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Matèria Igualtat de gènere

Títol/Pregunta Què s’amaga davall l’iceberg?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

2. Reflexionar sobre la importància de les
relacions igualitàries entre homes i dones en la
societat actual, per tal d’identificar creences,
comportaments i actituds que generin violència
cap a les dones, adoptant una postura crítica, de
denúncia i de transformació social.

Es connecta amb els descriptors del Perfil de
sortida:
CCL1, CCL2, CCL3, CD3, CPSAA2, CC2, CC3 i
CCEC4.

3. Identificar les situacions d’invisibilitat i
marginalitat que ha patit històricament i que
encara avui dia pateix la dona, per tal d’integrar la
seva contribució al patrimoni cultural, social i
científic, com a protagonistes del passat, del
present i del futur.

Es connecta amb els descriptors del Perfil de
sortida:
CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1, CC1 i
STEM3.

1. Comprendre com funciona el sistema
sexe-gènere, com a constructe social que ha
configurat els models de masculinitat i feminitat,
per afavorir un desenvolupament
integral i autònom de la personalitat, plural i
respectuós, que qüestioni els estereotips de
gènere.

Es connecta amb els descriptors del Perfil de
sortida:
CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CPSAA3, CC3 i CCEC3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.1. Identificar, detectar i rebutjar comportaments i
actituds que puguin suposar qualsevol mena de
violència vers les dones, manifestant així respecte
i solidaritat cap a les víctimes de violència
masclista.

2.3. Realitzar accions transformadores que puguin
revertir les violències masclistes, mostrant
actituds d’implicació i canvi cap a una societat més
igualitària.

3.3. Reconèixer les diferents situacions
discriminatòries que ha patit i pateix la dona,
relacionant-les amb múltiples variables
(econòmiques, polítiques, socials, culturals...).

1.3. Transferir els aprenentatges a la mateixa
realitat personal i social, utilitzant un llenguatge
inclusiu, mostrant actituds de respecte i igualtat
en les relacions interpersonals i rebutjant la
discriminació per qüestions de sexe o gènere.
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Sabers bàsics:

2. Les violències cap a les dones
L’iceberg de les violències masclistes

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar X Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Amb aquesta activitat es vol dur a terme una acció de conscienciació que pugui compartir-se amb una exposició al centre amb la intenció de conscienciar i sensibilitzar sobre les violències
masclistes visibles i invisibles; i la necessitat de la col·laboració de tots per a fer-hi front.

Instruccions i materials:

Dinàmiques dins l’aula
Ús de plataformes i aplicacions digitals

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Tasques i activitats de preparació de les accions de conscienciació
Exposició pública de les diferents accions

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El professorat durà a terme retorns orals en les activitats de posada en comú de conceptes i debat. Per altra banda, acompanyarà i guiarà
la recerca d’informació de les violències reflectides a l’iceberg. A continuació, durant l’elaboració del fanzín, el professorat anirà
supervisant i fent propostes de millora de les seves produccions.
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

El producte final que es qualificarà serà l’exposició de les diferents propostes realitzades.
S’avaluarà el compromís amb la feina divulgativa i la qualitat i implicació en tot el procés.
L’avaluació es durà a terme a través de rúbriques d’avaluació i de bases d’orientació per l’autoavaluació i coavaluació.


