
 
 

   
 

 

Per la prevenció de la violència de gènere i per relacions 
igualitàries 

 

El mòdul  Per la prevenció de la violència de gènere i per relacions igualitàries és una 

proposta educativa que pretén aprofundir en el concepte de la violència de gènere i  en 

la promoció de relacions lliures de violència. Tot i que no va adreçat específicament 

als menors estrangers no acompanyats, pot ser d’interès per a aquest col·lectiu. El 

mòdul ajuda a aprofundir en  allò que és necessari per viure en entorns lliures de 

violència i a descobrir com les persones més valentes i atractives són les que planten 

cara i rebutgen la violència, aquelles que saben protegir el seu entorn i les que es 

posicionen contra la Violència de Gènere.  

L’alumnat haurà de tenir nocions bàsiques de  lectoescriptura, de raonament matemàtic 

i de coneixement de la llegua catalana. Si no és el cas, el responsable de la formació 

mirarà de transformar l’activitat de forma intel·ligible aprofitant per generar espais 

d’ensenyament i aprenentatge del català a través de les activitats proposades i que 

estan basades en les competències comunicatives bàsiques. 

 

Està estructurat en 5 temes:  

1. Conceptes bàsics 

2. Normativa en relació a la violència de gènere al món 

3. Evolució de les dades referents a la violència de gènere 

4. Prevenció de la violència de gènere 

5. Superació de la diferència de gènere en els diferents àmbits 

 

Els materials que es proporcionen inclouen:  

1. Una carpeta general que conté:  

- Una guia didàctica general del mòdul que conté: 

o  Orientacions per al professorat sobre quins són els temes que cal 

treballar de manera prioritària (2,4 i 5) i l’ordre en el que cal fer-ho.  

o Un resum de cada tema, informant sobre continguts, activitats i materials 

que es poden trobar a la carpeta de recursos, així com orientacions 

pedagògiques per al seu tractament amb l’alumnat.  

o Bibliografia, webgrafia i documents recomanats.  

- Un llistat de recursos web 

- Un dossier amb informació general sobre la violència de gènere (concepte, marc 

legal i dades) 

- Una carpeta amb recursos 

 



 
 

   
 

2. Una carpeta per a cada tema que conté en general  tres sub-carpetes:  Recursos 

pel Professorat, Activitats i Moodle. A l’espai virtual trobareu també la introducció 

al tema i a les carpetes les propostes didàctiques. 

 

 

Dinàmica de treball: el professorat haurà de guiar a l’alumnat tant per l’espai virtual 
(moodle): 

https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=59763 
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 

https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=59763

