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Materials per atendre a l'alumnat especialment vulnerable  
 
 

Per la Prevenció de la Violència de Gènere i per relacions 
igualitàries. 

 

 
Índex 
 
• Presentació del mòdul 
• Requisits mínims per a cursar el mòdul 
• Estructura, amb la descripció i referències curriculars pertinents (objectius, continguts clau 
   i criteris d’avaluació) 
• Planificació del mòdul 
• Indicacions metodològiques generals, i per temes, si s’escau. 
• Criteris de valoració de les activitats específics per temes 
• Bibliografia 

 
 
Presentació del mòdul 
 
El mòdul és una proposta educativa que pretén aprofundir en el concepte de la violència de gènere i  

en la promoció de relacions lliures de violència.  

 

Parlarem i compartirem paraules, pensaments, idees i opinions sobre com som nosaltres i com ens veuen les persones 

del nostre entorn. També mirarem d'investigar i saber com ha anat canviant el tipus de relacions entre els grups de 

persones al llarg de la història i com ha anat canviant la forma de ser i d'estar en societat, com l'agressivitat ha anat 

deixant pas a les paraules. 

 

Ens endinsarem en allò que és necessari per viure en entorns lliures de violència i descobrirem com les persones més 

valentes i atractives són les que planten cara ai rebutgen la violència, aquelles que saben protegir el seu entorn i les 

que es posicionen contra la Violència de Gènere.  

 

Al mòdul treballarem des de una perspectiva interdisciplinària per a poder conèixer la violència de 

gènere a partir de les eines bàsiques de coneixement (fons d’informació primària i secundària, 

elements culturals i identitaris, recollida d’informació, anàlisi de dades i de situacions concretes, etc.)  

 

Els cinc temes dels que es compon el mòdul tenen el seu punt de partida en la pregunta: Què podem 

fer per superar la violència de gènere? I va proposant la reflexió en torn a les definicions i conceptes, 
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les polítiques públiques per a la violència contra les dones, per arribar a un apartat específic de 

possibilitats i línies de futur per que l’anàlisi ens porti a les possibles alternatives i quedi camí per 

recórrer.  

 

Requisits mínims per a cursar el mòdul  

 
No hi ha cap requisit mínim per cursar el mòdul. Les persones que gestionin el curs, professorat, han 

de poder possibilitar la informació a l’alumnat al que pressuposem lectoescriptor i amb les nocions 

bàsiques de raonament matemàtic. La dificultat principal pot recaure en el coneixement de la llegua 

catalana, en aquest cas cada responsable de la formació mirarà de transformar l’activitat de forma 

intel·ligible aprofitant per generar espais d’ensenyament aprenentatge del català a través de les 

activitats proposades i que estan basades en les competències comunicatives bàsiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura, amb la descripció i referències d’aprenentatge pertinents  
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TEMA CONTINGUTS ACTIVITATS 

Tema 1: 

Conceptes bàsics. 

 Conceptes relatius a la 

violència, la violència 

intrafamiliar i la violència de 

gènere. 
 Interseccionalitat i vulnerabilitat. 
 Entorns digitals i comunicació 

audiovisual 

 Presentació per part del 

professorat 
 Treball  individual  
 Lectura 
 Anàlisi de documentació i 

presentació.  
 Anàlisi de casos 

 Tema 2: 

Normativa en relació a la 

Violència de Gènere al món 

 Evolució legislativa i judicial en 

torn a la violència de gènere 
 Tipologies d’intervenció amb les 

víctimes: prevenció, detecció, 

acompanyament i recuperació. 
 Tipologies d’intervenció amb les 

persones agressores. 

 Presentació per part del 

professorat 
 Lectura 
 Anàlisi de documentació 

 

 

Tema 3: 

Evolució de les dades 

referents a la Violència de 

Gènere 

 

 Dades sobre la violència de 

gènere  
 Diferenciació en relació a les 

dades 

 Presentació per part del 

professorat 

 Lectura 

 Mapa mental 

 Anàlisi de dades 

 Treball cooperatiu d’agrupació i 

interpretació de dades 

Tema 4: 
- Prevenció de la violència de 

gènere.  

 

 Processos de Socialització. 
 Elecció Racional 
 Importància de canviar el 

context 
 Socialització Preventiva de la 

Violència de Gènere 
 

 

 Presentació per part del 

professorat 
 Treball de recerca: porta foli 

d’exemples audiovisuals  i 

digitals.  
 Lectura 
 Anàlisi de documentació 
 Anàlisi de documentació 
 Anàlisi de casos 

 

Tema 5:  

Superació de la Violència de 

Gènere en els diferents àmbits 

(educatiu, laboral, social, 

familiar, audiovisuals, entorns 

digitals, oci...). 

 Violència 0 des dels 0 
 Detecció de la Violència i 

posicionaments. 
 

 Presentació per part del 

professorat 
 Exposició i posada en comú 
 Anàlisi de documentació 
 Simulació de situacions 

quotidianes 
 Anàlisi de casos 
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Indicacions metodològiques generals, i per temes. 
 
Indicacions Generals:  
 

Cal tenir presents algunes qüestions metodològiques per treballar el mòdul:  

 

1. Els mòduls estan dissenyats per poder-se treballar de diferents formes o formats.  

◦ De forma lineal, és a dir que està preparat per poder treballar un tema a darrera d’un 

altre.  

◦ De forma reduïda, és a dir que podem agafar alguns mòduls i que seran el 2-4-5 

prioritàriament. 

◦ De forma individual.  

2. L’ordre per fer cada un dels temes es pot variar sempre i quan es respecti l’evolució entre el 2-

4-5 

3. El professorat té la possibilitat d’ampliar i/o modificar alguns aspectes del mòdul o de les 

activitats tenint a l’abast diferents materials a la Carpeta de Recursos així com a la bibliografia 

que s’adjunta en aquest document.  

4. En tots els temes es presenta la realitat i, seguidament, els aspectes que s’estan treballant, les 

polítiques que s’implementen o les possibilitats de solució. Està pensat de forma que l’alumnat 

pugui entendre que l’acció social canvia les problemàtiques socials encara que ho faci al llarg 

del temps. És important posar en valor les sortides, a les pràctiques exitoses, a la superació de 

situacions adverses, ja que ens ajuda a mantenir o desenvolupar valors positius. 

5. Cada tema té tres carpetes: Recursos pel Professorat, Activitats i Moodle. A l’espai virtual ens 

trobem la introducció al tema i a les carpetes les propostes didàctiques.  

6. En quant a les activitats, el professorat haurà de guiar a l’alumnat tant per l’espai virtual 

(moodle) com en les activitats proposades per cada un dels temes. Estan pensades per poder 

treballar en forma de reptes per que el professorat pugui destinar puntuacions o jocs d’equip 

per assolir tota la puntuació o càrrega al finalitzar el mòdul.   
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Indicacions per temes  
 
El professorat disposa d’un dossier i d’un recull de recursos web. Dins de cada tema trobarà 3 carpetes, 

una pels recursos publicats a Moodle, una altra de Recursos per al professorat i una altra per a les 

activitats.  

 

Tema 1. 
 

El contingut d'aquest apartat està molt relacionat amb dos aspectes clau d'aquest mòdul. El primer és 

el coneixement dels conceptes i com han anat variant o com els coneixem i els utilitzem. L'altre, és la 

possibilitat d’entendre i analitzar els fets quotidians i com transformar-los de forma positiva.  

En aquest apartat ens hem centrat en el tipus de relacions interpersonals i en fer una evolució des de 

l’amistat fins a les relacions afectivo sexuals per donar compte de la importància de cada interacció.  

 
Respecte de les activitats  
 

El professorat compte amb una presentació o document possibilitador de la informació introductòria. 

La primera acció serà anar a utilitzar el material que teniu a l’espai virtual (moodle) en format còmic i 

infografia. 

Podreu acompanyar a l’alumnat a resoldre els dubtes que sorgeixen amb la informació que els oferim 

i mirar de donar resposta en el seguiment de la cerca de la informació necessària. 

Donareu resposta de les tasques enviades  per a la seva correcció.  

 

Respecte dels materials 
 
Els materials a la Carpeta de Recursos són de diferents formats: 

1. Presentació general i una presentació sobre la vulnerabilitat de les persones que pateixen 

alguna discapacitat.  

2. Vídeos 

3. Articles 

4. Guia didàctica 
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Tema 2.  
 

Es pot arribar a pensar que la política i les actuacions públiques semblen com categories tancades i elaborades 

des de sistemes i/o persones que no tenen a veure amb la ciutadania en general. Per això precisament, aquest 

apartat té molta importància, ja que aquells temes que són socials i en relació al benestar de tota la ciutadania 

tenen una implicació directa amb l'acció transformadora dels subjectes i dels col·lectius. Per tant, en aquest tema 

s'haurà de fer èmfasi en la importància de conèixer els tipus de polítiques públiques per poder reflexionar i opinar 

sobre elles. 

És molt important posar èmfasi en els Drets Humans com a drets col·lectius i que abordem des de l’acord global 

i que és pels que hem decidit regir les polítiques i les accions de tipus més concretes. I per altra banda, el concepte 

de consentiment i lligar-lo a les diferents formes en les que una persona pot consentir en llibertat o no pot fer-ho.  

 

Respecte de les activitats  
 

 Haureu de guiar les reflexions en torn a la necessitat de fer polítiques públiques per temes que, 

com la violència de gènere, semblen que siguin personals i no de caire polític. 

 Podreu acompanyar en la cerca d’informació sobre com d'important són els moviments socials 

i la participació ciutadana per arribar a canviar alguns plantejaments polítics i tècnics. 

 L’alumnat pot conèixer noves perspectives des de l’entrevista publicada a l’espai virtual de Sari 

Cool. 

 

 
Respecte dels materials 
 
Els materials a la Carpeta de Recursos trobareu tot els materials que podeu consultar per aquest 

apartat.  
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Tema 3. 
 

En aquest apartat és molt important que el professorat pugui treballar amb l'alumnat les dades que 

s'exposen al Dossier. Rebaixar la sensació de que si no se saben moltes matemàtiques o que si mai 

s'ha treballat amb dades no es podrà interpretar el que diuen les gràfiques. És molt important 

l'acompanyament en aquest primer moment.  

Recomanem tenir sempre present què volem demostrar amb les dades, i és que la Violència de 

Gènere existeix i que ara s’està combatent. Una vegada acabem aquest apartat, es pot generar un 

debat entre el grup per veure com s'utilitzen els arguments i les idees que acabem de conèixer.  

Respecte de les activitats  
 

1. Han de llegir dadesm proposades a la infografia així com a la presentació.  

2. El professorat ha d’acompanyar en resoldre els dubtes que sorgeixen amb la lectura i mirar d’ajudar a cercar la 

informació necessària. 

3. Les tasques individuals i grupals 

 
Respecte dels materials 
 
Amb ells es pot ampliar la informació o aclarir alguns dubtes que puguin sorgir.  
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Tema 4. 
 

A l'apartat 4 treballem les violències contra les dones i ho farem en dos terrenys molt diferents. El 

primer no comporta cap dificultat ja que és el conceptual, què vol dir i per què ens referim amb un o 

altre concepte. És important aquí que fem referència no al que podem pensar que sigui més lògic si 

no a la terminologia més acceptada segons les organitzacions i institucions internacionals. El segon 

terreny és el més important i que comporta més dificultats, és quan hem de plantejar quins són els 

aspectes més importants a treballar per poder fer canvis reals. Canviar el context està lligat a que les 

noies i nois, les dones i homes visualitzem quines són les persones amb valors, actituds i pràctiques 

més relacionades amb la solidaritat, llibertat, cura, etc i que puguem rebaixar el protagonisme que, fins 

ara, han tingut les persones que actuaven al contrari.  

És molt important que el professorat visioni el vídeo complet de la Conferència de Jesús Gómez Olot 

2004 (Carpeta de Recursos per al Professorat). Així com la lectura prèvia de Enrotlla’t d’Elena Duque. 

Amb els dos document podrà tenir la línia de treball per a organitzar el tema a treballar. 
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L'alumnat pot tenir moltes inquietuds i propostes diferents. És important que els informem i que 

busquem lectures i/o altres materials relacionats. A la Bibliografia i recursos en podreu trobar alguns 

d'interessants. 

 
Respecte de les activitats  
 

 S’ha de fer la presentació i poder desfer els dubtes terminològics i conceptuals.  

  Han de poder conèixer com s'ha gestat el debat en torn a la violència i s'han elaborat les lleis 

contra les violències que pateixen les dones a tot el món. La visió global i poder contrastar fites 

a totes les regions del món pot donar elements per a la tolerància i eines per a contrastar la 

informació. 

  S’han de posar en valor les pràctiques de superació i les possibles línies de futur. 

 
Respecte dels materials 
 
Els materials a la Carpeta de Recursos són : 

 

 Dossier per al Tema 4 i 5 (per al professorat) 

 Vídeo curt i llarg 

 Lectura 

8 

 
Tema 5. 
 

Que aquest és el darrer tema i que s'ha plantejat per allunyar-nos de l'immobilisme i una aproximació 

al coneixement de les possibilitats. És a dir, que tot anàlisi d'una problemàtica social necessita d'una 

porta cap a les solucions. Aquí treballarem des de la posició que hem de prendre vers la Violència de 

Gènere  com a persones bystander intervention. 

 L’objectiu central del tema és que l’alumnat conegui que existeixen formes de superació de la 

Violència. 

D'aquesta forma la proposta que fem es pot relacionar amb la capacitat d'iniciativa i d'autonomia 

personal, així com amb els valors més positius de la nostra societat. Per això, podeu remarcar aquest 

aspecte transformador i animar a posicions clares en relació a les temàtiques treballades en tot el 

mòdul.  

A més, es pot treballar relacionant tota la feina feta fins aquest tema.  
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La carpeta de recursos és molt àmplia i podreu trobar molts documents per ampliar el treball i les 

perspectives.  

És molt important per al professorat conèixer i reflexionar sobre el fenomen de la Trata per a la 

vulnerabilitat dels col·lectius amb els que treballen i la proximitat d’aquest fet als nostres espais. Per 

aquest motiu s’ha inclòs la Guia de Save the Children i el Tríptic del projecte END_Traffiking (CREA-

UB) 

 

Respecte de les activitats  
 

 Dossier del Tema 4 i 5 (per al professorat) 

 Caldrà acompanyar i debatre les diferents formes de superació i sortides cap a uns entorns 

més lliures i igualitaris. 

 
Respecte dels materials 
 
Els materials a la Carpeta de Recursos són molt variats  i és una selecció amplia.  

 
 

 

Bibliografia 
 
Duque, E. (2004). Aprendiendo para el amor, aprendiendo para la violencia. Barcelona: Hipatia 
Editorial. 
 
Gómez, J. (2004) El amor en la Sociedad del Riesgo. Barcelona: Hipatia Editorial. 
 
Nash, M. (1995) Género y Ciudadanía, Ayer, 20, 241-257. 
 
Offen, K. (2009) “Historia de las mujeres,” La Aljaba. Revista de Estudios de la Mujer, 9, 15-33 
 
Oliver, E y Valls, R. (2004) Violencia de Género. Barcelona: Hipatia Editorial. 
 
 

 

Webgrafia 
 
http://dones.gencat.cat/ca/inici 
 
https://www.womenlobby.org/?lang=en 
 
http://violenciadegenere.org/ 
 
http://www.inmujer.gob.es/ 
 
 

http://dones.gencat.cat/ca/inici
https://www.womenlobby.org/?lang=en
http://violenciadegenere.org/
http://www.inmujer.gob.es/
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Documents recomanats 
 
El Diario Feminista. Publicació Diària que podeu trobar a www.eldiariofeminista.org  
 

La Tribuna Feminista. Publicació que podeu trobar a https://tribunafeminista.elplural.com/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

http://www.eldiariofeminista.org/
https://tribunafeminista.elplural.com/

