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Aquest dossier que us presentem és la reproducció d’una part de l’acció pedagògica que en 
Carles Morera, educador, va dur a terme a l’entitat EdPAC (Educació per l'Acció Crítica), dins 
del pràcticum de la llicenciatura de Psicopedagogia de la UOC.  

D’aquest treball, que podeu consultar en aquest enllaç, en reproduïm només l’eina pedagògica 
que va dissenyar en Carles amb la finalitat de proposar-la com una acció pedagògica que pot 
ajudar a prevenir la violència masclista en les relacions de les parelles adolescents.  

 

El fet d’haver triat aquest material i oferir-vos-el, amb la conformitat de l’autor, respon a més 
d’una circumstància: 

 Està adreçat a professionals que treballen amb joves d’entre catorze i setze anys. 

 Es pot aplicar tant en espais d’àmbit d’educació formal com no formal. 

 Proposa un disseny de quatre tallers o sessions, fet que considerem positiu si volem 
treballar de manera gradual diferents aspectes de les construccions culturals. 

 Ofereix els materials identificant, per a cada sessió, els que s’adrecen al professorat i 
els que s’adrecen al grup de joves.  

 Proposa alguns indicadors de seguiment per a cada una de les sessions, que són pistes 
que poden ser de gran ajuda al professional. 

 Incorpora informació addicional en algunes dinàmiques, com a suport al professorat o 
al professional per tenir una millor comprensió del tema tractat. 

 

Hem incorporat alguns canvis al text, com ara la proposta que els qüestionaris individuals 
pensats per repartir abans de l’inici d’una sessió es converteixin en diaris de camp que 
proporcionin, a posteriori, indicadors qualitatius de la incidència de l’acció (des del punt de 
vista del coneixement o de la reflexió); tot i així, els canvis són mínims perquè pensem que 
Carles Morera va construir una bona eina que, des de l’Institut Català de les Dones (d’ara 
endavant ICD), volem donar-vos a conèixer. 

Esperem que aquest material, que incorporem com a eina dins del programa Estimar no fa 
mal, sigui útil per a totes i tots els professionals que vulguin fer una acció pedagògica 
relacionada amb la prevenció de la violència masclista en les parelles adolescents. 

  

http://postaenmarxadeltaller.files.wordpress.com/2012/04/taller_e2809ctot_s_aprc3a8ne2809d-_prevencic3b3_de_violc3a8ncia_de_gc3a8nere_en_adolescents.pdf
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TOT S’APRÈN 

Objectius de la proposta educativa 

 Identificar el problema de les relacions abusives de parella. 

 Discriminar els comportaments abusius, sobretot els que es refereixen al control sobre 
l’altre, primera forma de violència en les relacions adolescents. 

 Desmitificar l’amor romàntic. 

 Conèixer l’enamorament i la seva evolució. Establir les diferències entre l’amor romàntic i 
l’amor alienant i justificador de determinades conductes d’abús/submissió i que pot donar 
peu a cicles que alternen el maltractament amb el penediment en uns i la por amb la 
llàstima en els altres. 

 Identificar actituds pròpies vinculades a les desigualtats de gènere i a les relacions de 
parella. Prendre consciència d’aquestes actituds. Motivar pel canvi. 

Descripció de les sessions 

Les sessions estan pensades per ser dutes a terme en un espai prou ampli per poder fer-hi 
petites dramatitzacions. 

El grup ideal és de quinze alumnes, com a màxim vint (en el cas d’un IES, se suggereix fer un 
desdoblament de la classe). 

Cada sessió dura al voltant d’una hora i mitja. 

L’avaluació que es proposa és un qüestionari inicial per saber: 

1. Identificar quines creences tenen els alumnes. 
2. Saber el coneixement que tenen de la matèria. 

 

És convenient que l’alumnat porti aquest qüestionari inicial a totes les sessions i l’utilitzi com 
un diari de camp per comprovar si les respostes inicials varien al llarg de les sessions (vegeu la 
pàgina 24 del Quadern per al grup de joves). 

Aquest qüestionari pot servir per comprovar els avenços al llarg de les sessions i fa possible 
una avaluació relacionada, ja que iniciant la nova sessió fent-hi referència es possibilita la 
continuïtat i l’aprenentatge significatiu. 

 

En finalitzar el taller es pot lliurar el qüestionari final per comprovar si les creences i les 
actituds dels alumnes han variat respecte del que van respondre al principi. Tot i no ser 
preguntes coincidents, resulta fàcil trobar els encaixos (vegeu la pàgina 46 del Quadern per al 
grup de joves). 

D’altra banda, es pot recollir també la part qualitativa a partir dels indicadors que s’aconsellen 
en cada una de les sessions. 
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Quadern per a professionals 
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Sessió 1. El que sempre ens han volgut fer creure. I tu t’ho creus? 

Descripció breu 

Aquesta sessió està dedicada a treballar els estereotips de gènere i la manera en què 
determinades creences s’acosten a determinades actituds més properes a la violència o a la 
submissió. Es fa servir un joc de rol i es comparen anuncis publicitaris de diferents èpoques.  

 

Objectius específics 

 Donar a conèixer, com a mínim, tres estereotips freqüents entre la població jove, 
vinculant-los a atribucions de gènere. 

 Possibilitar la reflexió sobre com la socialització fonamentada en el poder patriarcal ens 
afecta i esdevé una marca que totes i tots duem a dintre en forma de poder (ells) o 
submissió (elles). 

 Proposar cinc característiques considerades femenines i cinc de masculines, i discriminar si 
són “naturals”, culturals o ambdues coses. 

 Donar eines per discriminar entre conductes sexistes i conductes no sexistes. 

Indicadors per a l’avaluació 

 Qüestionari individual a l’inici de la sessió. 

 Qualitat de les reflexions i del debat partint del nombre d’intervencions que legitimen 
els estereotips de gènere o els desmitifiquen.  

 Participació equilibrada entre els i les participants (nombre de participants, distribució). 

 

Recursos necessaris 

 Fitxes 1 i 2 de la primera sessió del Quadern per al grup de joves 

 Ordinador amb connexió a Internet 

 Canó informàtic 

 Equip d’àudio connectat a l’ordinador 

 

Continguts 

 La socialització. Reproducció de privilegis, estereotips i creences: 

o Noies vinculades a tenir cura de l’altre. Espai privat 

o Nois vinculats a la competitivitat. Espai públic. 

 Com determinats aprenentatges reforcen l’abús o la submissió. 

Es tracta d’una sessió introductòria. Cal deixar molt clar, d’entrada, que no es tracta de cap 
mena d’experiència competitiva entre sexes, que no se cerca jutjar ni culpar els nois de 
maltractadors ni les noies de submises. 
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Descripció/temporalització de l’activitat 

10’ Presentació de l’activitat i explicació 

20’ Representacions: (fitxa 1 de la sessió) 

Es fa sortir de l’espai de l’aula dos grups de tres noies i tres nois cadascun (12 
persones en total). Entren a l’aula de tres en tres, agrupats en funció del sexe. 

El primer grup, de tres nois, per exemple, ha de representa el rol que se’ls ha 
proporcionat just en entrar a l’aula. La resta observa.  

La o el professional ha d’insistir que els implicats en el joc de rol han de continuar 
la història de la manera més sincera i “natural”, imaginant quina seria la seva 
reacció si es trobessin veritablement en aquella situació. 

Es repeteix la situació amb els tres grups restants.  

20’ Treball en grup: 

Anàlisi i elaboració d’hipòtesis. Guiatge 

S’espera una reacció per part dels nois més centrada en l’agressió o el rebuig a 
l’altre, més que no pas centrada en tenir cura de la víctima, en aquest cas la 
criatura. En les diferents proves que s’han fet, la resposta de les noies acostuma a 
centrar-se més en l’infant, partint de posicions més empàtiques.  

Es planteja als alumnes que facin una pluja d’idees sobre el que ha passat, i 
sobretot se’ls demana per què creuen que hi ha aquesta diferència en les 
respostes en funció del sexe.  
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20’ Introducció i dimensió dels continguts, com ara la socialització, el poder patriarcal, 
els estereotips o les desigualtat per raó de gènere. Podem ajudar-nos de la fitxa 
núm. 3, en què apareixen clarament estereotips de gènere. Podem partir de la 
publicitat de l’any 1953 i comparar-la amb l’actual. 

VÍDEOS 

Anunci argentí de cervesa, actual http://youtu.be/XpRZWL24sxQ. Durada: 30 
segons 

CALLE 13 "atrevete-te-te"   http://youtu.be/8E6dMSFo4qw Vídeo 
musical. Durada: 4 minuts 

Anunci de Pronto, actual  http://youtu.be/Z5ghcA-1JFY. Durada: 30 
segons 

Anunci d’Axe boat, actual http://youtu.be/NzL1mygbVw0. Durada: 30 
segons 

Anunci del Departament d'Educació de la comunitat de Navarra 
http://youtu.be/FGGNPFiPdpQ. Durada: 30 segons 

Anàlisi de la publicitat sexista  http://youtu.be/rh7R6NDb1go. Durada: 5 

minuts i mig 

El darrer vídeo és explicatiu i ens pot servir de resum, no cal utilitzar-los 
tots. Podem fer-ne una tria en funció del temps de què disposem i de 
l’evolució de la sessió. 

20’ Debat i establiment de conclusions 

Cal engegar un debat guiat, establint quins tipus de missatges se’ns donen 
i com nosaltres els integrem, de vegades sense adonar-nos-en, en les 
nostres actituds i comportaments. 

  

http://youtu.be/XpRZWL24sxQ
http://youtu.be/XpRZWL24sxQ
https://www.youtube.com/watch?v=gcOknZbStOY
http://youtu.be/Z5ghcA-1JFY
http://youtu.be/Z5ghcA-1JFY
file:///C:/Users/user/Desktop/Axe%20boat,%20actual
http://youtu.be/NzL1mygbVw0
http://youtu.be/FGGNPFiPdpQ
http://youtu.be/FGGNPFiPdpQ
http://youtu.be/rh7R6NDb1go
http://youtu.be/rh7R6NDb1go
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Sessió 2. Una relació: Tenir o compartir amb... 

Descripció breu 

Farem servir tres situacions quotidianes de relacions entre joves en què apareixen situacions 
de control i abús. Després compararem aquestes situacions amb un parell de vídeos realitzats 
per Garrido Genovès. Es tracta d’aconseguir que el grup de joves identifiqui aquestes formes 
embrionàries de violència.   

 

Objectius específics 

 Aconseguir que els i les joves identifiquin el problema de la violència masclista. 

 Aconseguir una definició de violència en les seves formes més properes, ja no només com 
un problema aliè, sinó com quelcom que els i les afecta de ple en les relacions afectives 
que comencen a establir. 

 

Indicadors per a l’avaluació 

 Qualitat de les reflexions i del debat partint del nombre d’intervencions en el debat que 
responen a actituds de control de la llibertat de l’altre, o les que, al contrari, en fan una 
crítica (és important tenir en compte la presència dels indicadors de conducta abusiva 
assenyalats a l’annex d’aquesta sessió). 

 Qüestionari individual: En finalitzar la sessió, es revisen les respostes que els alumnes van 
donar en la primera sessió i se’ls demana si en canviarien cap. 

 

Recursos necessaris 

 Fitxes 1 i 2 de la segona sessió del Quadern per al grup de joves 

 Ordinador amb connexió a Internet 

 Canó informàtic 

 Equip d’àudio connectat a l’ordinador 

 

Continguts: 

 Formes de violència 

 El control i el menyspreu a l’espai de l’altre com a forma de violència 

 Models de relacions alternatius 

 Les amistats 

 

Descripció/ temporalització de l’activitat 

15’ Ens recolzarem inicialment en la fitxa número 1 per presentar les situacions que 
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es plantegen. Es tracta que el grup de joves interpreti una conducta abusiva 
(possessió, control, gelosia, menyspreu) com una forma de violència, no com una 
cosa aliena, sinó com una cosa apresa a partir de la socialització rebuda (es pot fer 
referència a la sessió anterior). Podem plantejar les preguntes de la fitxa per 
treballar-les individualment i després fer una roda/debat de respostes o 
experiències conegudes/viscudes pels mateixos alumnes, o bé fer el mateix 
treballant les situacions en petits grups de tres o quatre alumnes. 

15’ Confrontar respostes i construir plegats coneixement. 

25’ Visionar els vídeos assenyalats a la fitxa número 2.2 

Es tracta de dues filmacions dutes a terme expressament per Vicente Garrido 
Genovès. 

http://youtu.be/qmBwrkJPdlw El principio del fin. Duració: 10 minuts i 
mig 

http://youtu.be/2hlxENEvJgs Una conversación importante. Duració: 11 
minuts 

25’ Cal interpretar els vídeos entenent-los com a possibles evolucions de les 
situacions descrites a les vinyetes anteriors. És important conceptualitzar 
la violència de manera molt àmplia (sovint s’identifica amb agressivitat).  

Cal obrir un debat sobre les situacions que es descriuen en els vídeos. Què 
en pensen els alumnes? Han viscut alguna situació similar? O coneixen 
algú que ho hagi fet?  

10’ Establiment de conclusions 

 

Podeu fer servir, si voleu, l’annex 1 d’aquest quadern per identificar indicadors de 
comportaments abusius (que actuen com a predictors de violència de gènere) en el festeig, 
que trobareu a l’annex en acabar la descripció de la sessió. Els podeu introduir com a 
exemples. 

Concepte ampli: Abús/control/possessió com a forma de violència. 

És important destacar el paper de les amistats, i cal introduir el fet que les parelles no han 
d’atrapar-se en un món tancat, i que justament les situacions descrites se superen gràcies a la 
intervenció d’aquestes amistats.  

http://youtu.be/qmBwrkJPdlw
http://youtu.be/2hlxENEvJgs
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Sessió 3. A mi no m’agraden les mitges taronges. Millor senceres. 

Descripció breu 

En aquesta sessió abordarem la influència dels mites romàntics vinculats a la fase 
d’enamorament. Farem servir situacions fictícies entre joves que posteriorment seran 
analitzades. 

Es tracta d’una sessió amb força dinàmiques i amb l’aportació de conceptes nous. És densa i es 
poden dividir les dinàmiques en dues sessions si es considera oportú (en funció del 
coneixement del grup i de la temporalitat emprada). 

 

Objectius específics 

 Reflexionar sobre la influència de les creences relatives a les relacions de parella. 

 Analitzar els mites referents a l’amor romàntic i com ens afecten en l’establiment de les 
relacions de parella. 

 Distingir l’enamorament com a part d’una relació de parella. 

 

Indicadors per a l’avaluació 

 Distinció clara d’elements propis de l’enamorament vers els d’una relació consolidada. 
Nombre d’elements identificats a la sessió (vegeu l’annex 2). 

 Canvis introduïts a les respostes del test de l’amor d’aquesta sessió. 

 Qüestionari individual de valoració. En finalitzar la sessió, es revisen les respostes que els 
alumnes van donar en la primera sessió i se’ls demana si en canviarien cap. 

 

Recursos necessaris 

 Fitxes 1 i 2 de la tercera sessió del Quadern per al grup de joves 

 Ordinador amb connexió a Internet 

 Canó informàtic 

 Equip d’àudio connectat a l’ordinador 

 

Continguts 

 Els mites romàntics: conseqüències 

 Noies romàntiques contra nois “machomen” del sexe, creença o realitat? 

 L’enamorament com una primera fase en què s’idealitza l’altre i s’hi diposita allò que hi 
volem trobar 
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Descripció/ temporalització de l’activitat 

10’ Realització del test de l’amor que es pot trobar en el material del grup de joves de 
manera individual. Les respostes són una gradació des de la A (la més romàntica) 
fins a la D (la més autònoma i lliure). 

15’ Introducció de la idea de mite romàntic amb una breu explicació. 

15’ Identificació de mites en la visualització del vídeo Nada valgo sin tu amor, de 

Juanes (http://www.youtube.com/watch?v=zWjXipKSjdg) o Un violinista en tu 

tejado, de Melendi (http://www.youtube.com/watch?v=eJbIMODHIdw). 

20 minuts. Es pot fer en petits grups i treure’n conclusions (pot ajudar 
com a suport facilitar la lletra de la cançó, que és en el material per a 
joves). 

40’ Presentació de situacions entre joves. Es poden dividir en grups de cinc i 
analitzar una de les situacions debatent-la en el grup i exposant-ne els 
resultats a la resta. Es pot demanar a cada grup que representi una 
solució alternativa en cas que considerin que n’hi ha d’haver. 

La resta d’alumnes poden contrastar la informació i fer preguntes al 
voltant de les solucions aportades pel grup. 

10’ Elaboració de conclusions finals. S’ha de possibilitar a l’alumnat fer canvis 
en les respostes del qüestionari inicial de la sessió. 

 

Podeu fer servir, si voleu, l’annex 2 d’aquest quadern per ampliar la informació sobre l’amor 
romàtic i els mites al voltant de l’amor. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zWjXipKSjdg
http://www.youtube.com/watch?v=eJbIMODHIdw
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Sessió 4. Són dolents els homes? Les noves masculinitats  

Descripció breu 

Sessió plantejada per mostrar que els models utilitzats fins ara posen la masculinitat 
tradicional en crisi. Hi ha models alternatius que possibiliten una masculinitat més completa i 
més humana. 

És una sessió especialment dedicada als nois, tot i que les noies hi poden participar, però 
caldria afavorir que primer s’expressin els nois. 

Objectius específics 

 Plantejar preguntes entorn dels rols i reptes dels homes a la societat i reflexionar-hi. 

 Entendre que el model de masculinitat tradicional també ha suposat pèrdues per als nois. 
Qüestionar les creences sobre com han de ser els homes segons el model de la 
masculinitat tradicional. 

 Concebre els reptes que planteja una nova masculinitat des de la perspectiva de gènere 
com un enriquiment, més justa i més humana.  

Indicadors per a l’avaluació 

 Elements aportats per a un enfocament de les noves masculinitats des de l’equitat. Cal 
tenir en compte el nombre d’intervencions en el debat que responen a actituds de control 
de la llibertat de l’altre, o les que, al contrari, en fan una crítica. 

 Introducció de valors viscuts com a riquesa i no com a feblesa (visió pròpia de la 
masculinitat tradicional i competitiva): En els nois, nombre de narracions de situacions en 
què la concepció tradicional de la masculinitat no ha permès expressar-se o fer el que 
realment volien per por a no respondre el que s’espera d’ells (vinculat a una activitat de les 
que s’han plantejat). En les noies, si coneixen nois als quals els ha passat això i el seu 
posicionament en relació amb aquesta qüestió. 

 Qüestionari individual de valoració. En finalitzar la sessió, es revisen les respostes que els 
alumnes van donar en la primera sessió i se’ls demana si en canviarien cap. 

 

Recursos necessaris 

 Fitxa 1 de la quarta sessió del Quadern per al grup de joves 

 Ordinador amb connexió a Internet 

 Canó informàtic 

 Equip d’àudio connectat a l’ordinador 

Continguts 

 L’home també és un  ésser sensible. 

 La crisi de la masculinitat tradicional. 

 Canvis vers una nova masculinitat. La perspectiva de gènere. 

Descripció/ temporalització de l’activitat 

15’ S’inicia l’activitat per mitjà d’una “pluja de records” entorn del que s’havia 
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abordat sobre rols, estereotips i creences associades al gènere. 

20’ Es presenten les qüestions abordades a la fitxa 4.1, que es treballaran 
individualment. 

Les noies també poden resoldre les qüestions pensant quines poden haver estat 
aquestes situacions, formulant hipòtesis i situant-se en la perspectiva dels nois 
(què contestarien si fossin nois). 

20’ Es demana a persones voluntàries que comparteixin les seves reflexions. Cal 
incentivar el grup a intervenir i compartir els seus punts de vista (tant nois com 
noies). 

S’inicia un debat, del qual caldrà anar recollint conclusions. 

A mesura que el debat avança, es poden introduir les preguntes que planteja la 
fitxa d’activitat En relació amb les creences errònies sobre el prototip d’home 
que fomenta la masculinitat tradicional i amb els models alternatius que cal 
construir. 

20’ Es recullen aquestes qüestions al llarg del debat a fi d’anar perfilant les 
conclusions finals.  
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Annex 1 

Suport als continguts de la sessió 2 

 

Indicadors de comportaments abusius durant el festeig. Qüestions que cal tenir en compte. 

Cal fer una tria de les observacions de conductes abusives:  tres o quatre, en funció del 
coneixement previ del grup. 

Cal deixar clar que a causa de la socialització patriarcal rebuda, aquest tipus d’indicadors es 
donen més en els nois.  

 Controla tot el que fa la parella, exigeix explicacions per tot i pretén conèixer fins al seu 
pensament més recòndit, ja que no vol que tingui secrets amb ell. 

 Vol saber amb tots els detalls on va, on va anar, amb qui es va trobar o qui va a veure, els 
horaris i el temps que va romandre en cada lloc, quant de temps serà fora i a quina hora 
tornarà, la qual cosa comprovarà amb successives trucades telefòniques o passant per 
casa d'ella.  

 De manera permanent vigila la parella, la critica o pretén que ella canviï la seva manera de 
vestir, de pentinar-se, de maquillar-se, de parlar o de comportar-se. 

 Formula prohibicions o amenaces respecte dels estudis, el treball, els costums, les 
activitats o les relacions de la parella. 

 Fiscalitza la seva família, les amistats, els veïns, les companyes i els companys  d'estudi o 
de feina de, i sospita, desconfia o critica després de voler conèixer tothom per veure com 
són. 

 Munta un escàndol en públic o en privat per alguna cosa que la seva parella o altres van dir 
o van fer. 

 Deixa plantada la parella en sortides o reunions, sense explicar ni aclarir els motius de la 
seva reacció. 

 No expressa ni parla sobre el que pensa, o desitja, però pretén que la parella endevini tot 
el que li passa i actuï de manera satisfactòria, sense que ell s’hagi de molestar a comunicar 
res. 

 De vegades dóna ordres i d’altres "mata" amb el silenci, amb actituds feréstegues, amb la 
rudesa o el mutisme, que no abandona encara que obtingui el que esperava. 

 Demostra frustració i enuig per tot el que no resulta com vol, sense distingir les coses 
importants de les supèrflues. 

 Culpa la parella de tot el que succeeix i la convenç que és culpa seva, dóna la volta a les 
coses fins a confondre-la o deixar-la cansada i impotent. 

 No reconeix cap responsabilitat sobre la relació ni sobre el que els passa a tots dos. 

 No demana disculpes per res. 

 Compara la parella amb altres persones, i la deixa incòmoda i humiliada. "Si t’assemblessis 
a Fulanita, jo no hauria de...", "si més no, Mengana fa les coses bé i no com tu, que...". 
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 Imposa regles sobre la relació (dies, horaris, tipus de sortides, etc.) únicament d'acord amb 
la seva conveniència. 

 Exerceix la doble moral ("fes el que jo dic però no el que jo faig") i es reserva el dret de fer 
coses que impedeix fer a l’altre. 

 Obliga la parella a formar una aliança amb ell per aïllar la resta de persones i/o amistats o 
per enfrontar-s’hi. Pot arribar a proposar pactes suïcides. 

 Davant de qualsevol pregunta o qüestionament de la parella, declara que la família o les 
amistats "li escalfen el cap" per posar-se en contra seva, que no el volen i que estan 
enverinant l'afecte que hi ha entre ells, que els altres senten gelosia o enveja de la seva 
relació". Així desvia la qüestió i mai no respon per la seva conducta. 

 Amenaça d’abandonar la relació si la parella no fa tot el que ell desitja. 

 Provoca sentiments de llàstima justificant-se o insistint amb la seva vida desgraciada o la 
seva infància infeliç. 

 No accepta formular o discutir plans per al futur. No es compromet ni busca acords per 
millorar la relació. 

 Rep afectes i atencions, però mai no els torna. Pretén que l'acceptin tal com és i acusa de 
"castrador/a" o possessiu/iva l’altre si es fa alguna observació sobre les seves actituds. 

 Mai no aprova ni estimula de manera autèntica els actes o les qualitats de l’altre. 

 És poc sociable, s'aïlla i és desconsiderat/ada amb la família i les amistats de l’altre. 

 És susceptible i està pendent del que es digui o es comenti sobre la seva persona. S’ofèn 
ràpid i creu que els altres estan pendents del que fa. 

 Posa a prova amb subterfugis i enganys l'amor de la parella, li posa trampes per veure si 
l’enganya, per esbrinar si menteix, si l’estima, etc. 

 És capritxós, canviant i contradictori. Diu que no es deixarà dominar. 

 Es nega a conversar o discutir amb franquesa sobre els conflictes o els desacords de la 
parella. 

 Es manté en suspens en festes i reunions, coquetejant amb altres persones de manera 
oberta o solapada. 

 És seductor i simpàtic amb tothom, però a ella la tracta amb crueltat. 

 Decideix pel seu compte coses que afecten la parella, sense consultar ni demanar opinió a 
l’altre. 

 Promet canvis i millores en els seus defectes o en les seves addiccions. Mai compleix, però 
sempre renova els seus oferiments. 

 Pensa que les dones són inferiors i han d'obeir els homes. O no ho diu però actua d'acord 
amb aquest principi. 

 Per obligar-la a mantenir relacions sexuals, posa en pràctica tota classe d‘ardits: l’acusa 
d'antiquada, posa en dubte els seus sentiments o el seu amor cap a ell, l'acusa de frígida, 
l’avergonyeix fent-la sentir com una cosa rara, com si fos l'única en el món que no se'n va 
al llit amb el seu xicot, li retreu que a ella no li interessa que ell "s'escalfi i no pugui 
desfogar-se", amenaça de buscar-ne d’altres per anar-se-n’hi al llit, posa en dubte la seva 
salut o la seva espontaneïtat, diu que té "por de convertir-se en dona", critica els lligams 
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de parella amb les obligacions familiars o religioses, que, segons ell , no serveixen per res, 
exagera defectes de la noia... 

 Es burla i parla grollerament sobre les dones en general. 

 És responsable i complidor a la feina o a l’escola, però amb la parella sempre arriba tard, 
no compleix el que ha promès i es mostra irresponsable pels seus oblits o descuits. 

 Fa broma de tot o utilitza l’humor per cobrir els seus actes d'irresponsabilitat, i així resta 
importància als seus incompliments. 

 Utilitza alguna dada del passat de la parella o el que coneix de les seves altres relacions per 
fer-li retrets o acusacions o per provar la seva desconfiança en l’altre i en el seu amor. 

 Exagera defectes de la parella per fer-la sentir culpable i desqualificada.  

 Deixa de parlar a la parella o desapareix durant dies, sense donar explicacions, per 
demostrar que està enfadat. 

 Es mostra condescendent i magnànim, com si fos un ésser superior que tracta amb una 
“neneta”. 

 No presta atenció a la parella i, amb prepotència, assegura que sap més coses que ella o 
que té més experiència. 

 Es mostra protector i paternal: "Jo sé el que és bo per a tu, vull el millor per a tu, faig el 
millor per a tu” (cal reemplaçar el "per a tu" per "per mi" per entendre les seves veritables 
intencions). 

 S’irrita i té esclats de violència. Després actua com si no hagués passat res i deixa tothom 
desorientat i confús. 

 Es burla de les empipades d'ella. 

 Acusa injustament la seva parella de coquetejar, sortir o beure amb altres homes. L’acusa 
“d'anar-se’n al llit amb d’altres". 

 Barreja l'afecte amb les discussions, i diu a la parella que si no pensa com ell no la podrà 
seguir estimant. 

 Sempre dóna més importància al que li passa a ell que al que li succeeix a ella. 

 Utilitza noms, diminutius o termes que no agraden a l’altra persona, perquè sent que 
l’empetiteixen o la ridiculitzen. 

 Està convençut que les seves feines, els seus estudis o les seves obligacions són el més 
important del món i el més important de la seva vida, i exigeix a la seva parella que s’hi 
adapti. 

 La seva forma d'expressar-se és grollera; constantment utilitza paraules vulgars i parla en 
termes d'accions: "els rebentem", "a aquests els matarem", "si ve li trenco la cara", "a 
aquesta caldria donar-li una pallissa", "aquest s'està buscant una pinya". Nota: és 
important recordar que un alt índex de violència verbal pot pronosticar actes de violència 
física a curt o mitjà termini.  

 Expressa prejudicis religiosos, racials o sexuals i els fonamenta de manera colèrica i encesa. 
Té trets de fanatisme. 

 És desconsiderat i violent a l’hora de mantenir relacions sexuals. S’enfada si ella en algun 
moment no en té ganes. 
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 És impulsiu i intolerant. Imposa la seva voluntat en el terreny sexual, sense tenir en 
compte les necessitats femenines. 

 Alguna vegada ha donat una bufetada a la seva parella, li ha donat una bona empenta, li ha 
recargolat un braç,  l’ha agafat pel coll o li va estirar els cabells. 
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Annex 2 

Suport als continguts de la sessió 3 

 

L’ENAMORAMENT 

L’enamorament forma part de l’aprenentatge de l’esquema afectiu dels i les adolescents que, 
per la seva càrrega emocional d’idealització i d’il·lusió “cegadora”, es podria assimilar a un 
trastorn ocasional en la mesura que acompleix una serie de distorsions que no s’acostumen a 
donar en d’altres tipus de relacions. Podem parlar de cinc elements o símptomes prou 
evidents: 

 

La idealització de l'altra persona, l'admiració que sentim cap a ella i l'atribució d'un conjunt de 
característiques positives i nobles, ometent els plantejaments crítics. 

La desaparició de l'agressivitat o brusquedat. Per a la persona estimada només tenim paraules 
dolces i amables. 

Es produeix també un cert trastorn de l'atenció: tot ens sembla positiu, gairebé màgic. Així, la 
vida és un regal i convida a somiar. La comunicació amb la persona enamorada és més una 
comunió que una altra cosa i el fet de sentir que l’altre ens endevina els pensaments aporta a 
la relació sobreentesos i certesa. 

Apareix el "segrest mental": la vida de la persona enamorada gira entorn de quan es produirà 
la propera trobada amb el destinatari d'aquest amor. El temps adquireix un ritme diferent, en 
funció de si estem o no amb la persona estimada. El sacrifici i l’esforç no tenen el sentit 
habitual si es tracta de fer alguna cosa per l'altre/a o si permet estar amb ell o ella. Ens 
descobrim més generosos i bolcats que mai. Satisfer i sorprendre l'altra persona i agradar-li es 
converteix en la il·lusió més gran. Aquest és un dels problemes: en aquesta fase impulsiva i 
optimista a ultrança, comprendre l’altra persona, entendre-la, esdevé una qüestió 
secundària. 

Un altre símptoma té a veure amb una sèrie de reaccions de tipus físic: el nerviosisme, les 
taquicàrdies, la sudoració, la sensació de no saber com comportar-se, i la propensió al 
llagrimeig i al riure formen part dels moments irrepetibles del nou enamorat o enamorada. 

EVOLUCIÓ DE L’ENAMORAMENT: FINAL O CONSOLIDACIÓ 

L’enamorament dura un període més o menys llarg, després del qual poden succeir dues 
coses: o conclou o es transforma. Anem tenint més contacte amb la realitat, comencem a 
veure en la persona estimada també aquells aspectes que no ens agraden. 

Poden succeir dues coses: 

a) Que l'enamorament conclogui i també ho faci la relació 

Quan es deixa d’idealitzar la persona estimada, observem que s‘allunya molt del que era en les 
nostres fantasies, de les nostres expectatives de relació. Ens adonem llavors que tenim valors i 
formes de veure la vida molt diferents. Desapareix la màgia, la vibració dels cossos. Deixa de 
seduir. Ens hem desenamorat. 

Això és el més freqüent després de la majoria dels enamoraments. Són viscuts com una 
experiència bella, intensa, però fugaç, especialment en l'adolescència, quan s'assagen els 
camins amorosos i es construeix la pròpia identitat. Molts enamoraments sorgeixen per 
concloure, i formen part de l'aprenentatge de la vida. 
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b) Que l'enamorament es transformi en una relació consolidada 

Desapareix la idealització, però la persona que descobrim ens omple, ens agrada i decidim 
compartir la nostra vida amb ella. Desapareixen moltes de les reaccions físiques típiques de 
l'etapa de l'enamorament, que dóna pas a un amor profund i compromès, en què els dos 
membres de la parella es preocupen l'un per l'altre i es cuiden mútuament. 

L'amor i el desamor formen part de la vida, necessitem viure aquestes experiències, 
aprendre’n, considerar-les oportunitats que ens ofereix la vida en el procés del nostre 
desenvolupament com a persones. 

No hem d'oblidar que les crisis ens ajuden a renovar-nos, a generar els nostres propis recursos, 
a afrontar la vida d'una manera més positiva i feliç. No hem de viure la ruptura amorosa com 
un fracàs, sinó com una evolució cap a alguna cosa més positiva, i aprendre a confiar en 
nosaltres mateixos i en el procés de la vida. 

Els mites romàntics 

Un mite no és més que una creença, encara que es troba formulada de tal manera 
que apareix com una veritat i és expressada de forma absoluta i poc flexible. Aquest tipus de 
creences solen posseir una gran càrrega emotiva, concentren molts sentiments, i solen 
contribuir a crear i mantenir la ideologia del grup, i per això solen ser resistents al canvi i al 
raonament.  

En el cas de l'amor, com en molts altres temes d'interès o rellevància social, no només cal tenir 
en compte les explicacions o realitats científiques, sinó també els mites. Podem considerar que 
els mites romàntics són el conjunt de creences socialment compartides sobre la "suposada 
veritable naturalesa de l'amor", i igual que succeeix en altres àmbits, també els mites 
romàntics solen ser ficticis, absurds, enganyosos, irracionals i  impossibles de complir. 

Mite de la "mitja taronja", o creença que tenim una parella predestinada d'alguna manera i 
que és l'única elecció possible. Aquest mite té l'origen a la Grècia clàssica (amb el relat 
d'Aristòfanes sobre les ànimes bessones). 

Mite de l’aparellament o de la parella, o la creença que la parella (heterosexual) és una cosa 
natural i universal i que la monogàmia amorosa és present en totes les èpoques i totes les 
cultures. 

Mite de l’exclusivitat, o creença que és impossible estar enamorat o enamorada de 
dues persones alhora. L'acceptació d'aquesta creença pot suposar conflictes interns per a la 
persona (dubtes), a més d'evidents conflictes relacionals. 

Mite de la gelosia, o creença que la gelosia és un signe d'amor, i fins i tot el requisit 
indispensable d'un amor veritable. Aquest mite és introduït pel Cristianisme i constitueix un 
garant de l'exclusivitat i de la fidelitat. Aquest mite acostuma a utilitzar-se habitualment per 
justificar comportaments egoistes, injustos, repressius i, de vegades, violents. 

Mite de l'equivalència, o creença que l'amor (sentiment) i l’enamorament (estat més o menys 
durador) són equivalents i, per tant, si una persona deixa d'estar apassionadament enamorada 
és que ja no estima la seva parella i, per això, el millor és abandonar la relació. 

Mite de l'omnipotència, o creença que "l'amor ho pot tot" i per tant, 
si hi ha un amor veritable no han d'influir els obstacles externs o interns sobre la parella, i 
l'amor és suficient per solucionar tots els problemes. L'acceptació d'aquest mite pot generar 
dificultats en la mesura que pot ser utilitzat com una excusa per no modificar determinats 
comportaments o actituds, o pot portar a una valoració negativa dels conflictes de parella i 
dificultar-ne l’afrontament. 
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Mite del lliure albir, o creença que els nostres sentiments amorosos són 
absolutament íntims i no estan influïts per factors socials biològics o culturals aliens a la nostra 
voluntat i consciència. 

Mite del matrimoni o de la convivència, o creença que l'amor romàntic passional ha de 
conduir a la unió estable de la parella i constituir l'única base de la convivència de la parella. 

Mite de la passió eterna o de la perdurabilitat, és a dir, la creença que l’amor romàntic i 
passional dels primers mesos d'una relació pot i ha de perdurar després d'anys de convivència. 

NO és necessari que els joves aprenguin cadascun dels mites conceptualment, però és 
important que reflexionin com influencien en la manera de viure l’amor. 
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Annex 3 

Qüestionari d’avaluació i satisfacció per professionals 

A. Creences i actituds   

Marca amb una creu la casella amb què estiguis més d’acord:  

          5: totalment d’acord 

          1: gens d’acord  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. El treball plantejat facilita el desenvolupament d’actituds 
positives entorn de la construcció de relacions des de l’equitat.       

2. Aquest taller reverteix en la millora de les relacions de grup.      

3. Aquest taller afavoreix en l’alumnat noves actituds des del 
qüestionament crític dels models tradicionals de socialització. 

     

4. Aquest taller permet despertar la curiositat i l’interès de 
l’alumnat fins arribar a fer-se preguntes sobre les seves actituds i 
comportaments. 

     

5. Les situacions i activitats que planteja aquest taller són prou 
properes a la quotidianitat del jovent. Està prou contextualitzat. 

     

6. Aquest taller permet a l’alumnat millorar les seves competències 
relacionals i de gestió de determinades emocions. 

     

7. Aquest taller permet que l’alumnat reconegui actituds i 
comportaments erronis i que els qüestioni per a la resta i per si 
mateixos. 

     

8. Participar en aquest taller pot ajudar a millorar el clima del grup 
(grup classe, grup de convivència, etc.). 

     

9. Aquest taller possibilita abordar els elements més significatius a 
fi d’establir unes relacions afectives entre joves partint de l’equitat 
de gènere. 

     

10. Aquest taller desenvolupa la capacitat d’anàlisi crític en 
l’alumnat. 

     

B.   Continguts i materials  

Marca amb una creu la casella amb què estiguis més 
d’acord:  

          5: totalment d’acord 

          1: gens d’acord  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. Les activitats proposades corresponen al nivell de 
l’alumnat.      

2. El tema ha interessat el grup. 
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3. Les activitats han interessat el grup. 
     

4. Les reaccions dels nois i les noies han estat positives. 
     

5. S’han aconseguit els objectius previstos. 
     

6. El material ha estat fàcil d’utilitzar. 
     

7. El material ha facilitat la implicació del grup. 
     

9. La proposta afavoreix la participació activa del grup. 
     

10. Els materials per a professionals o les recomanacions 
donades han estat útils.      
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Quadern per al grup de joves 
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Qüestionari d’avaluació inicial 

 

Sexe : Noia...... Noi...... 

 

 

A.    Digues què en penses de les afirmacions que apareixen més avall 

 

Marca amb una creu la casella amb què estiguis més 
d’acord:  

          6: totalment d’acord 

          1: gens d’acord  

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. Les dones i els homes som diferents. Creus que hi ha 
coses d’homes i coses de dones, ja que sempre ha estat 
així.  

      

2. Els homes han de ser forts i no poden mostrar-se 
sensibles ni dèbils. 

      

3. Si estàs enamorat o enamorada, deixaries de veure els 
teus amics i amigues i de fer les coses que més t’agraden 
per estar sempre amb la  parella.  

      

4. Quan algú t’agrada i vols estar amb aquesta persona, 
faries el que fos per convèncer-la que s’estigués amb tu. 

      

5. Voler fer sempre totes les coses amb la teva parella és 
normal. 

      

6. La cura dels fills i filles és cosa de les mares.       

7. És normal que els nois siguin més tancats que les noies a 
l’hora d’expressar els seus sentiments. 

      

8. Coneixes algú que ha deixat de fer moltes coses des que 
ha iniciat una relació de parella, però tu no dius res... 
Millor no ficar-se en les coses d’altres parelles. 

      

9. No té sentit que els homes no treballin per tenir cura de 
la casa i els infants. No en saben. 

      

10. Ens han ensenyat de petits com ha de ser cadascú, nois 
i noies. Per exemple, les noies porten faldilles i els nois no, 
i, és clar, això ens fa molt diferents.  

      

 

 

B.    Contesta breument les preguntes que et plantegem. Pensa abans de contestar i explica el 
que tu consideris més important. 
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 Què en saps sobre la violència masclista? N’has sentit a parlar? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..............................   

 

 Per què penses que passa?  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..............................   

 Què és per a tu estimar (una parella)? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..............................   

 

C. Diari de les sessions. Només s’ha d’omplir després de cada sessió. En finalitzar cada 
sessió en què hagis participat, escriu en l’apartat corresponent quines respostes 
canviaries tenint en compte el que has après.   

 

 Sessió 1 
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............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   

 

 Sessió 2 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   
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 Sessió 3 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   

 

 Sessió 4 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................   

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Sessió 1 

El que sempre ens han volgut fer creure. I tu t’ho creus? 
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Fitxa núm. 1.1. L’accident  

 

Actrius i actors representeu la situació següent i acabeu la història (intenteu posar-vos en 
situació i deixeu-vos anar). 

Si no ets actor o actriu fixa’t-hi bé. Observa què passa i si hi ha diferències respecte d’altres 
actuacions:  

Personatges (els escull el mestre o la mestra): 

- Nen o nena de tres anys que ha quedat amb el seu germà o la seva germana més gran, ja que 
la mare i el pare han anat a fer un encàrrec.  

- Germà o germana gran de la vostra edat que, tot i que li fa mandra fer de cangur un 
diumenge al matí, porta al parc el petit o la petita de la casa, se l’estima molt, encara que de 
vegades se li fa “pesadot”. 

- Personatge de la moto, que té la vostra edat i torna de festa sense haver dormit. Els seus 
pares eren fora, i té pressa perquè no sap si ja deuen haver arribat a casa i no l’hi han trobat. 

Escena: 

És un diumenge al matí, la germana o el germà gran està de mala lluna perquè ha hagut de 
quedar-se a fer de cangur del més petit. De sobte pensa que pot ser una bona idea dur-lo al 
parc de prop de casa, a veure si al mateix temps troba algú de la colla de l’institut per allà.  

Agafa el petit de la mà i marxen cap al parc. Tot just arribar al parc, hi ha un revolt en un 
carrer força transitat, s’hi atansen per creuar i, just en aquell moment, li sembla veure un amic 
a l’altra banda del carrer. El saluda des de lluny mentre creua. 

En aquest moment apareix el personatge de la moto, que ve a força velocitat. En veure els dos 
germans creuar-se en la seva trajectòria, frena i intenta esquivar-los però no pot evitar un petit 
impacte que fa que el petit o la petita es posi a plorar (aparentment, sembla que ningú no ha 
pres mal). Seguiu la història. 

 

 

Quines diferències s’observen en els diferents grups? A què penseu que és degut? 

 

 

 

 

 

Fitxa núm. 1.2. Estereotips en l’època dels avis, s’assemblen als actuals? (es pot 
substituir per un vídeo: http://youtu.be/5cyaClF6W3Y) 

 

_ 

 

_ 

http://youtu.be/5cyaClF6W3Y
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_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

Què et suggereixen aquestes imatges publicitàries de l’any 1953? 

Penses que aquests vídeos són gaire diferents? 

Anunci argentí de cervesa, actual http://youtu.be/XpRZWL24sxQ 

CALLE 13 "atrevete-te-te" http://youtu.be/8E6dMSFo4qwVídeo musical 

Anunci de Pronto, actual http://youtu.be/Z5ghcA-1JFY 

Anunci d’Axe boat, actual http://youtu.be/NzL1mygbVw0 

Anunci del Departament d'Educació de la comunitat de Navarra 
http://youtu.be/FGGNPFiPdpQ 

http://youtu.be/XpRZWL24sxQ
https://www.youtube.com/watch?v=gcOknZbStOY
http://youtu.be/Z5ghcA-1JFY
file:///C:/Users/user/Desktop/Axe%20boat,%20actual
http://youtu.be/FGGNPFiPdpQ
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Sessió 2. Una relació: Tenir o compartir amb... 

 

 

Fitxa núm. 2.1. Anàlisi de situacions entre joves 

 

L’Albert i la Paula a la discoteca 

 

_ 

 

 

 



                  
              TOT S’APRÈN. Carles Morera 
 

31 

 

Gelosia al pub 

 

_ 
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L’Anna i en Jordi ho fan sempre tot junts 

 

_ 

 

 

En les tres situacions descrites, què penses que ha passat? Com es poden sentir els 
protagonistes?  

T’ha passat mai alguna cosa similar, o coneixes algú a qui li ha pogut passar? 

Per què ens passen aquestes coses? Quines actituds hi ha al darrera de tot plegat? Què tenen 
a veure amb el que ja sabeu sobre els estereotips dels que vàrem parlar a la darrera sessió? 
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Fitxa núm. 2.2. Posseir i controlar = violència masclista 

 

Visualitza el vídeos següents: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qmBwrkJPdlw El principio del fin 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2hlxENEvJgs Una conversación importante 

 

- Les actituds de les parelles protagonistes dels vídeos no et recorden les històries de les 
vinyetes anteriors? Què ha canviat? 

- Pensa en el paper que tenen els altres personatges dels vídeos. És important? Per què? 
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Sessió 3. A mi no m’agraden les mitges taronges. Millor senceres. 

Fitxa núm. 3.1 Aquella cosa estranya que anomenen Amor 

 

TEST DE L’AMOR 
 
Trobar l’amor veritable és trobar... 
A) La persona que donarà sentit a la meva vida. 
B) La persona que encaixarà amb mi a la perfecció. 
C) La persona que em farà feliç per sempre. 
D) Una persona que estimi i que em faci sentir bé amb mi mateix/a. 
 
És fàcil reconèixer qui estimo perquè...  
A) No puc estar ni un minut sense pensar en aquesta persona. 
B) Necessito aquesta persona per estar complet/a. 
C) És la persona més perfecta del món. 
D) Quan estic al seu costat em sento molt, molt bé. 
 
La meva pel·lícula d'amor preferida es titularia...  
A) Atracció fatal 
B) Mitja taronja 
C) Morir d'amor 
D) Estimar: model per estimar 

Per amor seria capaç de...  
A) Donar-ho tot sense esperar res a canvi. 
B) Canviar la meva manera de ser. 
C) Canviar el meu aspecte físic, encara que no volgués. 
D) Plantejar- me nous reptes. 
 
La recepta de l’amor perfecte ha de tenir almenys aquests dos ingredients:  
A) Passió i llàgrimes 
B) Tendresa i gelosia 
C) Romanticisme i seducció 
D) Comunicació i atracció 
 
El refrany amb el que estic més d'acord és el que diu:  
A) Qui bé et vol et farà patir. 
B) Cada ovella amb la seva parella. 
C) L'amor és cec. 
D) Amor és el veritable preu de l'amor. 
 
La frase que més m'agradaria escoltar és... 
A) Ets només meu/meva. 
B) Estàs fet/a a la meva mida. 
C) La meva vida no té sentit sense tu. 
D) Estar amb tu és el més meravellós que m'ha passat mai. 
 
Per trobar l’amor veritable he de ser:  
   A) Bona persona i entregat/ada 
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   B) Afectuós/osa i compassiu/iva 
   C) Bell/a i sensible 
   D) Jo mateix/a 
 
L’amor veritable és molt important perquè:  
A) Mai torno a ser la mateixa persona si el o la perdo. 
B) Només el trobes un cop a la vida. 
C) És l'únic que dóna la felicitat. 
D) És una experiència meravellosa. 
 
Si el meu amor veritable em fa mal, la cosa té solució:  
A) Si estic disposat/ada a perdonar el que sigui i seguir endavant. 
B) Si em demana perdó i em promet canviar. 
C) Si ho ha fet per amor, perquè m’estima massa. 
D) Si m'ha fet molt de mal... potser no té solució. 

 

 

 

 

Un cop fet, revisa els resultats i pregunta’t per què has 
contestat el que has contestat. 

 

Definim, doncs, l’amor (pluja d’idees breus) 

-  

-  

-  

-  

 

Has  sentit a parlar dels mites de l’amor romàntic? 

Els mites romàntics són el conjunt de creences socialment compartides sobre la "suposada 
veritable naturalesa de l'amor", i, igual que succeeix en altres àmbits, també els mites 
romàntics solen ser ficticis, enganyosos, irracionals i impossibles de complir. 

Exemples de mites romàntics: 

 

 Mite de la "mitja taronja" 

 Mite de l’aparellament o de la parella 

 Mite de la gelosia 

 Mite de l'equivalència 

 Mite de l'omnipotència 

 Mite del lliure albir 
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 Mite del matrimoni o de la convivència 

 Mite de la passió eterna o de la perdurabilitat 
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Fitxa núm. 3.2.  “Nada valgo sin tu amor”, de Juanes. Anàlisi de situacions d’amor i 
desamor 

Vegeu el vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=zWjXipKSjdg  

Identifiqueu  mites dels que coneixeu en la cançó.  

Lletra: 

(…) 

Porque nada valgo porque nada tengo 

si no tengo lo mejor 

Tu amor y compañía en mi corazón 

(…) 

Me siento débil cuando estoy sin ti 

Y me hago fuerte cuando estás aquí 

Sin ti yo ya no sé qué es vivir 

Mi vida es un túnel sin tu luz 

Quiero pasar más tiempo junto a ti 

Recuperar las noches que perdí 

Vencer el miedo inmenso de morir 

Y ser eterno junto a ti 

 

“Un violinista en tu tejado”, de Melendi 

Vegeu el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=eJbIMODHIdw 

Lletra: 

Estos ataques de celos 

Que me entran si yo no te vuelvo a ver. 

(…) 

Pero que no quepa duda 

Muy pronto estaré liberado 

Porque el tiempo todo lo cura 

Porque un clavo saca otro clavo 

 

Situació 1: 

Joan: Hola, Pere. Fa força temps que estem malament amb la Maria. Ens passem el dia 
discutint, no fem gaires coses junts i, no ho sé... sembla que això no canviarà. No sé pas si això 
és el que m’esperava d’una relació... Tot i el mal rotllo penso que encara me l’estimo. He 
d’esperar a desenamorar-me per acabar amb aquesta relació? 

http://www.youtube.com/watch?v=zWjXipKSjdg
http://www.youtube.com/watch?v=eJbIMODHIdw
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Amic: Si encara te l’estimes, has d’aguantar i després ja ho veurem. Potser només és una fase. 
Hi ha moments de tota mena, potser amb una mica de temps les coses canviaran. 

Què en penses del consell de l’amic? És correcte o no? Per què? 

Et  pot ajudar plantejar-te les preguntes següents: 

En Joan és feliç? La millor solució és aguantar? Les coses se solucionen soles? L’amor és per 
patir? Cal esperar a desenamorar-se? Per què creus que en Joan se sent enamorat? 

Situació 2: 

Anna: Les coses amb en Joan fa temps que no rutllen i ho hem estat xerrant. Ell diu que és 
millor que ho deixem estar, però no ho sé, penso que seria incapaç de viure sense ell.  
Prefereixo estar malament que estar sense ell. No ho sé, què m’aconselles? 

Amiga: Mira, si creus que no pots estar sense ell, el millor és que esperis que passi la 
tempesta. Estic segura que encara queda alguna cosa entre vosaltres. Feu molt bona parella. A 
més, tu ho passaries molt malament i no et vull veure patir així. Intentar estar amb ell com 
sigui. 

Què en penses del consell de l’amiga? És correcte o no? Per què? 

Et pot ajudar plantejar-te les preguntes següents: 

 

Què penses que pot ser millor: estar amb algú malament o deixar una relació tot i saber que 
ho passaràs malament? Estàs d’acord amb allò de “més val mal conegut que bo per conèixer”? 
Hi ha algú veritablement imprescindible per poder ser feliç? 

Situació 3:  

Carles: La Maria m’ha dit que vol deixar-me, que no vol estar més temps amb mi. Diu que vol 
fer altres coses, refer la seva vida. Jo me l’estimo com al principi d’estar junts. No suporto estar 
sense ella, però ja no sé si seguir insistint o donar-me per vençut. 

Amic: Lluita per ella fins al final. Fes qualsevol cosa per retenir-la i segur que al final cedirà. Si 
te l’estimes, lluita i no et conformis amb el que t’ha dit. 

Què en penses del consell de l’amic?  És correcte o no? Per què? 

Et  pot ajudar plantejar-te les preguntes següents: 

Acceptar la decisió de l’altre significa rendir-se? Es pot mantenir una relació si alguna de les 
persones que la formen no s’hi troba a gust? Com se sent una persona quan decideix deixar 
una relació i aconsegueix el valor necessari per afrontar la situació amb claredat i plantejar-ho 
a l’altre? Les coses sempre passen com a nosaltres ens agradaria? 

Situació 4: 

Kevin: Hola tio, últimament estic fet un lio. La Jenny em deixa tirat a cada moment sense 
avisar-me, em parla fatal, em crida i em tracta com un drap brut. Ella diu que des que ha 
començat el grau superior està molt neguitosa perquè té molta feina i li costa molt, tot i que jo 
no sé si una persona que em tracta d’aquesta manera m’estima realment... 

Amic: Mira, cadascú és com és i té la seva manera d’expressar els mals rotllos pels quals passa. 
Encara que a tu et sembli que et tracta malament, pot ser que t’estimi. Si tu te l’estimes 
segueix amb ella. 
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Què en penses del consell de l’amic? És correcte o no?  Per què? 

Et  pot ajudar plantejar-te les preguntes següents: 

Si una persona tracta malament l’altra, l’estima? Com es demostra l’amor? Tenir problemes 
(molta feina amb els estudis) justifica que tractem malament a l’altre? La parella serveix per 
empassar-se el vostre neguit? 
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Situació 5 

Amic: Què, com ho portes? 

Pau: Tio, estic fet caldo amb la història de la Jenny. Des que em va deixar no serveixo per a res. 

Amic: I has pensat fer alguna cosa? 

Pau: No ho sé, va ser molt clara amb mi… però intentaré treure el millor de mi mateix perquè 
torni. Quan s’adoni que no sóc cap pringat tornarà amb mi. 

Amic: Sí senyor! Amb un parell de... 

Què en penses del consell de l’amic? És correcte o no?  Perquè? 

Et  pot ajudar plantejar-te les preguntes següents: 

És bo insistir perquè l’altre no et deixi? Com es pot sentir la persona que vol deixar una relació 
si contínuament intentes modificar la seva decisió? Com et sentiries tu al seu lloc? Quan algú 
et deixa en el fons està esperant que el tornem a conquerir, a enamorar? 

 

 

ATENCIÓ!_ 

 

L'amor i el desamor formen part de la vida, necessitem viure aquestes experiències, 
aprendre’n, prendre-nos-les com a oportunitats que ens ofereix la vida en el procés del nostre 
desenvolupament com a persones. 

No hem d'oblidar que les crisis ens ajuden a renovar-nos, a generar els nostres propis recursos,  
a afrontar la vida d'una manera més positiva i feliç. No hem de viure la ruptura amorosa com 
un fracàs, sinó com una evolució cap a alguna cosa més positiva, i aprendre a confiar en 
nosaltres mateixos i en el procés de la vida.   
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Sessió 4. Són dolents els homes? Equitat des de la perspectiva de gènere. Noves 
masculinitats 

Fitxa núm. 4.1. Ser home ara 

 

Respon les preguntes següents: 

Per als nois! (les noies també poden dir-hi la seva) 
 

 Què els passa a aquests famosos, és normal això que fan? 

 

__ 

 

 Quan et vas sentir noi (o home) per primera vegada? Com ho vas saber? 

 

 Alguna vegada t’has vist obligat a actuar “com un home” quan tu no volies? 

 

 Has deixat mai de fer alguna cosa que volies per por que la gent digués que no ets un 
home de debò? 

 

 Nois, si mireu les coses des de l’equitat de gènere, no sentiu que vosaltres també 
heu sortit perjudicats per tot allò que ens han fet creure? Si és així, en què? Per què? 

 Podem fer alguna cosa per canviar la situació, perquè dones i homes siguem més 
persones? 

 

Després de tot el que heu après, no us sembla que la nostra societat seria diferent si els nois 
i els homes... 

     Col·laboréssim entre nosaltres en lloc de competir. 
     Mostréssim les nostres debilitats i febleses. 
     Demostréssim la nostra sensibilitat. 
     Mostréssim que dubtem i que no ho sabem tot. 
     No ens importés mostrar que tenim somnis. 

 
 Com afectaria tot plegat les nostres relacions? 
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Qüestionari d’avaluació de satisfacció i intencions per als alumnes. Qüestionari final 
per als alumnes 

 

A. Intencions, creences i actituds 

 

Marca amb una creu la casella amb la quals estiguis més 
d’acord:  

          6: totalment d’acord 

          1: gens d’acord  

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. Aquí i ara, ningú no podria discutir que hi ha 
predisposicions, actituds i conductes més freqüents entre 
les dones que entre els homes, i viceversa. Però això és 
fruit més de la tradició i de l'educació rebuda que de 
diferències essencials 

      

2. Un home plorant és un espectacle lamentable que no 
hauria de succeir mai 

      

3. Creus que en cas d’estar enamorat/ada, l’enamorament 
justifica que deixis de prioritzar aquelles coses que sempre 
t’han interessat i agradat per estar amb l’altra persona. 

      

4. Si et trobessis en una relació de parella en què l’altra 
persona t’expressa diverses vegades que vol deixar estar la 
relació, tu insistiries dia rere dia per recuperar la relació. 

      

5. Voler fer-ho sempre tot amb la teva parella és normal.       

6. Que els homes ocupin l’espai públic i treballin fora de 
casa i les dones s’encarreguin més de l’espai privat i de les 
tasques domestiques és com s’ha fet sempre i, per tant, és 
natural. 

      

7. Tot i que als nois els costa mostrar els sentiments i 
expressar-los, s’ha de perdre la por a mostrar-se sensible i 
veure aquesta nova possibilitat com una riquesa. 

      

8. Si saps que un amic o amiga està sent anul·lat/ada en la 
seva relació de parella, te’n mantindràs al marge, ja que és 
millor no ficar-se en coses de les parelles o d’altres 
persones 

      

9. És clar que els homes i les dones som diferents, i això 
determina què hem de fer uns i altres. 

      

10 – Tot s’aprèn. De vegades hem de desaprendre allò que 
sempre ens han fet creure, i aprendre-les d’una altre 
manera per a que la societat sigui més justa i tots podem 
realitzar-nos com a persones i sentir-nos més feliços i 
felices. 

      

   



                  
              TOT S’APRÈN. Carles Morera 
 

44 

 

B.  Els materials  

 

Marca amb una creu la casella amb la quals estiguis més 
d’acord:  

          6: totalment d’acord 

          1: gens d’acord  

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. Les activitats proposades en aquest taller han estat 
entenedores. 

      

2. Penses que és un tema necessari i interessant.       

3. Recomanaries fer aquest taller a altres joves que no hi 
hagin participat (d’altres instituts, esplais, etc.). 

      

4. Has pogut participar activament en el taller.       

5. Creus que disposes de més eines per mantenir relacions 
afectives sense caure en comportaments abusius, sexistes 
o de submissió. 

      

 

C. Què és el que més t’ha agradat? Per què? ..................................................... 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................ 

D. Has trobat dificultats? Quines? ..................................................................... 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...................................................................... 

 

E. Afegiries alguna cosa de la qual pensis que és important parlar en tractar aquests 
temes? Si és així, explica-ho una mica.  
...................................................................................................... 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..............................   

 

 

 

 


