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Objectius 

 Conèixer l'origen d'aquesta dada i la seva historia. 

 Prendre consciència de la violència exercida cap a la dona. 
 Prevenció i sensibilització de la violència masclista. 
 Aprendre a dir no. 
 Conèixer el concepte del maltractament. 
 

Temps 
Una o dues sessions aproximadament. 
 

Materials 
      • Fotos exemples de mural. 
      • Paraules positives i negatives. 
      • Frases positives i negatives. 
      • Diferents models de cors negatius i positius. 
 

Metodologia 
1. Explicació de “El 25 de novembre”, dia internacional de l’Eliminació de la violència 

contra les dones, té el seu origen en el brutal assassinat a garrotades de les 
germanes Mirabal, -Minerva, Patria i Maria Teresa-, activistes polítiques, per ordre 
del dictador Rafael Trujillo de la República dominicana, el 1960. La commemoració 
data del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Carib, Bogotà 1981. 
Donat que la violència de gènere cada vegada es produeix a edats més baixes 
considerem que la prevenció i l’educació en valors com ara la igualtat, el respecte, 
la tolerància, el reconeixement i el diàleg ha de començar ja en les escoles de 
primària. Des de la prevenció i des de l’educació podrem lluitar contra aquesta xacra 
social contribuint a canviar aquestes relacions i invertir la tendència de les 
estadístiques. 
 

2. Elaboració del mural: AIXÒ NO ÉS AMOR!! 
• Cada alumne farà dos cors. El cor de l'amor positiu i el cor de les relacions abusives 
• Retallaran els dos cors. 
• El cor positiu el pintaran i posaran una paraula de com tenen que ser les relacions 
igualitàries o positives entre les persones. 
• El cor negatiu el pintaran i posaran una paraula que descrigui les relacions que son 
negatives o abusives entre les persones. 
• Posaran el seu nom al cor i penjaran cada cor al cor gegant que correspongui. 
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COR POSITIU CORAZÓN POSITIVO 

− RESPECTE 
 

− RESPETO 

− TOLERANCIA − TOLERANCIA 

− PETONS − BESOS 

− ABRAÇADES − ABRAZOS 

− IGUALTAT − IGUALDAD 

− BON TRACTE − BUEN TRATO 

− ESCOLTAr − ESCUCHAR 

− EM VALORA − ME VALORA 

− SUPORT − APOYO 

− M'ACCEPTA − ME ACEPTA  

− AFECTE − AFECTO 

− AMOR − AMOR 

− ALEGRIA − ALEGRÍA 

− FELICITAT − FELICIDAD 

− TRANQUIL·LITAT − TRANQUILIDAD 

COR NEGATIU CORAZÓN NEGATIVO 

− PEGAR − PEGAR 

− BURLAR-SE − BURLARSE 

− CONTROLAR − CONTROLAR 

− INSULTAR − INSULTAR 
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− REBUTJAR − RECHAZAR 

− POR − MIEDO 

− PLORAR − LLORAR 

− TRISTESA − TRISTEZA 

− AMENAÇA − AMENAZA 

− AÏLLAMENT − AISLAMIENTO 

− PROHIBICIONS − PROHIBICIONES 

− CRITS − GRITOS 

− INDIFERÈNCIA − INDIFERENCIA 

− CULPA − CULPA 

− DOLOR − DOLOR 

− XANTATGE − CHANTAJE 
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FRASES POSITIVES CATALÀ FRASES NEGATIVES 
CATALÀ 

L'amor ha de ser lliure Em controla 

Prou violència masclista! M'agredeix 

L'amor sa mai fa mal Em fa por 

Violència: tolerància zero M'amenaça 

No + violència masclista M'insulta 

Per una relació lliure de violència M'aïlla (de família i/o amistats) 

Actuem contra la violència vers les 
dones! 

Vol decidir por mi 

Les dones mereixem la igualtat Em prohibeix fer coses que m'agraden 

Demana ajuda! Em dóna ordres 

Respecte = igualtat entre sexes No em parla durant dies sense donar-
me explicacions 

Respecte vers la dona Em culpa de coses que fa ell/ella 

Defensa el teu gènere: l'humà Em parla grollerament, em tracta amb 
crueltat 

Dones = homes No respecta les meves idees 

Conviure és compartir  
 

Es burla de mi 

Igualtat per a tothom Em fa sentir inferior 

Tots units podem aconseguir-ho Em controla els diners 

Ell sí, ella també M'imposa coses que no vull o no 
m'agraden 

Que l'amor valgui l'alegria, no la pena No em valora. Em menysprea 
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FRASES POSITIVAS 
CASTELLÀ 

FRASES NEGATIVES 
CASTELLÀ 

El amor ha de ser libre Me controla 

Por una relación libre de violencia Me agrede 

El amor sano nunca hace daño Me amenaza. Me da miedo 

Violencia: Tolerancia Cero 
 

Me insulta 

No + violencia machista  
¡BASTA! 

Me aísla (de familia y/o amistades) 

¡ACTUEMOS! Quiere decidir por mi 

Las mujeres merecemos la igualdad Me prohíbe hacer cosas que me gustan 

¡Pide ayuda! Me da órdenes 

Respeto = igualdad entre sexos No me habla durante días sin darme 
explicaciones 

Respeto hacia la mujer Me culpa de cosas que hace él/ella 

Defiende tu género: el humano Me habla groseramente 

MUJERES = HOMBRES No respeta mis ideas 

Convivir es compartir Se burla de mí 

Unidos por la igualdad Siempre quiere ser o saber más que yo 

Igualdad para tod@s Me controla el dinero 

Unid@s podemos conseguirlo Me impone cosas que no quiero o no me 
gustan 

Él sí, ella también Me trata con crueldad. Me hace sentir 
inferior 

Que el amor valga la alegría, no la pena  No me valora. Me menosprecia 
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