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INTRODUCCIÓ 

Segons l'Organització Mundial de la Salut (2005) 3 de cada 10 adolescents 

denuncien que pateixen violència durant el festeig previ al matrimoni.  

La Macroenquesta de Violència de Gènere (2012) del Ministeri d'Igualtat 

realitzada en tot l’Estat Espanyol posa en relleu que el percentatge de dones 

que declara haver patit maltractament alguna vegada en la seva vida per part 

de la seva parella o exparella és major entre les joves (18-29 anys), en què la 

prevalença és del 12,3%, en comparació de la mitjana de dones de la població 

en general un 10,9%. 

Proporcionalment la violència masclista en l'àmbit de la parella es dóna més en 

joves que en parelles adultes. 

Davant la greu situació de la violència de gènere que s'està vivint i el seu 

augment en col·lectius com l'adolescent, es fa imprescindible un treball social 

comunitari des de la socialització preventiva de la violència de gènere (Elboj i 

Ruíz, 2010). 

Les diverses formes que adopta la violència de gènere continuen sent, encara 

en aquesta primera dècada del segle XXI, un dels problemes més flagrants de 

tota societat. Per a la seva eradicació, resulta imprescindible també el treball 

d'intervenció mitjançant l'educació afectiu-sexual. (Venegas, 2010). 

Es poden corregir mites i idees errònies que encara avui existeixen sobre la 

denominada violència de gènere i descobrir les principals senyals d'alarma 

quan comença una relació de maltractament que pot tenir greus conseqüències 

en la salut psicològica, afectiu-sexual i física de la persona que ho sofreix. 

Considerem que els instituts d'educació secundària tenen un paper clau en la 

detecció precoç i prevenció de la violència de gènere donat el contacte directe 

amb l'alumnat i el coneixement de primera línia de les necessitats i 

problemàtiques que li concerneixen. 

És per això que presentem la següent proposta de tallers de prevenció de 

violència de gènere en adolescents per impartir a l'alumnat d'educació 

secundària. 
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FITXA 1 

SEXE, GÈNERE, SOCIALITZACIÓ, ROLS, ESTEREOTIPS… 

 

 

 

En néixer, el primer que es pregunta a una mare que acaba de donar a llum és 

nena o nen? A això li cridem sexe. Així es neix amb sexe masculí o femení, és 

a dir, amb genitals masculins o femenins. 

Nens i nenes, homes i dones tenim cossos biològicament diferents. La 

diferència més significativa està en els nostres genitals. Amb aquests cossos 

diferents, sexuats en masculí i en femení cadascun, les possibilitats de donar 

significats a aquesta diferència sexual és infinita 

Com a tals -nena o nen-, socialment se'ns atribueixen creences, actituds, 

conductes, valors, espais i temps diferenciats per sexe. Això seria el gènere, és 

a dir, la qual cosa social, cultural i històricament s'assigna a les nenes i dones 

per tenir vagina i als nens i homes per tenir penis. El gènere és una construcció 

social i com a tal es pot deconstruir per construir-la d'una altra forma. 
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En funció del sexe que se'ns assigna en néixer -masculí o femení- s'esperarà 

de nosaltres que exercim diferents papers (a casa, en el treball, en l'afectivitat, 

en la sexualitat, etc.) i que fem diferents coses en la vida. A aquests "papers" 

els cridem rols, això és, les diferents funcions que s'espera de cada persona en 

funció del sexe amb el qual hagi nascut. 

Aquests rols ens arriben en forma de mandats, és a dir, del que se suposa que 

hem de fer i com comportar-nos per ser "un bon nen" o "una bona nena". Són 

els estereotips de gènere. 

A més aquests rols són categoritzats jeràrquicament, és a dir, es dóna més 

valor al masculí que al femení. Ens trobem així amb el sexisme, que es refereix 

a la desigual valoració del que es concep com a "masculí" i "femení". 

En aquest sentit, es dóna un tracte desigual a un i altre sexe, que afecta a les 

seves oportunitats i drets. Quan això succeeix, diem que hi ha discriminació, ja 

que es produeix una desigualtat que té origen en una forma incorrecta i 

jeràrquica d'entendre la diferència sexual. 

Les expectatives juguen un important paper. Si esperem d'un nen que jugui 

amb camions i li corregim quan no ho fa, tant a casa com al carrer, està 

aprenent el que és correcte fer com a nen i el que no. Així, orientant-li en els 

seus gustos i aficions podrem influir bastant en què en un futur sàpiga de  
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mecànica i de cotxes. Això no determina, de fet coneixem nois als quals no els 

interessa gens la mecànica i noies a les quals els entusiasma, però no és 

l’habitual. Per tant, els gustos, aficions, aptituds i actituds que es van 

desenvolupant tenen molt més que veure amb un aprenentatge al llarg de la 

vida que amb unes habilitats amb les quals es neix. 

D'aquesta manera es dóna la socialització, és un procés d'aprenentatge que es 

nodreix de la reproducció, del modelatge. Reproduïm el que veiem, i això es 

reforça quan coincideix amb el que esperen de nosaltres, quan actuem d'acord 

amb l'acceptat socialment. 

Algunes formes de reforç poden ser l'aprovació, la inclusió en el grup o el 

reconeixement. 

Existeixen també uns mecanismes de control: si fem una altra cosa diferent a 

l'esperat hi ha una penalització a través de la coerció, l'exclusió, els retrets, els 

buits i els càstigs. 

A més, estem tan acostumades i acostumats a veure i fer el que hem après que 

ens sembla alguna cosa natural. Interioritzem unes formes de fer i pensar. Així 

es produeix la normalització, veiem normal que s'atribueixi a les nenes la cura, 

la relació, l'expressió dels afectes i de la vulnerabilitat i als nens la 

competitivitat, ser el millor i el primer, l'ús de la força amb violència per 

aconseguir el que vulgues, l'autosuficiència. 

 

És molt comú veure a les aules com entre les nenes i les noies 

adolescents l'estatus de popularitat sol, amb freqüència, estar associada 

a l'ús de la força i a l'agressivitat tradicionalment masculina. També 

segueixen prevalent amb força els valors de primesa i bellesa femenina 

segons el cànon imposat per la cultura de masses. 
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FITXA 2 

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ AQUEST PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ EN 

ELS NOIS I NOIES? 

 

 

Aquesta forma rígida d'entendre el que pot ser una noia o un noi implica una 

pèrdua de llibertat pels dos, cadascú en diferents aspectes. Si s'utilitza la 

segregació per sexe per definir el que uneixis o uns altres poden ser o fer es 

restringeixen les seves possibilitats de partir dels seus desitjos, inquietuds, 

tancant-se el ventall d'opcions. 

Els nens i els homes, per exemple, se senten menys lliures per expressar les 

seves emocions, sentiments i afectes. És habitual que quan un nen comença a 

plorar se li censuri el plor abans que a una nena. 
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A les nenes i les dones se'ls dóna menys llibertat per cuidar de si, ja que el que 

s'espera d'elles és que prioritzin l'atenció a la resta i que després s'ocupin de si 

mateixes 

 

Algunes noies estan assumint que per aconseguir ser tingudes en compte 

han d'adoptar actituds i rols tradicionalment associats a la masculinitat 

violenta, i alguns nois entenen que tenir actituds que denotin feblesa o 

sensibilitat, que tradicionalment estan associades al femení, podria posar-

los en evidència, deixar-los en ridícul o en una situació no desitjable. 

 

 

Font: CEAPA Curs prevenció de la violència contra les dones i les nenes. 
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ESTEREOTIPS SEXISTES 
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FITXA 3 

TRENCANT MITES  

 

 

 

 

 

 En una relació sana cap dels dos mana sobre l'altre i els dos es mostren 

afecte i es recolzen. 

 

 La idea del príncep blau fa que només vegem les coses bones que hi ha 

en ell. 

 

 Se suposa que aquest príncep blau ens salvarà i ens protegirà. 

  

 No podem dependre d'una altra persona per sentir-nos segures. 

  

 Nosaltres hem de ser autònomes per poder trencar les relacions que no 

ens convenen. 

 

 No podem considerar a la nostra parella com l'única meta de la nostra 

vida. 

 

 L'excessiu lliurament incondicional no és bona. 

 

 Comences cedint perquè ell no s'enfadi: error! 

 

 Es penedirà perquè continuïs amb ell. 

 

 Penses que canviarà. 

 

 El pas del temps agreujarà el maltractament 

 

  “…I van menjar perdius”, l'amor pot no ser per sempre. 

 Y lo más importante, no podemos 
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FITXA 4 

MODEL DE DONA EN EL SISTEMA PATRIARCAL 

 

VIDEO HI HA ALGUNA COSA MÉS AVORRIDA QUE UNA PRINCESA ROSA? 

https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A
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MODEL D'HOME EN EL SISTEMA PATRIARCAL 
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FITXA 5  

SOM DIFERENTS NOIS I NOIES? 

ASSENYALA QUINA DE LES DUES ÉS LA TEVA OPINIÓ: 

a) Som educades i educats des que som menudes i menuts de forma 

diferent i això fa que siguem i tinguem comportaments diferents. 

 

b) Segons es neixi noia o noi serem i ens comportarem en funció del sexe 

amb el qual naixem. 

 

TEMES A COMENTAR SOBRE AQUEST TEMA: 

 Des que som petites ens eduquen de forma diferent als nois. 

 Les diferències amb les quals naixem no tenen res a veure amb el que 

farem en la vida 

 Mai t'has plantejat perquè totes les dones fem les coses de casa i 

perquè són els homes els cap de família? 

 La nostra societat és la que fa aquesta diferència. 

 S'ha avançat molt, però encara no tenim la mateixa igualtat que els nois 

 Si no s'aconsegueix, moltes dones arriben a pensar que han fracassat 

per no tenir nuvi/marit i família 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJu-qP6VusgCFQpZFAodJpEMCQ&url=http://androidzone.org/2012/11/top-10-mejores-gestores-de-tareas-para-android/&psig=AFQjCNEIYzqr09Wg5kXD0DPRFUzCALByoA&ust=1444644395359534
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FITXA 6 

LES DIFERÈNCIES DE GÈNERE PROVOQUEN DESIGUALTAT I 

DISCRIMINACIÓ 
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FITXA 7  

 

 

 

QÜESTIONARI 

 

Assenyala les que consideris veritables o falses: 

  

A les noies ens agrada que ens tractin malament 

              

 

No ens agrada estar soles per això preferim estar amb un noi, encara que ens 
tracti malament 

              

 

Volem sentir-nos protegides per un noi 

              

 

No creiem que puguem ser independents 

              

 

Sense nosaltres, ells no podran canviar en la relació 

               

 

L'amor arreglarà la relació 

               

 

No ens sentim algú si no estem amb ells 

  Falso 

 

Totes les noies han d'estar amb un noi, perquè en cas contrari ets rara 

 

 

 

 
  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKej1tCXusgCFUNbFAodFg0DpQ&url=http://www.elandroidelibre.com/2011/04/doit-im-y-remember-the-milk-gestiona-tus-tareas-tambien-en-android.html&psig=AFQjCNEIYzqr09Wg5kXD0DPRFUzCALByoA&ust=1444644395359534
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FITXA 8 

 CONFLICTE O VIOLÈNCIA? 

 

 

 És normal que en les parelles existeixin conflictes, però cal diferenciar-
los del maltractament 

 

 Els conflictes sorgeixen en ocasions i s'arreglen parlant i buscant 
solucions. 

 

 No cal témer els conflictes, ajuden a consolidar una relació sana. 

 

 Si és maltractament sempre es donarà de forma repetida i empitjorarà 
amb el temps. 

 

 Ho reconeixeràs perquè ell vol portar sempre la raó i imposar el seu 
criteri sense respectar el teu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbs2_iHvcgCFUlWFAodRRgKMA&url=http://unmercadologoloquillo.com/tag/negociacion/&psig=AFQjCNEnyrEq6oyCG3JRJj6XPi4afYQrVA&ust=1444743687924144
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FITXA 9 

PER DEBATRE EN GRUP: 

 

ANA és una noia de 16 anys, i porta 3 mesos sortint amb el noi que li agradava 

de la classe del costat. Ja no era l'única que no tenia nuvi del seu grup. 

Al principi tot era meravellós, ell era genial i estava molt contenta perquè 

s'havia fixat en ella. 

Ara alguna cosa ha canviat. Ana vol seguir amb ell, però hi ha coses d'ell que 

no li agraden. 

Només vol que surti amb ell. No obstant això, ell no ha deixat de sortir amb els 

seus amics, no li agrada la seva forma de vestir, criticant-la, perquè diu que va 

insinuant-se a tots els nois. 

De vegades discuteix sense motiu i li crida, fins i tot una vegada es va posar 

tan nerviós que li va empènyer. 

Sembla que les seves coses no li interessen molt perquè gairebé mai l'escolta, 

només parlen dels temes que ell vol. 

Ana pensa que ell està passant per un mal moment, perquè sap que té 

problemes amb els seus pares i que no va bé amb els estudis. 

Ella vol seguir amb ell perquè no sempre és així, de vegades és molt afectuós, i 

això li dóna esperances perquè les coses puguin canviar, disculpant-li sempre. 

T'ha passat alguna vegada a tu? 

Penses que li convé aquest noi a Ana? 

Creus que aquest noi va a canviar amb l'amor d'Ana? 

Què faries tu si estiguessis en el seu lloc? 

 

 

 

Tenir parella, casar-te o es mare són opcions de vida que tens, però NO 

són obligacions 
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FITXA 10 

QUÈ ÉS UNA RELACIÓ? 

 

 Una relació és quan dues persones es volen, es respecten i es 

diverteixen estant juntes.  

 És acceptar-se mútuament i voler a l'altra persona amb les seves virtuts i 

els seus defectes 

 És tractar-se bé, amb tendresa i sense faltar-se el respecte. 

 És saber escoltar a l'altra persona i poder explicar-li els teus problemes, 

inquietuds i desitjos. 

 És una unió de sentiments, en el qual una persona no s'imposa sobre 

l'altra 

 És tenir confiança mútua i no comprovar si el que fa o diu la teva parella 

és veritat. 

 És tenir diferents punts de vista i poder dialogar sobre ells sense que 

cap imposi la seva opinió. En la varietat està el gust 

 És compartir experiències i moments junts i és poder gaudir de temps i 

espai per a un/a mateix/a, per estar amb les amistats, la família o 

realitzar el nostre hobby favorit sense que ens molesti que la nostra 

parella també ho faci. 

 És no abusar de la parella demanant-li constantment que faci coses per 

l'altre. 

 És poder expressar-nos amb tota llibertat i sense por de que la nostra 

parella s'enfadi per dir el que pensem o al fet que ens prohibeixi alguna 

cosa. 

 És quan cap s'enfada si l'altre ens porta la contrària 

 És valorar l'esforç i el treball de la meva parella. 

 És acceptar i respectar les opinions, els gustos, activitats i amistats de 

l'altra persona. 

 És recolzar-se i ajudar-se mútuament en plans i projectes encara que 

aquests no sempre coincideixin 
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 És reconèixer quan ens hem passat o equivocat. 

 És entendre que de vegades cal cedir per estar d'acord en una decisió 

 És quan les decisions que ens afecten als dos són el resultat d'un acord 

mutu 

 

Una relació és de domini i control (pot acabar en violència) quan… 

 Si no suporta a les teues amigues o amics i prefereix que quedeu 

sempre els dos tot sol. 

 Si sempre és ell qui decideix quan quedar, a quina hora, on... 

 Si et diu que no li agrada que vagis a cap part sense ell i t'ho justifica 

dient que no pot estar sense tu. 

 Si controla la teva manera de vestir, maquillar-te, parlar o comportar-te. 

 Si es mostra protector i paternal cap a tu dient coses com: "jo sé el que 

és bo per a tu", " sé el que et convé"... 

 Si per aconseguir el que vol hi ha vegades que et fa sentir culpable. 

 Si et fa xantatge si no vols mantenir relacions amb ell, posant en dubte 

els teus sentiments cap a ell. 

 Si et fa responsable de la seva infelicitat. 

 Si "li posa dels nervis" que li portis la contrària. 

 Si et diu que seria "capaç de qualsevol cosa" si li deixessis. 

 Si de vegades "s'escalfa" i et diu que li fan venir ganes de pegar-te. 

 Si no suporta no saber el que fas al llarg del dia. 

 Si necessita saber tot el que diuen els teus col·legues d'ell. 

 Si intenta tenir controlat el teu mòbil per saber amb qui parles. 

 Si té la sensació de que li estàs provocant perquè "salti". 

 Si no es fia del que li expliques i ho comprova. 

 Si li costa molt disculpar-se, i més si és davant teu. 

 Si sent que, com a home, ha de protegir a les dones. 

 Si no està disposat a ocupar-se a les tasques de la casa i s’escaqueja  

tot el temps aconseguint que li donin tot fet. 

 Si és ell el que pren les decisions importants de la parella. 
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 Si es burla de tu i t'avergonyeix en públic. 

 Si critica constantment les teves opinions o la teva forma de pensar. 

 Si no s'interessa per les teves coses. 

 Si alguna vegada es posa tan nerviós amb tu que es descontrola i sents 

por. 

 Si et tracta com si anessis menys competent que ell. 

 

Vés amb compte amb aquells que pensen que: 

Les dones són inferiors i han d'obeir als homes 

Les tasques domèstiques i els fills "són coses de dones" 

La dona ha de seguir al marit, encara que hagi de renunciar als seus projectes 

El més important en la vida d'una dona és casar-se 

Tingues cura, el masclisme mata!! 

Font: Fundación Mujeres 
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UNA RELACIÓ SANA O NOCIVA? 

 T'avorreixes amb la teva parella perquè et deixa de costat? 

 En ocasions et fa sentir malament pel que et diu i et fa? 

 T'interromp o t'ignora quan parles? Passa de les teves coses? Desconfia 

de tu? 

 T'impedeix o li molesta que estiguis amb altres persones? 

 De vegades tens por de les seves reaccions violentes? 

 Fa coses que et molesten per aconseguir el que ell vol? 

 Et veus obligada a fer coses que no t'agraden per complaure-ho a ell? 

 Et sents culpable perquè et responsabilitza de coses que fa malament i 

que et poden fer mal a tu? 

 Estàs sempre enfadada perquè ell passa de la relació i no compleix el 

que ha dit? 

 Et sents nerviosa perquè tens por de no fer les coses com a ell li 

agraden? 

 Et sents humiliada per ell? 

 Et sents controlada per ell, havent de donar-li explicacions per tot el que 

fas? 

 Et costa dir el que penses per por de que ell et digui que callis o que 

pensi que dius ximpleries? 

 T'amenaça amb que et deixarà si fas coses que a ell no li agraden? 

 Et sents obligada a fer el que ell diu? 

 

 

La violència de gènere no és un problema de les dones sinó un problema 

que pateixen les dones.  

Es tracta d'un problema de tota la societat 
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FITXA 11 

ACTIVITAT PER A REFLEXIONAR 

Grup de discussió: què opines d'aquest cartell. 
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FITXA 12 

TIPUS DE RELACIÓ 
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FITXA 13 

DEFINICIÓ DE VIOLÈNCIA 

En 1993 l'Assemblea General de la Nacions Unides va aprovar la Declaració 

sobre l'eliminació de la violència contra la dona, en ella pot llegir-se que la 

violència contra la dona és: 

“Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o 

pugui tenir com resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per 

a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació 

arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la 

privada”. 

 

TIPUS DE VIOLÈNCIA 

– Violència física 

Atempta contra la integritat de la dona: cops, ferides, empentes, bufetades, 

mossegades, estirades de pèl, cremades, pessics, fractures, apunyalaments i 

assassinat. 

– Violència psicològica 

Té per objectiu menysvalorar a la dona i es manifesta mitjançant 

desqualificacions, burles, menyspreu, exigència d'obediència, insult, omissió de 

responsabilitats, etc 

– Violència sexual 

Qualsevol coacció per mantenir una relació sexual contra la pròpia voluntat. 

Inclou violacions, abusos tant a dones com a nenes i nens, explotació sexual, 

incitació a la prostitució. 

– Violència econòmica 

Significa limitar a la dona l'accés als recursos econòmics treball i/o a l'educació. 

 

 

Per a alguns homes la llibertat de les dones significa una “amenaça” a la 

seva masculinitat 
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Font: Canet y García Intervenció psicosocial amb víctimes de violencia de 

gènere 

 

 

EL CICLE DE LA VIOLÈNCIA 
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FITXA 14 

ABÚS EMOCIONAL QUE PASSA GAIREBÉ  

 

L'abús no solament és físic, també és emocional, mental i verbal. No obstant 

això, mentre que la violència física és òbvia, altres tipus d'abús són més subtils 

i difícils de detectar, fins i tot per a la persona que està sent sotmesa. 

A més, el principal problema és que sovint l'abús emocional és comès per una 

persona propera, a la qual volem i de la qual no esperem semblant 

comportament. Per això, quan ens adonem és perquè ja estem embullats en la 

tela d'aranya que ha construït al nostre voltant. 

Tot sol començar amb un comentari casual sobre un tema intranscendent, com 

el color de les cortines, els plats per rentar o portar el cotxe al mecànic. 

Aquesta persona s'encarregarà de treure de context la situació i, en comptes 

de limitar-se a assenyalar un fet, realitzarà una acusació perquè l'altre se senti 

malament. 

Òbviament, quan algú se sent acusat, el més usual és que intenti defensar-se 

exposant les seves raons. No obstant això, no servirà de res perquè 

l’assetjador no pretén entendre o solucionar el problema, tan sol vol atacar. En 

realitat, el seu objectiu no és que l'altra persona renti els plats o que porti el 

cotxe al mecànic, aquesta és únicament una excusa per començar el joc de la 

manipulació i donar-li regna solta a la seva ira. 

 

Les tècniques de manipulació més nocives són: 

1 Intenta convèncer-te que estàs boja. L'agressor es dedica a presentar falsa 

informació, per fer-nos dubtar de la nostra memòria i percepció i, en última 

instància, fins i tot del nostre seny. L’assetjador sol començar negant que 

determinats esdeveniments hagin ocorregut, fins a arribar a escenificar 

situacions rares que desorienten a la seva víctima. D'aquesta forma, acabem 

dubtant fins i tot del que vam dir un minut enrere. 
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2. El silenci. El silenci també es pot utilitzar com una tàctica d'abús emocional. 

De fet, la indiferència associada al silenci causa profundes ferides emocionals 

perquè no solament augmenta el nivell d'ansietat en la víctima sinó que també 

danya profundament la seva autoestima i provoca una enorme inseguretat. 

L’assetjador fa ús del silenci per castigar a la seva víctima, simplement no 

respon, es mostra fred i distant, fins que l'altra persona no pot més i acaba 

disculpant-se per alguna cosa que no ha fet. Així l’assatjador aconsegueix el 

seu objectiu: dominar i manipular jugant amb les emocions. 

3. La projecció. El que fa la persona assetjadora és projectar sobre la seva 

víctima les seves pròpies inseguretats, pors i problemes. Per això, acusarà a 

l'altra persona de mentir, quan en realitat és ell qui menteix, o li acusarà de ser 

infidel, quan en veritat és ell qui traeix.  

4. La intimidació encoberta. La persona que recorre a les tàctiques d'abús 

emocional no sol emprar l'agressivitat i la violència, almenys no de forma 

evident perquè el seu principal objectiu és manipular a la seva víctima sense 

que la seva imatge es vegi danyada. Per això, en molts casos sol recórrer a la 

intimidació encoberta. 

El seu discurs està plagat d'amenaces indirectes, li deixa clar a la seva víctima 

quins serien les conseqüències de les seves accions i, de pas, puntualitza que 

la responsabilitat és únicament seva, es renta les mans. Per exemple, pot dir: 

“… així acabaràs amb la nostra relació”, “…”tu veuràs el que fas…”  

5. El victimisme. Quan totes les tàctiques anteriors fallen, l’assetjador sol tirar 

de victimisme, descarrega la seva responsabilitat en l'altre, fent-se passar per 

la víctima de la situació. De fet, fins i tot és comú que acabem compadint-nos i 

sentint-nos malament pel nostre comportament, quan en realitat no hem fet 

gens dolent. 

Frases típiques d'aquest tipus de manipulació emocional són: “amb tot el que 

he fet per tu i així és com em pagues” o “m'he sacrificat per tu i no ho 

consideres”.  
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RECORDA que la manipulació emocional és un joc molt perillós, on sempre hi 

ha algú que surt perjudicat. Per això, en quan notis alguna d'aquestes 

tàctiques, posa'ls fre. De la mateixa forma, considera que en ocasions som 

nosaltres els qui fem ús inconscientment alguna d'aquestes estratègies, potser 

perquè tenim por de perdre a la persona que estimem o perquè no tenim 

suficients arguments. En aquest cas, fes un examen de consciència perquè la 

manipulació mai és la millor alternativa.  

Font: Jennifer Delgado  http://paradigmaterrestre.com/ 

 

 

FRASES TÍPIQUES QUE UTILITZEN ELS MALTRACTADORS: 

 Ningú podrà voler-te tant com jo 

 Mai et deixaré 

 Mai faria res que et ferira 

 Solament vull que siguis feliç 

 

 

 

 

  

http://paradigmaterrestre.com/
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FITXA 15 

LA GELOSIA I EL CONTROL… NO SÓN AMOR 

 

 En ocasions la nostra parella pot manifestar excessiva gelosia que 

defensa com a mostres d'amor. Gens més lluny de la realitat. El control i 

la gelosia no són amor ni llibertat, són dany, aclaparament, sofriment i 

falta de llibertat. 

 

Per això, fixa’t quan: 

 No admet que surtis amb altres persones. 

 S'enfada si parles o crides a altres nois, i fins i tot a amigues teves. 

 No admet que miris a altres nois o que t'agradi alguna de les seves 

característiques de personalitat. 

 Et demana informació sobre amistats teves mostrant-se enfadat 

 No li agrada la roba que portes perquè vas “provocant”. 

 Et diu que ets seva i que per tant no has de discutir amb ell 

 Et controla el mòbil, el wasap, les teves xarxes socials, a qui agregues, a 

quines hores et connectes o desconnectes. 

 T'aïlla de les teves amistats i familiars perquè et dediquis solament a ell 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLXKht_9vMgCFcnvFAod3vYAMw&url=http://webbusiness.com.mx/si-el-amor-aprieta-no-es-tu-talla/&psig=AFQjCNGVZIlLiyucVNGgIUnvJOROlKfFjQ&ust=1444740956876673
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FITXA 16 

TEST PER A IDENTIFICAR EL MALTRACTAMENT 

Estàs sent MALTRACTADA si contestes sí a alguna de les següents 

afirmacions: 

 

 Et fa sentir inferior, ximple o inútil. Et ridiculitza, et critica o es burla de 

les teves creences (religioses, polítiques, personals). 

 Critica i desqualifica a la teva família, als teus amics i als veïns o 

t'impedeix relacionar-te amb ells, es posa gelós o provoca una baralla. 

 És gelós i possessiu 

 Et controla els diners, la forma de vestir, les teves trucades, les teves 

lectures, les teves relacions, el teu temps. 

 T'ignora, es mostra indiferent o et castiga amb el silenci. 

 Et crida, t'insulta, s'enfada, t'amenaça a tu o als teus fills. 

 T'humilia i et desautoritza davant de coneguts. 

 Agredeix als teus animals domèstics 

 Et dóna ordres i decideix el que tu pots fer. 

 Et fa sentir culpable: tu tens la culpa de tot. 

 Et fa por la seva mirada o els seus gestos en alguna ocasió. 

 Destrueix objectes que són importants per a tu. 

 No valora el teu treball, diu que tot ho fas malament, que ets maldestre. 

 Et força a mantenir relacions sexuals o a realitzar determinades 

pràctiques. 

 T'acusa de ser infidel i coquetejar amb uns altres 

 No vol que estudiïs o treballis 

 T'amenaça 

 T'agredeix  
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FITXA 17 

LA DONA EN LA PUBLICITAT, ELS CONTES, LES PEL·LICULES… 

  

Per què les dones mai estem suficientment perfectes? 

Per què ens venen que per presumir cal sofrir? 

Per què no puc ser com sóc? 

 

 

VIDEO SOBRE ELS RETOCS QUE PATEIXEN LES IMATGES DE LES 

MODELS 

http://tn.com.ar/tecnologia/los-milagros-del-photoshop-como-crear-una-

supermodelo-en-38-segundos_419516 

http://www.antena3.com/noticias/cultura/cantante-que-cambia-fisico-retoques-

mientras-canta_2014012400158.html 

 

“LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES” 

https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA 

 

ROL DE LA DONA DISNEY 

http://www.youtube.com/watch?v=m8M61N3p1mQ&feature=player_embedded 

 

MENORS QUE OPINEN SOBRE LES MODELS 

https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4&sns=em 

 
 

 

  

http://tn.com.ar/tecnologia/los-milagros-del-photoshop-como-crear-una-supermodelo-en-38-segundos_419516
http://tn.com.ar/tecnologia/los-milagros-del-photoshop-como-crear-una-supermodelo-en-38-segundos_419516
http://www.antena3.com/noticias/cultura/cantante-que-cambia-fisico-retoques-mientras-canta_2014012400158.html
http://www.antena3.com/noticias/cultura/cantante-que-cambia-fisico-retoques-mientras-canta_2014012400158.html
https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA
http://www.youtube.com/watch?v=m8M61N3p1mQ&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4&sns=em
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FITXA 18 

ALERTA AMB LES XARXES SOCIALS! 

Perills de les xarxes socials a través d'internet. 

Les xarxes virtuals han modificat la manera en què la gent jove es relaciona 

amb els seus iguals i la forma en què elles mateixes es veuen. A través 

d'aquesta nova forma de relacionar-se ens trobem amb que: 

 Poden crear-se identitats falses, arribant a confondre el virtual amb el 

real.  

 S'han de mostrar cossos perfectes i sensuals. Abunden els autoretrats 

en els quals es valora a la dona en funció de la seva imatge i de les 

posis que utilitza. També es poden utilitzar aquestes fotos per criticar a 

altres noies i perjudicar-les (cyberbullying).  

 Se sent la necessitat d'exhibicionisme constant (on estic, amb qui 

estic…) a través de fotos més o menys íntimes (sexting). 

 Es creu que cal buscar sempre l'aprovació i el reconeixement per part 

dels altres (m'agrada) per ser una persona reeixida, en cas contrari no 

ets ningú.  

 Es reprodueixen els models de feminitat i masculinitat tradicionals: 

dones sensuals i sexis a la recerca de reconeixement i homes 

esportistes, valerosos i atractius.  

 La popularitat ve donada en funció del nombre d'amistats que es té a les 

xarxes i no de la personalitat de cadascuna. 

 

Ciberassetjament  

El ciberassetjament és un conjunt de comportaments mitjançant els quals una 

persona, un conjunt d'elles o una organització usen les TIC per assetjar a una o 

més persones. Aquests comportaments inclouen amenaces i falses 

acusacions, suplantació de la identitat, usurpació de dades personals, danys a 

l'ordinador de la víctima, vigilància de les activitats de la víctima, ús 

d'informació privada per fer xantatge a la víctima, etc.  
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El propi desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació 

implica que cada poc temps els assetjadors trobin noves formes d'assetjament 

a través d'Internet. 

El risc que aspectes de la vida íntima com a fotos, vídeos o dades privades 

siguin distribuïts entre un nombre indeterminat d'usuaris d'Internet és una 

poderosa eina de dominació. 

 

Segons l'informe de la APC 2011 (Associació per al progrés de les 

comunicacions), les formes més freqüents de violència contra les dones 

relacionades amb les tecnologies són: 

 L’assetjament en línia i el “ciberacoso”: comentaris agressius, 

amenaces, vexacions, xantatge emocional... que atempten contra la 

intimitat i la privadesa de les dones. 

 La violència per la parella intima, quan la tecnologia s'usa en actes de 

violència i abús en relacions íntimes. 

 L'agressió sexual i la violació, quan la tecnologia s'usa per localitzar a la 

víctima i assaltar-la. 

 L'enregistrament i distribució d'una violació. 

 Els avisos o missatges falsos en internet per atreure a les dones cap a 

situacions en les quals poden ser víctimes d'una agressió sexual. 

 La violència dirigida a grups o comunitats de dones per la seva identitat 

sexual o de gènere o per la seva posició política (aquesta forma també 

s'utilitza contra alguns homes). 

 Els casos de suïcidi de dones joves com a conseqüència d'aquests actes 

delictius. 

 

Grooming 

El Grooming es tracta d'accions deliberades per part d'un adult de cara a 

establir llaços d'amistat amb un nen o nena en Internet, amb l'objectiu d'obtenir 

una satisfacció sexual mitjançant imatges eròtiques o pornogràfices del menor 

o fins i tot com a preparació per a una trobada sexual. 
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Sexting. 

El sexting es tracta de l'enviament de material privat per part de persones, 

normalment joves, a través del telèfon mòbil o d'Internet en el qual es mostren 

fotografies o vídeos de coneguts, amics o parelles de caràcter eròtic i d'índole 

privada. Atès que és una pràctica més habitual entre els joves, un dels riscos 

associats a aquesta activitat és el xantatge, pressió o *ridiculización social del 

jove que apareix en les imatges. Això pot provocar importants danys 

psicològics que, en alguns casos, arriba fins i tot a conseqüències fatals com el 

suïcidi. 
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FITXA 19 

AGRESSIÓ SEXUAL: QUAN DIC NO, ÉS NO 

Perquè et sigui fàcil distingir si una relació és agressió sexual o no, et pots fixar 

en alguns indicadors com aquests: 

• Quan una persona toca el teu cos sense el teu consentiment. 

• Quan tu has acceptat una relació amb una altra persona, però ella es passa 

del grau de relació que tu vols tenir 

• Quan una persona converteix una relació que en principi és correcta en 

agressió, per la intencionalitat, el to, el poder o la força… 

• Quan s'insinuen o relacionen amb tu a través de gestos que tu no desitges. 

• Quan algú interpreta que un joc de seducció és una justificació, per arribar al 

teu cos sense que tu vulguis. 

 

  



PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EDUCACIÓ SECUNDARIA                                                                                                         
DIRECCIÓ GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE                                                            

COL.LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA 

  

37 
 

 

DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ: 

 

Font: Urruzola “Guía para chicas” 
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QUÈ FER SI HAS ESTAT AGREDIDA SEXUALMENT? 

 

 No creguis que l'agressió que t'acaben de fer, és normal, perquè 

és habitual. No pensis: «també els ha passat a altres noies», «no 

haig de donar-li importància…». Para't a explicar-te a tu mateixa 

el que ha passat. 

 

 No ocultis l'agressió rebuda. Esforça't per vèncer la vergonya, la 

por, el bloqueig. No tinguis por al «què diran» i explica-li a algú en 

qui confiïs o a una amiga, la qual cosa t'ha passat i demana-li que 

t'ajudi. 

 

 Mai t’autoculpabilitzes. Seria el súmmum. Ets l'agredida no la 

responsable de l'agressió. 

 

 Tingues valentia per criticar amb energia el comportament de qui 

t'ha agredit. Ells gairebé sempre es defensaran tirant-te a tu la 

culpa i dient que són innocents, però tu, segueix ferma amb la 

teva denúncia, perquè tu ets la que millor saps com has estat 

agredida. 

 

 Acudeix a un centre mèdic perquè et realitzin les proves 

necessàries, sobretot si ha estat una agressió sexual amb 

penetració. És important que no et dutxis abans per no destruir 

les proves. 

 

 Acudeix a un centre d'atenció a dones per ser assessorada. 

 

 Denuncia l'agressió davant la policia, davant la teva família, 

l'institut. No ocultis les dades, de qui t'ha agredit, pot passar-li a 

una altra noia.  
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FITXA 20 

LES NOVES MASCULINITATS: “ADÉU A L’HOME FORT I VALENT” 

 

 

 

Les formes de ser noia o noi apreses socialment són el que es coneix com a 

atribució de gènere. No són biològiques sinó socials, es poden canviar i no 

depenen d'haver nascut amb un sexe o un altre. 

Actualment comencen a sorgir grups d'homes que estant en desacord amb 

aquests mandats socials de gènere, tracten de deconstruir aquestes 

identitats tradicionals per fer la seva pròpia revolució personal i construir una 

nova masculinitat com a forma més concorde de ser i sentir-se home. 

 

Qüestionar els estereotips de gènere és canviar el model imperant de 

relacions sexistes de poder que acaba portant a la violència de gènere en 

les relacions personals i de parella. 
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TRENCA ESTEREOTIPS: REBUTJA ESTUPIDESES 

Qui diu que els homes no saben cuidar a nens petits, o que no saben gestionar 

una llar? En realitat molta gent ho assumeix com una veritat inqüestionable, 

però Per ventura els homes que gestionen o treballen amb nens en empreses 

no poden aprendre a fer el propi a la seva pròpia casa? 

No s'és menys home per cuidar-te a tu mateix i els teus, com tampoc s'és 

menys dona per estar emprada i dedicar-se al públic. Recorda que per molt que 

alguna cosa s'hagi repetit durant anys, no per això és el normal: en aquest cas 

el tradicional ha estat el masclisme que limita la vida especialment la vida de 

les dones. 

Per exemple, al cinema els homes són més del 70% d'els qui apareixen 

exercint ocupacions remunerades, o els qui més parlen, uns estereotips molt 

estúpids, unes idea que poden marcar tendència. 

Per això els estereotips i els rols sexistes estan per trencar-los, doncs no són 

innats ni vénen en els gens, sinó que són formulacions creades culturalment. 

Solament replantejant tot l'après podràs deixar enrere el prototip d'home 

“mascle”, aliè als sentiments i les cures. 

Així podràs seguir sent molt home, però amb una altra masculinitat, que ja no 

ha de sostenir-se en la violència, ni a fer por a ningú, ni mostrar-se aliè del que 

t'envolta. 

Font: Hombresconigualdad.org 
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Font: Hombresconigualdad.org 
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FITXA 21 

QUE PODEM FER PER POSAR FRE A la VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

  

 

ACTIVITAT: Pluja d'idees en grup  

(Algunes respostes possibles:)  

 Practicar el respecte a les diferències entre persones. 

 Veure els conflictes com un element normal de la relació entre les 

persones i no com un problema. 

 Visibilitzar a les dones i reconèixer les seves aportacions al llarg de la 

història. 

 No disculpar ni passar per alt els comentaris, bromes, sarcasmes…de 

cort masclista o homòfob. 

 No tolerar actes de violència contra altres persones. 

 Donar-li l'esquena a “l’home fort i valent” de torn. 

 No veure la llibertat de les dones com una amenaça per als homes. 

 La violència contra les dones és un problema de totes i tots. 

 Trencar amb el model de masculinitat tradicional. 

 Educar als nens i les nenes en igualtat, evitant comentaris, acudits, rols 

molt definits, tasques domèstiques mal repartides, comportaments on se 

li atribueixi a l'home les capacitats intel·lectuals i a la dona les capacitats 

sentimentals, etc 

 La sensibilització i la informació són necessàries per conèixer ben quins 

són els nostres drets i modificar el nostre comportament cap a la igualtat. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-mtL2fusgCFUXDFAodc4wNmQ&url=http://tusaludemocional.com/blog/eft-o-tapping-para-las-dudas/&psig=AFQjCNGGG9CJuT3y0A4LBghlOstzLmhjLg&ust=1444646929775459
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 Integrar un model de comportament amb la parella basat en la igualtat i 

el respecte, evitant relacions de poder. 

 Compartir les tasques domèstiques en l'àmbit familiar. 

 Fomentar actituds de negociació i d'expressió de les idees amb llibertat. 

 Desenvolupar relacions amb altres persones des de la independència i 

autonomia personal. És important saber dir que no. 

 Rebuig total de la violència com a valor social i mitjà per aconseguir 

assoliments i/o coses  

 Recolzar i denunciar els casos de violència que coneguem, prestant 

ajuda i escolta a la víctima  

 Oferir models positius des de l'àmbit laboral, social i familiar en el qual 

vivim  

 Evitar participar en accions, consum, mitjans de comunicació, etc., 

on s'observen conductes o idees sexistes 

 

 
En definitiva, no hem de deixar passar, per vergonya, indiferència o 
costum, actituds o comportaments basats en la desigualtat per raó de 
sexe, és possible que així puguem construir una societat més justa i 
igualitària basada en el respecte cap a les persones. 
 

 
Font: Manual para el apoyo y protección de la mujer maltratada. 
Consejería de Presidencia Murcia 
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FITXA 22 

PER A PENSAR 
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GLOSSARI DE TERMES 

 

Assetjament moral. 

És el tracte vexatori i descalificador cap a una persona amb la finalitat de 

desestabilitzar-la psíquicament. L’assetjador moral denigra i difama a la seva 

víctima constantment amb la finalitat de mantenir-la feble i indefensa. 

  

Androcentrisme. 

Visió del món des de l'òptica exclusivament masculina amb pretensions 

d'universalitat, objectivitat i neutralitat. El masculí representa el referent a imitar  

 

Conflicte. 

Es manifesta quan es posen en joc diverses formes d'entendre les coses i 

d'estar al món o diferents interessos que no són coincidents i es viuen com a 

incompatibles. Si no es reconeix a l'altra o altres persones, apareix el poder i la 

imposició i, per tant, la violència. Els conflictes quotidians ens ajuden a créixer 

si sabem aprendre d'ells. 

 

Xantatge emocional. 

És una forma de manipulació d'una persona. El xantatgista emocional utilitza 

els sentiments, esperances i secrets de la seva víctima en profit propi. Posa en 

dubte el valor de la relació, culpabilitzant a l'altra persona de tots els problemes 

i amenaçant amb una ruptura.  

 

Desigualtat 

Tracte discriminatori basat en una categorització jerarquitzada de les persones 

en funció del seu sexe, ètnia, religió, ideologia, classe social o orientació 

sexual. 
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Diferència. 

Pot ser de sexe, religiosa, cultural, ètnica, ideològica, de la vida quotidiana, etc. 

Són enriquidores si es reconeixen i no són interpretades en clau jeràrquica  

 

Discriminació. 

Tracte desigual, que afecta a les oportunitats i drets de les persones que la 

sofreixen. 

 

Estereotips de gènere. 

Idees preestablertes, simplificades i rígides de les dones i els homes que situen 

a les dones en un plànol menys valorat. Relacionen a les dones amb un model 

determinat de bellesa, dependència, passivitat i a l'home amb la força, el poder, 

l'autosuficiència, la competitivitat i, de vegades, amb la violència. 

 

Feminisme. 

Moviment social, polític i filosòfic protagonitzat per les dones que advoca per la 

llibertat de les dones i busca unes relacions més lliures, justes i satisfactòries 

entre dones i homes. 

 

Gènere. 

Les creences, actituds, conductes, valors, espais i temps que socialment se'ns 

atribueixen en funció del sexe amb què naixem. És alguna cosa que canvia a 

través de la història, les cultures i les societats. 

 

Masclisme. 

Similar al sexisme. Ideologia que descriu a dones i homes segons una jerarquia 

que subordina a les dones, exaltant el masculí i descrivint a les dones en funció 

dels desitjos dels homes 
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Patriarcat. 

Repartiment del poder jeràrquic pel qual es permet als homes tenir poder sobre 

les dones. Societat en la qual s'assigna una destinació diferent a les dones i als  

homes, sota un predomini masculí. Inclou un sistema individualista, violent, 

competitiu, jerarquitzat i autoritari. 

 

Rols de gènere. 

Papers socials assignats a dones i homes en funció del seu sexe biològic 

 

Sexisme. 

Ideologia que comprèn a dones i homes de manera jerarquitzada, associant 

diferents valors i comportaments a homes i a dones i donant major 

reconeixement als assignats als homes. 

 

Violència. 

Imposar pensaments, valors o accions amb la força. Fer-se valer amb la por. 

Infravalorar. Implica: Jerarquia, domini i control. Pot ser directa, estructural 

(formes d'organització política i econòmica) o cultural. Es pot manifestar a 

diferents nivells, físic, psicològic i/o sexual. 

 

Violència estructural. 

És aquella que s'exerceix a través dels rols sexistes i de la divisió sexual del 

treball, de la societat i tots els estaments que la configuren. També a través 

dels valors socials que reforcen els mandats hegemònics de gènere. 

 

Violència simbòlica. 

És aquella que s'exerceix a través dels patrons culturals i de la imposició del 

gènere, amb representacions simbòliques del que és “ser” dona i/o home. 

 

Font: CEAPA Curso Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
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ANNEX 1 

OBJECTIUS PER FITXES 

 

OBJETIUS FITXES DE 
TREBALL 

Conèixer nivell de comprensió de l'alumnat sobre els 
conceptes relacionats amb gènere i igualtat. 

1 

 
Analitzar la construcció cultural dels rols de gènere. 

1,2,4 

 
Prendre consciència de les pròpies actituds sexistes. 

4,5,6 

 
Comparar què és una relació sana i una relació nociva. 

9,10,11 

 
Analitzar els mites sobre l'amor. 

3,4 

 
Aprendre a detectar actituds sexistes i violentes. 

3,7,15,16 

 
Saber què fer si patim violència. 

18, 19, 21, 22 
 

Destriar entre quines coses són amor i que coses són 
control o violència. 

13, 14, 15, 16, 18 
 

Adquirir una consciència crítica sobre els missatges 
sexistes de la publicitat, la música, els contes… 

17, 18 

 
Distingir els diferents tipus de maltractament. 

13, 14, 15, 16. 
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ANNEX  2 

QÜESTIONARI PRE-TEST D'IDENTIFICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Dona  

Home  

 

Edat  

 

 

SABRIES RECONÈIXER QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

1 No, res 2 Un poc 3 De manera 
regular 

4 Si, bastant 5 Si, totalment 

     

 

 

ASSENYALA EL QUE CONSIDERIS MÉS ENCERTAT: ÉS AMOR O ÉS CONTROL? 

QUAN SUCCEEIX AIXÒ… ÉS 
AMOR 

ÉS 
CONTROL 

NO HO 
SÉ 

No suporta a les meves amigues i amics, solament vol que ens quedem els 
dos a sols. 

 
 

  

Sempre és ell qui decideix quan quedar, on anem,…perquè diu que té més 
experiència. 

   

 
No li agrada que vagis a cap lloc sense ell. 

   

 
Diu que sap què és el que em convé. 

   

 
Si no faig el que ell em diu em sento culpable. 

   

 
Quan no faig el que ell vol em diu que no el vull. 

   

 
S'enfada si no vull mantenir relacions sexuals amb ell. 

   

 
Si defenso la meva postura personal es posa dels nervis. 

   

 
En alguna ocasió m'ha dit que “seria capaç de tot si li deixo”. 

   

 
En ocasions “s'escalfa” i em diu que li entren ganes de pegar-me. 

   

 
En alguna ocasió ha fet l'intent de pegar-me. 

   

 
En alguna ocasió m'ha pegat. 
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Sempre vol saber tot el que faig al llarg del dia. 
 

 
Vol veure el meu mòbil i el meu ordinador per saber amb qui parle. 

   

 
No es fia del que li dic i fa els seus propis esbrinaments. 

   

 
No em demana disculpes mai, encara que sàpiga que s'ha passat. 

   

 
Diu que ha de protegir-me perquè jo sola no es 

   

 
Es burla de mi i em ridiculitza en públic 

   

 
Critica la meva forma de pensar. 

   

 
No s'interessa per les meves coses. 

   

 
Té gelosia de totes les persones que se m'apropen. 

   

 
Quan s'enfada deixa de parlar-me durant uns dies 

   

 
Sempre acabo jo demanant-li disculpes 

   

 
En ocasions m'acusa de ser-li infidel i no és cert 

   

 
Diu que “ningú em voldrà mai tant com ell” 

   

 
Trenca coses a les quals els tens molta estima 

   

 
Alguna vegada ha maltractat als meus animals domèstics 

   

 
No vol que estudiï o treballi 

   

 
Té enregistraments meus i amenaça amb penjar-les en internet. 

   

 

Font: Elaboració propia a partir de Fundación Mujeres. 
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ANNEX  3 

QÜESTIONARI POST-TEST D'IDENTIFICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Dona  

Home  

 

Edat  

 

 

SABRIES RECONÈIXER QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

1 No, res 2 Un poc 3 De manera 
regular 

4 Si, bastant 5 Si, totalment 

     

 

 

ASSENYALA EL QUE CONSIDERIS MÉS ENCERTAT: ÉS AMOR O ÉS CONTROL? 

QUAN SUCCEEIX AIXÒ… ÉS 
AMOR 

ÉS 
CONTROL 

NO HO 
SÉ 

No suporta a les meves amigues i amics, solament vol que ens quedem els 
dos a sols. 

 
 

  

Sempre és ell qui decideix quan quedar, on anem,…perquè diu que té més 
experiència. 

   

 
No li agrada que vagis a cap lloc sense ell. 

   

 
Diu que sap què és el que em convé. 

   

 
Si no faig el que ell em diu em sento culpable. 

   

 
Quan no faig el que ell vol em diu que no el vull. 

   

 
S'enfada si no vull mantenir relacions sexuals amb ell. 

   

 
Si defenso la meva postura personal es posa dels nervis. 

   

 
En alguna ocasió m'ha dit que “seria capaç de tot si li deixo”. 

   

 
En ocasions “s'escalfa” i em diu que li entren ganes de pegar-me. 

   

 
En alguna ocasió ha fet l'intent de pegar-me. 

   

 
En alguna ocasió m'ha pegat. 
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Sempre vol saber tot el que faig al llarg del dia. 

   

 
Vol veure el meu mòbil i el meu ordinador per saber amb qui parle. 

   

 
No es fia del que li dic i fa els seus propis esbrinaments. 

   

 
No em demana disculpes mai, encara que sàpiga que s'ha passat. 

   

 
Diu que ha de protegir-me perquè jo sola no es 

   

 
Es burla de mi i em ridiculitza en públic 

   

 
Critica la meva forma de pensar. 

   

 
No s'interessa per les meves coses. 

   

 
Té gelosia de totes les persones que se m'apropen. 

   

 
Quan s'enfada deixa de parlar-me durant uns dies 

   

 
Sempre acabo jo demanant-li disculpes 

   

 
En ocasions m'acusa de ser-li infidel i no és cert 

   

 
Diu que “ningú em voldrà mai tant com ell” 

   

 
Trenca coses a les quals els tens molta estima 

   

 
Alguna vegada ha maltractat als meus animals domèstics 

   

 
No vol que estudiï o treballi 

   

 
Té enregistraments meus i amenaça amb penjar-les en internet. 

   

 

Font: Elaboració propia a partir de Fundación Mujeres. 

 

 

 

 

 

 


