
ALGUNES IDEES PER ACOMPANYAR 
L’ADOLESCÈNCIA DES DE L’EDUCACIÓ FEMINISTA
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Per què és important posar la mirada feminista a 
l’educació?

o Compromís amb la transformació social.

o Per visibilitzar i erradicar les violències masclistes, l’LGTBI-fòbiques, les 
desigualtats que promou el sistema de gènere binari, racistes i capacitistes.

o Mirada interseccional i posicionament en favor de la justícia social.



ACLARINT TERMES

Llei Orgànica 1/2004

De Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género

Violència
de gènere

Violència
masclista

LGTBIfòbia

Llei 5/2008

Del dret de les dones a eradicar la violència masclista

LLei 11/2014
Per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia

El gènere en sí mateix és una violència

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376345.pdf


Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació 
de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista



Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació
de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista



NO PARTIM DE ZERO
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SISTEMA SEXE-GÈNERE
“No es neix dona, s'arriba a ser-ho”

Simone de Beauvoir

NORMA RESISTÈNCIES

SEXE MASCLE     FEMELLA INTERSEXUALS

IDENTITAT DE 
GÈNERE

HOME      DONA TRANS *

EXPRESSIÓ DE 
GÈNERE

MASCULINA  FEMENINA
DONES MASCULINES 
HOMES FEMENINS

ANDROGÍNIA

PREFERÈNCIA
SEXUAL

T’AGRADEN  T’AGRADEN
LES DONES    ELS HOMES

LESBIANA, GAI, BISEXUAL…+



Moment vital: L’adolescència

o Moment vital complexe

o Desconeixement sobre l’adolescència

o Societat adultista

o Són fruit i reflex dels valors de la societat i el món adult



LES CAIXES DEL GÈNERE



MITES DE L’AMOR ROMÀNTIC

• Diferents per a noies que per a nois.

• Les gelosies com a garant de l’amor.

• Control i violència romantitzades. 

• Si t’estima és normal que et et protegeixi/controli.

• Les baralles de parella són privades.



Les relacions abusives

Fase d’acumulació
de la tensió

Fase d’agressió o 
abús (psicològic, 
físic o sexual)

Fase de  
manipulació  

afectiva

El cicle de la violència

La violència augmenta d’intensitat i es cronifica

MODEL DE L’ICEBERG



 Penalització i control de la sexualitat i el plaer de les noies

 Objectualització del cos de les dones i violència estètica

 Ridiculització dels processos biològics

 Comentaris i “piropos”

 Terror sexual i indefensió apresa

 SEXPREADING

 Traspàs de límits: tocaments, assetjament sexual, agressions...

 Culpabilització de la víctima

 Interiorització de la violència

 Violència a la parella

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A
L’ADOLESCÈNCIA



I la diversitat sexual on queda?

“En una etapa en la que los adolescentes heterosexuales aprenden a 

socializar, los gays y las lesbianas aprenden a esconderse”*

• Tenen moltes dificultats per trobar informació fiable i positiva sobre la pròpia

sexualitat i  identitat.

• Estan permanentment exposats/des a actituds despectives cap a l’homosexualitat i

la transsexualitat, a models estereotipats i al

silenci.

• Creixen sense gaires referents. És molt

necessari generar-ne.

*Hetrick, E.S. & Martin, A.D. (1985). Developmental issues and their resolution for gay and lesbian adolescents. Journal of Homosexuality, 14



Però també…

• Cada vegada més joves LGTBI+ surten de l’armari sense complexes

• Solen ser joves amb una intel·ligència emocional molt gran i esperit crític

• El seu entorn es beneficia de la seva experiència per acollir la diversitat



CAP A UNA EDUCACIÓ FEMINISTA!

L’EDUCACIÓ FEMINISTA ÉS L’EINA MÉS POTENT PER 
COMBATRE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I LA 

LGTBIFÒBIA DES DEL PLAER



EDUCACIÓ SEXUAL FEMINISTA

• CONCEPCIÓ POSITIVA DE LA SEXUALITAT

• COS I PLAER AL CENTRE

• DIVERSITATS COM A VALOR POSITIU

• NO REPRODUCTIVA, HETEROCENTRADA, COITOCÈNTRICA NI 
GENITALISTA

• QUÈ TRENQUI LA LÒGICA BINÀRIA I LA SOCIALITZACIÓ DE GÈNERE 
DIFERENCIADA



Anem per feina!
• Planificació de la prevenció, coherent i amb objectius ben definits

• Diferenciar prevenció i abordatge

• Dedicar temps i recursos

• Disseny de tallers i metodologies participatives i creatives

• Crear itineraris de continuïtat (treballar tots els temes amb 
coherència per edats)

• Treballar paral·lelament joves, professorat i famílies

• Reforçar relació instituts i entitats

• Treball en xarxa: instituts, espais joves, esplais, centres oberts...



• No delegar l’educació dels joves a l’àmbit policial i jurídic

• Ser conscient, si es denuncia, de la necessitat
d’acompanyament

• Quin és l’objectiu final?

Punitivisme vs educació

Reflexions sobre la denúncia



• Codi de vestimenta

• Quan l’agressor és el professor

• Feminisme com a càstig

• Manca de formació específica al professorat

• Polarització a les aules (i les sales  de profes!)

Per seguir pensant...



ELS PÒSTERS DE LA LORE!



ELS PÒSTERS DE LA LORE!



Espais per a joves
amb gèneres i 

sexualitats diverses



CONEIXEMENT COL·LECTIU!

Hola! Si fas servir aquest material no t’oblidis de la cultura Creative 
Commons. Compartim i creem coneixement des del reconeixement. 

Cita l’autoria – No en treguis beneficis – Comparteix sense modificar – Utilitza aquestes llicències



La Lore: lalore.org
@lalore_insta

Bandada: bandada.cat
@bandadajoves

Candela: candela.cat
@candelacooperativa
Twitter: @assCandela
Facebook: associaciocandela

Moltes gràcies!!!


