Programa d'activitats al voltant del 25 de novembre:
Dia internacional contra la violència cap a les dones.

Divendres 25 de novembre
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES
DONES
10.30h Plaça de l’Ajuntament
ACTE DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES
Paraules de rebuig de la violència masclista i homenatge a
les dones que han perdut la vida a l’Estat espanyol durant
2016.
“Ciris de colors per donar llum a la paraula VIDA contra la
violència cap a les dones”
PARTICIPEN: Centres Educatius, Associacions, Autoritats i
Ciutadania en general.
Després ens desplaçarem al CONSUM de l'Av. de la
Primavera per a inaugurar l’acció d’Art Urbà a càrrec de M.
José Planells “BONS TRACTES CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE”

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE
GÉNERE ALS CENTRES EDUCATIUS
A partir del còmic “PILLADA POR TI” una obra que aborda
la problemàtica de la violència de gènere amb la finalitat de
fer prevenció entre les persones més joves:
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Impartits per Sara Faubel de Sociolidarios (Experta en
Igualtat i Prevenció de violència de gènere). Adreçats a 6é de
primària.
AL CENTRE CULTURAL. Cristina Duran, il·lustradora i
Miguel A. Giner Bou, guionista de “Pillada por ti” presentaran
el procés de creació d’aquest còmic que narra una història de
violència de gènere en adolescents. Adreçat a l’alumnat de
secundària.
Taller de prevenció de violència de gènere
impartit per la POLICIA LOCAL DE PICANYA
Adreçat a l’alumnat de secundària del Centre de Persones
Adultes.
Cinema per la igualtat
Projecció del documental sobre la violència de gènere
protagonitzat per joves adolescents: “APRENDIENDO A
QUERER” - Quasi un 20% dels joves creu que ser agressius
els fa més atractius, un model de xic dolent que entén les
relacions amb les xiques des de la dominació i no des de la
igualtat. Darrere de molt casos de violència de gènere
s’amaga un problema de masclisme, per això és fonamental
sensibilitzar als més joves per a què ni ells reprodueixen
models ni elles accepten un paper de submises que les
converteix en víctimes.
Reflexió i col·loqui posterior
Activitat prèvia al 25 de Novembre adreçada a l’alumnat de
secundària i del Centre de Formació de Persones Adultes.
Exposició de fotografies
Mostra “NoDónaIgual” de l’IVAJ.GVAJOVE, del 2 al 19 de
desembre a l’IES Enric Valor.
Cançons per a treballar la prevenció de la violència de
gènere
Les cançons són una bona oportunitat per reflexionar sobre
allò que expliquen. Hi ha cançons que reprodueixen el
sexisme (estereotips de gènere, mites i fal·làcies de l’amor
romàntic), cançons que maltracten i cançons que denuncien
maltractaments.
S’analitzaran i reflexionaran les lletres de diferents cançons
contemporànies. Activitat adreçada a l’alumnat de primària.
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