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adolescents 
12 a 16anys
amor a pri-
mera vista

amor a  
primera 
vista
una oportunitat per 
reflexionar sobre 
els estereotips de 
gènere i els tòpics 
de l’amor

presentació
Des de ben petits i petites, ens edu-
quen diferents agents socialitzadors 
com són la família, l’escola, la colla, etc. 
Ens ensenyen a ésser dona o a ésser ho-
me, assignant a cada sexe els diferents 

rols que, socialment, s’associen 
al seu gènere. Mitjançant 

aquest procés de socialit-
zació, anem construint la 
nostra identitat de gène-
re, és a dir, la construcció 

simbòlica que no només 
expressa les concepcions 

pròpies d’una cultura i d’una 
època, sinó també el símbol 

d’un sistema de jerarquies 
socials. 

objectius educatius
1 Identificar i reflexionar entorn els  
 estereotips de gènere que s’associen  
 als models de masculinitat i 
 feminitat hegemònica en un 
 entorn proper.
2 Desenvolupar argumentacions i  
 accions que possibilitin desmuntar  
 estereotips de gènere apostant per  
 models que fomentin la igualtat, a  
 partir de la consciència que els rols  
 són construccions socials subjectes a  
 canvi.
3 Analitzar els tòpics referents 
 a l’amor i els indicadors que ens 
 poden alertar de relacions de 
 tipus abusiu o violent.
4 Adoptar una actitud de rebuig  
 davant qualsevol actitud o 
 comportament que predisposi a 
 l’establiment de relacions abusives.

A partir de la legitimació d’aquests ti-
pus de relacions de poder, s’etiqueta 
a homes i a dones dins d’una catego-
ria social: la masculina o la femenina 
amb diferents rols, obligacions, drets, 
etc. Aquí intervenen, també, el que 
s’anomenen estereotips. Aquests són 
models de comportament social basats 
en opinions preconcebudes i valors 
que s’imposen als membres d’una de-
terminada comunitat. Els estereotips 
de gènere més comuns associats a les 
dones són: la tendresa, la feblesa, la 
dependència, la passivitat, etc. Mentre 
que els associats al homes, són l’agressi-
vitat, la competitivitat, l’acció, la duresa, 
la insensibilitat, etc.

L’existència de models estereotipats 
d’homes i de dones provoca que les 
relacions de parella estiguin influïdes i 
determinades per actituds, rols i expec-
tatives que responen als estereotips i 
sexistes i que no fan més que perpetu-
ar les desigualtats, i que, fins i tot, pot 
desembocar en relacions d’abús i de 
violència.

A través d’aquesta fitxa es proposen 
diverses dinàmiques per a reflexionar i 
redefinir aquests models de conducta i 
la seva influència en la construcció de les 
relacions amoroses. 

activitat

@



motivació
Us proposem una sèrie de vídeos per 
tal de conèixer la situació i fer l’apropa-
ment inicial del grup a aquesta temàtica, 
així com per intentar provocar entre els i 
les joves un procés de reflexió al voltant 
dels estereotips de gènere i com la nostra 
societat (especialment els mitjans de co-
municació) perpetuen aquests discursos 
jeràrquics.

1. http://www.youtube.com/watch?v 
=RGjM8h3-dZU&feature=related  
Vídeo de 2 minuts de durada produït pel 
Ministerio de Igualdad. Tema: les acti-
tuds que deriven en violència de gènere 
en les relacions de parella joves. 

2. http://www.youtube.com/watch?v 
=oWQD-Wze22U&feature=related  
Vídeo de mig minut de durada produ-
ït per Amnistia Internacional. Tema: 
discriminació de la dona i violència de 
gènere.  

3. http://www.youtube.com/watch?
v=tuo8TMP6wtU&feature=related  
Vídeo de mig minut de durada produït 
per l’Instituto de la Mujer y el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (2003). 
Tema: repartiment de les tasques do-
mèstiques. 

4. http://www.youtube.com/watch?v 
=QpIL-Gz2zVk&feature=player_
embedded  
Vídeo de 2 minuts de durada produït per 
l’empresa Burger King. Tema: estereo-
tips de gènere masculí. 

activitats
Us proposem diverses dinàmiques de 
grup per debatre sobre els estereotips 
de gènere i analitzar els tòpics rela-
cionats amb l’amor i les relacions de 
parella. 

Estàs “topitzat”? 

L’objectiu d’aquesta dinàmica és endegar 
un debat amb el grup per reflexionar so-
bre els estereotips de gènere i recollir les 
diferents opinions dels i les joves sobre la 
construcció de les relacions entre homes 
i dones.

•	 Organitzeu la sala en tres espais i 
col•loqueu-hi	 tres	 rètols	 amb	 el	 text:	 hi 
estic d’acord, no hi estic d’acord, no ho sé. 

•	 Prepareu també unes targetes amb el 
següent contingut: 

1. Si estimes a algú, ho has de fer tot amb 
la teva parella i ho has de donar tot per 
ell/a.
2. Els nois poden criticar la forma de vestir 
de la seva parella.
3. Si una noia diu que no, moltes vegades 
vol dir que sí.
4. Si tens parella, els teus amics i amigues 
ja no són importants.
5. Les noies han d’anar sempre al lloc on 
decideix la seva parella.
6. Si estàs gelós/a, vol dir que t’estimes 
molt la teva parella.

7. Ser dolç/a i mostrar els sentiments so-
lament ho fan les noies.
8. S’ha de permetre més coses als nois que 
a les noies.
9. En una discoteca és millor estar al costat 
de la parella tota la estona per tal que no 
parli amb altres nois/es.
10. És una bona idea utilitzar el telèfon 
mòbil per a controlar el que fa la teva pa-
rella durant el dia.
11. Tenir una bona mare és tant important 
com tenir un bon pare.
12. Els típics “xulos”, en el fons tenen bon 
cor.
13. Les noies que mostren una aparença 
de dures, voldrien ser un noi.
14. Les noies poden escoltar molt millor 
els problemes dels altres que els nois.
15. Els homes són forts, en canvi les dones 
són més dèbils.
16. És lògica i normal la desigualtat en 
les relacions de parella i el fet que els 
homes tinguin el poder i el control sobre 
les dones.

Tot seguit, repartiu una targeta a cada jo-
ve. Cada participant llegeix l’afirmació en 
veu alta i la resta del grup es posiciona en 
un lloc de la sala segons hi estiguin d’acord, 
en desacord o bé no tinguin una opinió cla-
ra sobre el tema. Es demana a cada grup 
que argumenti la seva posició. En acabat, 
se’ls convida a canviar d’opinió si després 
d’escoltar les altres raons dels altres grups 
ho creuen convenient. 
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Aprendre a dir el que desitges 

Joc de simulació per treballar la impor-
tància de la comunicació com a base d’una 
relació positiva. Una comunicació eficaç 
ens permet compartir les nostres neces-
sitats, el que ens agrada i no ens agrada; 
rebre i donar recolzament emocional; de-
finir els nostres límits personals i sentir que 
ens entenen. També ens permet resoldre 
conflictes i aprendre de les situacions di-
fícils. Els joves han de comprendre que els 
conflictes que formen part d’una relació 
sana són aquells que ajuden a identificar, 
expressar i tractar amb els problemes. Per 
tant, resoldre els conflictes d’una manera 
positiva suposa expressar els pensaments 
i sentiments de cadascú i entendre que no 
es tracta de guanyar una discussió ni de 
dominar l’altra persona.

Es demana a dos joves que representin 
els papers de “la Marta i l’Emili”. L’escena 
transcorre un dia qualsevol en sortir de 
l’institut o del casal jove.

Guió (amb indicació de conceptes a 
treballar amb les i els joves)

•	 Emili: Hola. Què tal? Ja tu vaig dir no? 
Demà anem a casa del Jaume. (L’Emili 
saluda a la Marta sense esperar la seva 
resposta i l’abraça).
•	Marta:	(Desil•lusionada)	Però	em	vas	
prometre que vindries al meu partit  
de bàsquet. (Conceptes: comportament 
possessiu, falta d’interès per la parella, 
és l’home el que pren les decisions, 
llenguatge corporal), (Conceptes: com-
portament submís, conflicte).
•	 Emili: (Brusc, desviant la mirada) No 
recordo haver-te dit això. De totes ma-
neres, aquests partits són molt avorrits. 
Anem millor a casa del Jaume ( ho diu 
amb tota naturalitat).
•	 Marta: I el meu partit? Sóc la capitana 
de l’equip i....(Conceptes: La falta de 
contacte visual indica un desinterès, 
comportament degradant i desdenyós), 
(Conceptes: falta de fermesa, límits per-
sonals).
•	Emili: (L’Emili la interromp) Vale, et 
prometo que aniré al partit següent.
•	Marta: (amb veu monòtona) Ja, sí, sí, 
com l’altra vegada. (Concepte: intent  
de	tranquil•litzar	la	parella),	(Concepte:	
resignació).
•	 Emili: No et comportis com una nena. 
De totes maneres, no és tan important. A 
més, ja li vaig dir al Jaume que hi aniríem 
els dos. (Conceptes: insult, menyspreu, 
autoritarisme, falta de respecte). 

Qüestions per conduir el debat: 
•	 Quins fets s’han produït durant  
el diàleg?
•	 Hi ha hagut una comunicació eficaç 
entre la Marta i l’Emili? Per què no?
•	 Què passa quan fracassa la  
comunicació?
•	 Què va intentar comunicar la Marta 
a l’Emili? Què va expressar a través del 
llenguatge corporal?
•	 Què va comunicar l’Emili a la Marta ? 
Què va expressar a través del llenguatge 
corporal?
•	 Per què ha estat ineficaç la proposta 
de la Marta?
•	 Com explicaríeu la conducta de la 
Marta? Com explicaríeu la conducta de 
l’Emili?
•	 Com creieu que podrien millorar la 
comunicació i la seva relació?

Després del debat es convida els i les jo-
ves a organitzar-se en grups de treball 
amb la finalitat de representar i analitzar 
una nova situació, a partir de la pròpia 
experiència, en la qual es reflecteixin els 
comportaments i actituds propis de les 
relacions socials entre nois i noies. 



Els i les joves han d’arribar a entendre que 
una comunicació eficaç ens permet com-
partir les nostres necessitats, el que ens 
agrada i no ens agrada; rebre i donar su-
port emocional; definir els nostres límits 
personals i sentir que ens entenen. També 
ens permet resoldre conflictes i aprendre 
de les situacions difícils. Han de compren-
dre que els conflictes que formen part 
d’una relació sana són aquells que ajuden 
a identificar, expressar i afrontar els pro-
blemes. Per tant, resoldre els conflictes 
d’una manera positiva suposa expressar 
els pensaments i sentiments de cadascú 
amb assertivitat i entendre que no es trac-
ta de guanyar una discussió ni de dominar 
l’altra persona.

“Paraules d’amor senzilles i 
tendres...” 
A través de les cançons d’amor, seguirem 
analitzant de forma crítica els models 
afectius que predominen a la nostra so-
cietat Aquesta anàlisi ens hauria de servir 
per construir o reconstruir el nostre propi 
model de relacions. 

Demanarem al grup que portin les se-
ves cançons d’amor preferides. També 
és important que, com a equip, feu una 
selecció d’aquelles cançons que poden 
ajudar a destapar algun tema de fons que 
us interessi particularment: les relacions 
basades en el domini, l’amor entre perso-
nes del mateix sexe, etc. 

En petits grups repartirem les cançons i 
les escoltarem. Tot seguit els demanarem 
que escriguin en un mural el fragment 
més significatiu per a ells i que el repre-
sentin simbòlicament. No importa si 
estan d’acord o no amb la idea d’amor que 
la cançó transmet. Justament poden triar 
una cançó per a manifestar el seu rebuig 
respecte al missatge que dóna. 

En acabat, cada grup exposarà el seu mu-
ral, escoltarem la cançó i les seves raons 
per haver-la triat. A partir d’aquí iniciarem 
el debat. 

Podria passar que el debat es focalitzés en 
el tema dels abusos i els maltractaments. 
Si fos així, us suggerim que ho aprofiteu 
per transmetre dos missatges importants: 
que tots i totes podem actuar per acabar 
amb aquest tipus de violència; davant de 
la violència, tolerància zero. Demaneu al 
grup que pensi què faria i què diria davant 
d’aquestes situacions: 

1. Si tinguéssiu una relació en la que es 
produís algun tipus d’abús, on aniríeu i/o 
a qui consultaríeu per tal que us ajudés?
2. Si un amic o una amiga tingués una 
relació en la que es produís algun tipus 
d’abús, què faríeu? Què li diríeu?
3. Si tinguéssiu un amic o una amiga  
que hagués agredit a la seva parella,  
què faríeu? Què li diríeu?
4. Si fóssiu testimonis d’una agressió, 
què faríeu? Què diríeu?
5. Quin grau de violència contra vosaltres 
mateixos/es o contra els altres estaríeu 
disposats/des a tolerar?
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Exemples de cançons:
Sin ti no soy nada / Amaral 

Sin ti no soy nada, 
una gota de lluvia mojando mi cara. 
Mi mundo es pequeño y mi corazón 
pedacitos de hielo. 
Solía pensar que el amor no es real, 
una ilusión que siempre se acaba 
y ahora sin ti no soy nada.
Sin ti, niña mala, 
sin ti, niña triste 
que abraza su almohada. 

Tirada en la cama, 
mirando la tele y no viendo nada. 
Amar por amar y romper a llorar 
en lo más cierto y profundo del alma, 
sin ti no soy nada.

Los días que pasan, 
las luces del alba, 
mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, 
porque yo sin ti no soy nada, 
sin ti no soy nada, 
sin ti no soy nada.

Me siento tan rara, 
las noches de juerga se vuelven amargas, 
me río sin ganas con una sonrisa 
pintada en la cara. 
Soy sólo un actor que olvidó su guión, 
al fin y al cabo son sólo palabras 
que no dicen nada.

Temes: 
•	 L’estat	anímic	que	provoca	l’enamorament	i	la	pèrdua.
•	 L’entrega.
•	 El	mite	de	la	mitja	taronja.	Pensar	que	sense	l’altre	no	
som res. 



Que nadie. Manuel Carrasco/Malú

Empezaron los problemas,
se enganchó a la pena,
se aferró a la soledad.
Ya no mira las estrellas,
mira sus ojeras,
cansadas de pelear. 
Olvidándose de todo,
busca algún modo de encontrar 
su libertad,
el cerrojo que le aprieta
le pone cadenas
y nunca descansa en paz.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas. 

Que nadie calle tu verdad,
que nadie te ahogue el corazón,
que nadie te haga más llorar,
hundiéndote en silencio,
que nadie te obligue a morir,
cortando tus alas al volar,
que vuelvan tus ganas de vivir.

En el túnel del espanto
todo se hace largo,
cuándo se iluminará,
amarrado a su destino,
va sin ser testigo
de tu lento caminar.

Tienen hambre sus latidos,
pero son sumisos,
y suenan a su compàs.
La alegría traicionera
le cierra la puerta
o se sienta en su sofá.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. 

Temes: 
•	 Violència	de	gènere.
•	 La	por	i	la	vergonya.
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Mujer contra mujer / Mecano

Nada tienen de especial
dos mujeres que se dan la mano,
el matiz viene después,
cuando lo hacen por debajo del mantel. 
Luego, a solas, sin nada que perder,
tras las manos va el resto de la piel.

Un amor por ocultar,
y aunque en cueros no hay donde esconderlo,
lo disfrazan de amistad
cuando sale a pasear por la ciudad.

Una opina que aquello no está bien,
la otra opina que qué se le va a hacer,
y lo que opinen los demás está de más.
Quién detiene palomas al vuelo,
volando a ras de suelo
mujer contra mujer.

No estoy yo por la labor
de tirarles la primera piedra,
si equivoco la ocasión
y las hallo labio a labio en el salón,
ni siquiera me atrevería a toser,
si no gusto ya sé lo que hay que hacer,
que con mis piedras hacen ellas su pared.

Quién detiene palomas al vuelo,
volando a ras de suelo,
mujer contra mujer.

Temes: 
•	 L’amor	entre	persones	del	mateix	sexe.



Valoració

La reflexió i la valoració final hauria de 
servir per aprofundir en els següents 
aspectes:

•	 Les	 actituds	 de	 respecte	 envers	 les	
opinions de tothom.
•	 La	capacitat	del	grup	per	reflexionar	
críticament.
•	 Prendre	 consciència	 que	 els	 estere-
otips són models de comportament 
basats en opinions que s’imposen, per 
tant, són modificables. 
•	 Adonar-se’n	de	la	influència	que	tenen	
els estereotips de gènere en la construc-
ció de les relacions afectives i de la seva 
relació amb l’aparició de l’abús i el mal-
tractament. 
•	 Deixar	de	veure	com	“normals”	com-
portaments i actituds que estan a prop 
de l’abús i el domini. 
•	 Reconèixer	que	homes	i	dones	tenen	
dret a la igualtat i al respecte de les dife-
rències. 

posar atenció als 
aspectes següents
•	 Parem	 atenció	 als	 nostres	 propis	
prejudicis i estereotips respecte a les 
qüestions que ens plantegem en aques-
ta activitat. 

•	 És	important	generar	un	bon	clima	de	
grup perquè tothom es trobi còmode i 
pugui expressar-se amb sinceritat. 

•	 Seria	interessant	que	el	grup	analitzés	
si l’activitat els ha servit per deconstruir 
estereotips, quins comportaments es-
tan disposats a canviar, quin balanç fan 
del tipus de relacions que hi ha dintre del 
grup, etc. 

recursos
•	 Les relacions a l’adolescència, preve-
nir abusos i fomentar la confiança i el 
respecte. Unitat didàctica 2. Projecte 
d’Educació en Valors. Institut Municipal 
d’Educació. Barcelona. 
•	Cambios sociales y género. Guía 
didàctica. Edición: Consejería de Edu-
cación. Junta de Andalucía. 
•	Ni ogros ni princesas. Guía para la 
educación afectivo-sexual en la ESO. 
Edición: Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. Asturias, 2007. 
•	 http://www.xtec.cat/innovacio/
coeducacio/ Programes d’innovació 
educativa. Coeducació. 

•	 http://www.observatoridelesdones.
org/ Observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació. Anàlisi crítica 
de la representació de les dones en els 
mitjans de comunicació. 
•	www.rostrosdemujer.org Ludoteca 
virtual de recursos per l’anàlisi dels es-
tereotips als mitjans de comunicació.
•	 http://www.youtube.com/watch?v 
=RGjM8h3-dZU&feature=related  
Vídeo de 2 minuts de durada produït pel 
Ministerio de Igualdad. Tema: les acti-
tuds que deriven en violència de gènere 
en les relacions de parella joves. 
•	 http://www.youtube.com/watch?v 
=oWQD-Wze22U&feature=related 
Vídeo de mig minut de durada produ-
ït per Amnistia Internacional. Tema: 
discriminació de la dona i violència de 
gènere. 
•	 http://www.youtube.com/watch?
v=tuo8TMP6wtU&feature=related  
Vídeo de mig minut de durada produït 
per l’Instituto de la Mujer y el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (2003). 
Tema: repartiment de les tasques  
domèstiques. 
•	 http://www.youtube.com/watch?v 
=QpIL-Gz2zVk&feature=player_em-
bedded Vídeo de 2 minuts de durada 
produït per l’empresa Burger King. Te-
ma: estereotips de gènere masculí.


