
EDUCACIÓ EN VALORS: Relacions afectives i sexuals amb 
perspectiva de gènere  

 
 

Violència de gènere 
 
FORMAT 
Teatre -Debat 
 
PROGRAMA 
Prevenció de relacions abusives i violències masclistes del Pla d’igualtat de 
gènere 
 
DESTINATARIS 
Alumnat de quart de l’ ESO 
 
CALENDARI  
Al llarg del curs, preferiblement al mes de novembre  
 
DURADA PREVISTA 
Dues hores   
 
OBJECTIUS:  

- Reconèixer i identificar les conductes que poden portar a aquesta 
mena de situacions de forma ràpida, en cas de patir-les o veure a 
algú que les pateix. 

- Reflexionar des de la pròpia vivència sobre el maltractament, 
abús i submissió al poder i la violència de la masculinitat 
patriarcal, una mirada al tipus de relacions que mantenim en el 
marc del patriarcat. 

- Destacar l’efecte negatiu d’aquestes conductes sobre la vida de 
les persones que les pateixen. 

- Fer visibles les violències masclistes  
- Treballar els mites de l’amor romàntic en les relacions de parella  

així com els estereotips de gènere influeixen en la socialització i 
en les relacions de parella  

 
DESCRIPCIÓ 
 
Activitat encaminada a treballar el tema de la violència masclista  
El teatre com a eina de transformació social per reflexionar  i fer visibles les 
diferents formes de  les violències masclistes.  
Segon el grup i la demanda es poden adaptar a diversos àmbits de les 
violències, com per exemple: 
 

 Abús i violències sexuals en les relacions de parella (consentiment i 
negociació de mètodes anticonceptius)  

 Mites de l’amor romàntic  
 Mites i creences amb relació a les relacions afectivo sexuals 

 



 
 
 
METODOLOGIA:  
Teatre- fòrum o teatre debat  

 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Espai Cultural Montbarri o Teatre Margarida Xirgu  
 
RECURSOS 
Humans: Proposta teatral  
Econòmics: El cost aproximat de l’activitat són 800 euros. L’ajuntament 
assumeix la totalitat de la despesa  
 
OBSERVACIONS 
Abans de fer la sessió, és interessant compartir amb els docents la realitat de 
l’alumnat i dels pares i mares per a una millor aproximació a la realitat dels 
participants. 
 
INFORMACIÓ 
Agent d’igualtat igualtat@montornes.cat Telèfon: 660277470 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 935721170 ext. 6 
 


