
ESCOLA VALENCIANA 

Tallers per a Educació Secundària per la Igualtat de Gènere 

La violència per raó de gènere és la màxima expressió de la desigualtat entre 

homes i dones. Malgrat les nombroses accions que es realitzen amb l'objectiu 

d’eradicar la violència masclista, segueix sent necessari un treball en tots els 

àmbits de la societat, ja que la violència per raó de gènere parteix d'una 

determinada socialització, en la qual homes i dones estan destinats a complir 

papers desiguals. 

L'educació i la cultura tenen un paper fonamental en la transmissió dels rols i 

estereotips que s'atribueixen a cadascun dels sexes, per tant l'àmbit de 

l'educació és fonamental en el treball per a eradicar la violència masclista. 

La proposta que es presenta s'enfoca a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, per tant es 

planteja un treball adaptat a les qualitats particulars de l'adolescència, etapa 

definida per la psicologia com una etapa fonamental, ja que és en aquest moment 

quan es prioritza la construcció de la identitat pròpia i diferenciada. 

Objectius 

• Desvetllar les violències masclistes de baixa intensitat 

• Protegir les xiques adolescents de possibles relacions de violència de 

gènere 

• Conèixer i detectar mites i errades en les concepcions al voltant de la 

violència per raó de gènere 

• Promoure valors d'igualtat, respecte i convivència entre sexes 

• Promoure la participació de l’alumnat com a agent de canvi per eradicar 

les violències masclistes en els seus entorns 

• Desenvolupar actituds crítiques amb els mandats de gènere 

• Promoure valors d'igualtat, respecte i convivència entre sexes 

• Conèixer i detectar mites i errades en les concepcions al voltant de la 

violència per raó de gènere 

• Desenvolupar actituds crítiques amb mandats de gènere 

• Entendre la importància de respectar els límits propis i aliens 

• Associar el valencià amb valors culturals, d’integració, de respecte i de 

cohesió social 
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Proposta 

Que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives òbriga una línia de 

subvencions per a entitats sense ànim de lucre perquè organitzen, dinamitzen i 

realitzen aquests tallers en els centres de Secundària que ho sol·liciten. 

L’oferta d’aquests tallers es faria als centres que imparteixen Educació 

Secundària de tot el territori valencià, i es posaria el límit, si escau, segons els 

recursos econòmics que s’hi puguen destinar. 

En el seu defecte, l’organització d’aquesta iniciativa podria ser assumida 

directament per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.  

Cost aproximat de la proposta 

200.000 euros 


