-estetica/noticia/3084705/

DINÀMIQUES RELACIONALS ENTRE IGUALS I SOCIALITZACIÓ DE 
GÈNERE ENTRE L’ALUMNAT

https://www.ccma.cat/324/quan-nenes-donze-anys-es-volen-aprimar-per-la-pressio-estetica/noticia/3084705/


ASPECTES TRANSVERSALS A TREBALLAR EN CLAU DE GÈNERE EN ELS 
CENTRES EDUCATIUS

ESPAIS DINS I FORA DE L’AULA

✓SEXUALITAT

✓AUTOCONCEPTE

✓IMATGE

✓CONSUM DE DROGUES

✓RELACIONS PERSONALS

OFF-LINE

ON-LINE



MIRATGE DE LA 
IGUALTAT

VIDEOS POWER POINT/ESTEREOTIPOS/Hombre Vs Mujer - Las diferencias.avi


Dades del CIS: ha crescut, fins a un 33%, el nombre
d’adolescents i joves que troben normal que en, algunes
circumstàncies, la seva parella controli on van, a qui
veuen i què poden fer a la vida. Les noies joves troben
molt més justificable aquest control que les seves mares i
àvies, que van patir un educació més sexista.

Igualtat formal versus igualtat real



Fins ara hem parlat dels mandats de gènere clàssics. Cal parar-nos un moment a analitzar quines són les versions

més actualitzades d’aquests mandats especialment entre persones joves. Fa ja uns anys que el

feminisme ha tingut un impuls considerable i en paral·lel les polítiques públiques d’igualtat de gènere. Si bé

aquestes han aportat millores i visibilització de les desigualtats de gènere també, aquesta visibilització, ha

creat la il·lusió o el miratge d’haver assolit ja la igualtat entre homes i dones i totes aquelles

persones que no responen a la norma de gènere. Però no és així. Una de les característiques del

masclisme és ser camaleònic i per tant, prendre diferents formes.

En els imaginaris socials actuals la il·lusió de la igualtat es centra en la incorporació de les noies als valors

patriarcals, pertanyents a la masculinitat hegemònica. Exemples com la duresa en l’expressió emocional, les

relacions sexuals sense afectivitat o l’assumpció de conductes de risc -com ara patrons de consum de drogues més

arriscats- són prestigiats socialment i les noies s’hi han incorporat atenent a aquest prestigi social. Així doncs

s’interpreta la igualtat com la incorporació massiva a la masculinitat tradicional.

MIRATGE DE LA IGUALTAT



SEXUALITAT

VIDEOS POWER POINT/ESTEREOTIPOS/Hombre Vs Mujer - Las diferencias.avi


1. Construcció de la sexualitat dins del món patriarcal
2. Com es filtra la mirada patriarcal en la construcció de la sexualitat adolescent?
3. Nous mandats de gènere hegemònics: el miratge de la igualtat

4.      El sexe com a producte de consum

4.1- la pressió estètica: elles i també ells
4.2- El porno i l’adolescència
4.3-La  hipersexualització de la infància

5. L’actualització i perpetuació dels actuals mites de l’amor romàntic
6. Quin paper transversal hi juga l’univers 2.0?

6.1- Les violències que trobem a les xarxes al voltant del sexe i les relacions

7.   Cap a on hem d’anar? Creació de nous models



3333A. Nous mandats de gènere hegemònics: el 
miratge de la igualtat



Perspectiva de 

gènere

Marc necesari per 

interpretar el nous mandats

de gènere de les noies

Igualtat en el comportament de 

nois i noies
No significa igualtat en la 

mirada sobre el què fan les 

noies i els nois

Que les noies joves exerceixin la 

seva llibertat “lliurement” no 

significa que ja no hi hagi

mandats de gènere al respecte

NO significa que les joves
transgredeixin la pauta de 

feminitat

SÍ significa que responen a nous
mandats d’una nueva 

identidad femenina 

hegemònica . EX: resignació

riscos violència sexual

Les noves manifestacions del masclisme



En aquests mandats preval una imatge cosificada/sexualitzada de les dones

ESTEREOTIP SOCIAL: Major
percepció en la accesibilitat sexual 
de les noies (“porno patriarcal”)

CREENÇA DE LES NOIES: Associació
entre llibertat, progressisme, 
transgresió…y  sexualització. 

RENTABILITZACIÓ PER PART 

DEL MERCAT D’AQUEST 

ESTEREOTIP

LES NOIES PODEN VEURE’S 

INSTRUMENTALITZADES 

INVOLUNTÀRIAMENT PER 

AQUEST MANDAT IDEOLÒGIC 

IMPOSSIBLE

Els altaveus continuen estan en mans d’un mercat androcèntric que decideix
quina imatge es vol vendre i transmetre de les dones en relació a la 

sexualitat

Les dones poden acabar veient-se sotmeses als mandats patriarcals de nou

Alliberament sexual versus cosificació: 
El miratge de la igualtat



B. EL SEXE COM A PRODUCTE DE CONSUM



La dona com a 
producte 
utilitzant valors 
caducs

Mercantilització de la sexualitat



Instrumentalitzar la sexualitat per vendre



1. la pressió estètica: elles i també ells
2. El porno i l’adolescència
3. La  hipersexualització de la infància



PRESSIÓ ESTÈTICA: ELLES I TAMBÉ ELLS



https://www.youtube.com/watch?v=SSHv4Eeg
Ac8

Princelandia

• Els cànons de bellesa enfocats a 

resultar atractives pels altres. La 

nostra imatge sexualitzant (la 

bellesa com a forma d exposició 

pel gaudi dels homes). 

Objectivització/exhibició de les 

nenes

https://www.youtube.com/watch?v=SSHv4EegAc8


PRESSIÓ ESTÈTICA: ELLES I TAMBÉ ELLS

 L’adolescència és una etapa en què es produeixen grans 
canvis físics però també identitaris. Pensa que els canvis 
que s’experimenten en l’adolescència no són lineals en 
tothom ni tenen perquè coincidir en el temps.

 Recorda! és important no fer judicis de valor en relació a 
l’aspecte físic de nois i noies. Vigila de no reforçar els 
cànons de bellesa majoritaris. Parleu des de la diversitat 
també en l’aspecte físic com a valor. 



PRESSIÓ ESTÈTICA: ELLES I TAMBÉ ELLS

 És clau visualitzar la pressió en l’autoimatge i 
l’autoestima dels i les adolescents que s’exerceix 
socialment, a través de la  idea de cos ideal o normatiu. 
Tot i que aquesta pressió existeix per ambdós, la 
estigmatització en nois no és tan greu com en una noia.

 Atenció! Cal tenir especial cura en detectar possibles 
trastorns alimentaris en el grup classe o altres 
problemes vinculats a l'aspecte físic i l'autoestima



PRESSIÓ ESTÈTICA: ELLES I TAMBÉ ELLS

 Recorda que algunes figures de “influencers” generen tal 
impacte en l’alumnat que poden marcar i influir de forma 
significativa en la seva identitat, en canvis d’hàbits, en 
creences, etc.  Identifica quins són els Canals o influencers
de major impacte en el grup classe i analitzeu-los plegats!

 És important mostrar als i les alumnes com aquests canals 
socials no estan exempts de prejudicis i biaixos de gènere. 
Recorda que darrera la sexualització i la transmissió de 
models de bellesa únics i allunyats de la realitat hi ha un 
gran negoci comercial.



EL PORNO I L’ADOLESCÈNCIA



LA INTRODUCCIÓ DE L’UNIVERS 2.0 EN L’ÀMBIT DE LA SEXUALITAT I

L’ADOLESCÈNCIA HA FACILITAT QUE EL PORNO ACTUI COM A UN

REFERENT “EDUCADOR” PER MOLTS ADOLESCENTS (ESPECIALMENT

VARONS)



HIPERSEXUALITZACIÓ DE LA INFÀNCIA



Hipersexualització de la infància

L’any 2012 el Parlament Europeu va presentar un Informe sobre la sexualització de les nenes en la
comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere, on definia aquest fenomen com l’enfocament
instrumental de la persona mitjançant la pròpia percepció com a objecte sexual, al marge de la seva
dignitat, la qualitat de la qual es valora en funció del seu atractiu sexual. La seva autora,
l’eurodiputada Joanna Katarzyna Skrzydlewska, advertia que aquest fenomen suposa “una imposició
d’una sexualitat adulta a les nenes, que no estan ni emocionalment, ni piscològicament ni tampoc
físicament preparades per a aquest paper, que topa amb el desenvolupament normal i saludable de la
sexualitat”.



PER ACABAR ESSENT...
PRODUCTES I CONSUMIDORES DE PRODUCTES



• La construcció social del gènere

• La mercantilització de la sexualitat

Què ens porta a la hipersexualització?



C. L’ ACTUALITZACIÓ I PERPETUACIÓ DELS

TRADICIONALS MITES DE L’AMOR ROMÀNTIC



Evolució de...Disney on -sobretot les noies- seguim aprenent 
que....

• Cal fer-ho tot per amor

•L’amor si és vertader no passa per la 
raó.

•Hi ha una fusió completa entre 
ambdues persones.

•La heterosexualitat i el binarisme és 
omnipresent

•Però ara les princeses Disney són 
“modernes” i això vol dir “valentes” 
(desde la perspectiva androcèntrica)



•Tenen valor a partir de la bellesa
•Tenen valor a partir de generar desig en 

l’altre
•La sumissió (ara amb aparença de 

modernitat) és el comportament adequat
•Per molta capacitat intel.lectual que tinguin 

l’aspecte físic sempre serà deteminant de l’èxit 
•Han de respondre a uns cànons estètics 

determinats
•Semblar més grans les fa sentir més 

importants

Aprenentatges específics de nenes i 
noies en la socialització de gènere:

AIXÒ GENERA:

https://www.ccma.cat/324/quan-nenes-donze-anys-es-volen-aprimar-per-la-pressio-estetica/noticia/3084705/

https://www.ccma.cat/324/quan-nenes-donze-anys-es-volen-aprimar-per-la-pressio-estetica/noticia/3084705/


Es desenvolupa a la sessió IV

D. Quin paper transversal hi juga l’univers 2.0?



VIOLÈNCIES MASCLISTES



CURT PARELLA “soy ordinaria”

https://verne.elpais.com/verne/2017/03/13/articulo/1489421
352_370416.html

Analitzem aquesta situació. Què hi veiem?

https://verne.elpais.com/verne/2017/03/13/articulo/1489421352_370416.html


Desigualtat de gènere= Violències masclistes

• LA DESIGUALTAT ÉS VIOLÈNCIA

• LES DESIGUALTATS IMPACTEN EN TOTES LES ESFERES VITALS D’UNA 

PERSONA
• EL SISTEMA SEXE/GÈNERE INFLUEIX EN LA CONSTRUCCIÓ 

IDENTITÀRIA DE LES PERSONES

• ELS MANDATS DE GÈNERE DANYEN A LES PERSONES
• LA MIRADA DE GÈNERE PERMET DETECTAR DESIGUALTATS I LES 

VIOLÈNCIES QUE SE’N DERIVEN

• SI NO INCORPOREM LA PERSPECTIVA DE GÈNERE ESTAREM 

REPRODUÏNT AQUESTS MANDATS EN LES NOSTRES INTERVENCIONS



VIOLÈNCIES MASCLISTES  AL LLARG DE LA VIDA

Hipersexualització de 
la infància 

Violència sexual 
simbòlica: 

invisibilització
sexual de les 
dones grans

Violència sexual en 
relacions de parella 

heterosexuals: “dèbit 
conjugal”, control 

vestimenta

Violències sexuals en 
els llocs de treball

L’aprenentatge de la nostra 
sexualitat prioritzant el plaer de 

l’home per ser valorada i tenir un 
“lloc social”

Violència en 
relacions 

sexoafectives
joves

Binomi puta/frígida
Equilibri impossible. 

Sexualitat negada
Miratge de la igualtat

Model de pornografia 
violent. Referent 

educador per joves

Violències sexuals en 
espais d’oci i en espais 

públics  

La fal·làcia del 
consentiment

Violències sexuals a 
través d’entorns 

virtuals
Violències 
masclistes 

invisibilitzades

Inseguretat al 
carrer de nit

Violències 
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Violència estructural

VISIBLE

NO 
VISIBLE

LLINDAR DE 
VISIBILITAT

LLINDAR DE 
TOLERÀNCIA

Violència física 
i violacions

Violència    
Psicològica,  altresVS

Actituds i 
comportaments

de desigualtat

ESTIGMA

On posem el límit?

Dias de futbol 2.wmv




Es poden donar diversos tipus de violències masclistes

MANIFESTACIONS DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES



https://www.elcritic.cat/reportatges/24-mites-falsos-que-

banalitzen-la-violencia-quotidiana-contra-les-dones-10673

https://www.elcritic.cat/reportatges/24-mites-falsos-que-banalitzen-la-violencia-quotidiana-contra-les-dones-10673


Lliure

Específic

EntusiastaPositiu

Reversible

CONSENTIMENT

RECURSOS:

https://www.youtube.com/watch?v=NXfcbrET9LA

http://consentzine.com/assets/consentimiento_zine.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=COV0q48DFIM

CONSTRUCCIÓ DE SEXUALITATS DESIGUALS I 
VIOLENTES
• Imposició d'unes pràctiques no elegides a una altra 

persona 
• Imposició de pràctiques desprotegides a una altra 

persona 
• Desinterès en el plaer d'una altra persona o fins i 

tot en si sent desgrat o dolor
• Respectar que el plaer o el que ens agrada pot anar 

canviant amb el temps (no és estàtic) 
• Violències quotidianes: - model de la "conquesta": 

Alguna vegada hem sentit frases com: "Si t'agrada 
algú cal insistir, Roma no es va conquistar en un 
dia", "Amb aquella vaig batallar, finalment va 
conquistar el meu cor", "ens va presentar a la seva 
última conquesta “...

https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8

https://www.youtube.com/watch?v=NXfcbrET9LA
http://consentzine.com/assets/consentimiento_zine.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=COV0q48DFIM
https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8


Treball de TRANSFERÈNCIA A 
L’ESPAI EDUCATIU



Penseu situacions i casos que us heu trobat o us 

podeu trobar que us generin dubtes en clau de 

gènere per treballar a la següent sessió



Moltes gràcies!

merce.marti@g-360.org

mailto:merce.marti@g-360.org

