
25 NOVEMBRE

DIA INTERNECIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

24 de novembre
Taller gratuït de risoteràpia per a dones (ACOVIFA)

• 11h al  centre social  Real  Blanc.  Vestir  roba còmoda.  Cal  fer  inscirpció prèvia  a la
recepció del centre social.

25 de novembre
Concentració i lectura del manifest contra la violència de gènere.

• 12.00 h a la plaça de l’Ajuntament de Cocentaina.

Programa especial a Ràdio Cocentaina.
• 12:15  h  diferents  professionals  de  l’àmbit  debatiran  sobre  l’estat  de  la  violència

masclista al poble i al país.

Exposició “EL LATIDO DE LAS MARIPOSAS” (COEDUCAXARXA)
• 13.00 h al  centre social Real Blanc  a càrrec d’alumnat de 3r de la ESO de l’IES Pare

Arques.



Setmana contra la violència de gènere a l’IES PARE ARQUES

1. TRENCANT FRONTERES
Des del pla D’ACCIÓ TUTORIAL i coordinats amb l’orientadora i l’equip directiu durant

tot el mes de novembre es visualitzen una sèrie de documentals i curts sobre la no-violència
de gènere, un dels quals es titula “Trencant Fronteres”, que treballa els micromasclismes
socials, realitzat tant per professorat com per alumnat i que ha rebut diferents premis l’any
2017 (dins del  projecte Oliveta).  Posteriorment,  s’obri  un debat per a sensibilitzar  sobre
aquest problema que cal erradicar.

2. ELLS SÍ!
Des del Departament de Filosofia estan fent una proposta en les classes de Valors Ètics:

treballar fent visibles models de masculinitats, és a dir, referents positius masculins propers
a  ells  i  a  elles,  a  través  de  relacions  que  respecten,  cuiden,  estimen,  nodrisquen,
acompanyen...

Es tracta que busquen en les seues relacions del dia a dia, als homes (pares, tios, amics,
professors, coneguts, veïns...) que SÍ tracten amb cura, respecte i estima per tal d'aportar
referents masculins positius i fes aquests visibles.

3. LA PORTA VIOLETA SONA!
Des del departament de Música treballarem diferents cançons, entre altres “La Puerta

Violeta” de Rozalén que l’alumnat cantarà i tocarà amb Els Ukeleles.

4. EFEMÈRIDE DEL DIA 25 DE NOVEMBRE
Per a aquest dia està preparant-se la lectura de les històries proposades per Valors

Ètics i un manifest llegit des de megafonia del centre per a totes les classes sense que els
alumnes es moguen de les seues aules per a preservar la normativa COVID. 

Acabarem l’acte sentint la cançó «La puerta violeta». Es farà a les 10:30 h abans del 1r
esplai.


