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Nº participants | 
Mínim  20 participants
 Màxim 50 participants

Codi Binari
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Teatre Gènere Joves

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada   | 
1:15h

Continguts

Espai |
Cada jove amb un
aparell (ordinador, mòbil,
tableta...)

Espectacle participatiu que passa en el teu ordinador. Descobrirem 3 episodis de la vida de 3
persones que intenten confrontar Violències Masclistes i LGBTIfòbiques i que no se’n acaben
d’ensortir.  Al final de cada història, tots els personatges comptaran amb la col�laboració dels
espectactors. Amb la seva participació, podran transformar les relacions que considerin opressives,
injustes, desiguals o violentes, per acostar-nos a altres finals, lliures de violència.

Pantalla Partida A través de les xarxes, likes i converses online de l’Isma i la valèria, veurem com la
socialització de gènere, l’amor romàntic i les violències masclistes dins la parella, també habiten
aquest món. 

L’Escapada Dins un room scape virtual, els avatars i l’anonimat deixen via lliure al qüestionament de
la identitat de gènere i les actituds transfòbiques. L’espectador/a accedirà a la partida, per
transformar les relacions d’aquest grup, que sembla que ja no està jugant. 

A la parada del Bus L’Adriana i el Santi fan els “punts a favor” i els “punts en contra” del treball de
literatura. Punt a punt descobrirem una agressió a la parada del bus, els estereotips i prejudicis vers
les relacions lèsbiques, i com la violència es normalitza i justifica quan estàs “fora de la norma”.



Nº participants | 
Òptim  50 participants
Màxim 95  participants

Històries visibles 
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Teatre Gènere,
bullying...

Joves

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada  | 
1:30/1:45

Objectius

Espai |
Virtual a través de 
Zoom. Es necessita
pantalla, projector i
ordinador a l'aula

Històries visibles és un espectacle online que parteix de les històries del públic per veure com, 
 gràcies a la intel�ligència  col�lectiva, es podem trobar alternatives de canvi a totes aquelles
situacions de les que no ens en vam saber sortir en algun moment de les nostres vides.  Farem
visible aquelles històries que semblen personals, però que són socials i aprofitarem l’espai virtual
per fer un assaig per la vida.

Visibilitzar i sensibilitzar sobre les violències  que es donen en espais físics i virtuals,  i la seva
dimensió  cultural macrosocial.
Fomentar l’esperit crític i el compromís social de les persones participants.
Afavorir un canvi de mirada sobre les relacions de poder i les situacions de discriminació i
conflicte en relació les violències , per promoure relacions sanes instaurant una nova cultura
afectiva a través del canvi d’actituds, comportaments i normes, més enllà de la labor
estrictament informativa.

Continguts
A Històries visibles primer veurem unes històries d'uns personatges que han patit episodis de
violència  i que no n'han sabut com ensurtir-se i, amb l'ajuda del públic, intentem trobar alternatives.
Després seran les pròpies espectadores qui podran trobar alternatives a les seves històries.  



Nº participants | 
Un grup-classe 
 

Taller prevenció violències masclistes
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Taller Gènere
Infants (5è i 6è)
Adolescents i Joves

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada   | 
Primària 1  hora
Secundària 2 hores

Objectius

Espai |
Cada participant amb un
aparell (ordinador, mòbil,
tableta...)

Tallers modulars de sensibilització i prevenció de la violència masclista i les actituds d'homofòbia,
lesbofòbia i transfòbia per a comunitats en general i /o comunitats educatives, en els que explorem
els estereotips de gènere en vers la identitat, analitzem les relacions, els mites de l’amor romàntic i
les violències. Descobrim les noves violències a través de les TICs i les xarxes socials. Amb les
famílies i el professorat ens aproximem a les mateixes temàtiques per a sensibilitzar i dotar d’eines i
recursos per a la prevenció.

Identificar i visibilitzar el fenomen de la violència de gènere i els diferents elements que hi
intervenen, per afavorir accions per combatre-la.Identificar els estereotips i tòpics associats al
gènere. 
Evidenciar que els rols associats al gènere son construccions socials subjectes a canvi.Identificar
els diferents tipus de violència masclista.
Posar en qüestió els “mites de l’amor romàntic”, i debatre sobre l’assumpció dels rols femenins i
masculins tradicionals en les relacions de parella.
Entendre el cicle de la violència.  Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de
cadascú  en situacions de violència. 
Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.
Donar a conèixer les diverses identitats de gènere (LGTBIQ) i fomentar les noves masculinitats.
Empoderar de forma individual i col�lectiva les participants del grup.



Nº participants | 
Òptim   20 participants
Màxim 95  participants

Formació Prevenció Violències Masclistes - Professionals 
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Formació Gènere Professionals

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada   | 
Càpsula1. Socialització de gènere i violències masclistes
3h
Càpsula2. Aprofundiment en Amor Romàntic 2h
Càpsula3. Aprofundiment en violències Masclistes 2h

Objectiu General

Espai |
Virtual (Zoom)
Cada participant
necessita el seu
dispositiu 

Càpsules formatives per a la sensibilització i prevenció de la violència masclista i les actituds de
LGTBIfòbia per a professionals del món educatiu, en els que explorem els estereotips de gènere en
vers la identitat, analitzem les relacions, els mites de l’amor romàntic i les violències. Descobrim les
noves violències a través de les TICs i les xarxes socials.En funció de la modalitat escollida (nº de
càpsules) es poden treballar diversos dels objectius/continguts marcats.

Identificar i visibilitzar el fenomen de la violència de gènere i els diferents elements que hi
intervenen, per afavorir accions preventives per combatre-la.

Objectius específics
Identificar que els estereotips i tòpics associats al gènere són construccions socials subjectes a
canvi.
Identificar els diferents tipus de violència masclista. 
Posar en qüestió els “mites de l’amor romàntic”
Entendre el cicle de la violència en relacions de parella. 
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú en les relacions afectives i
davant les situacions de violència. 
Donar a conèixer les diverses identitats de gènere (LGTBIQ).
Empoderar de forma individual i col�lectiva les participants del grup.



Nº participants | 
Un grup- classe 

Tallers de Prevenció del Bulliyng per a Joves
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Taller Bullying Infants 5è i 6è
Adolescents i Joves

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada  óptima  | 
Primària 1 hora
Secundària 2 hores

Objectiu General

Espai |
Virtual (Zoom)

Tallers modulars de sensibilització i prevenció de l’assetjament i ciberassetjament en els que
explorem els estereotips i creences al voltant del “bullying”, analitzem els rols i les relacions, i
explorem les dinàmiques que afavoreixen o aturen aquest tipus de violència tan en espais
presencials com virtuals.

Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les TIC
i xarxes socials (Bullying I Ciberbullying), per afavorir accions per combatre’l.

Objectius específics
Prendre consciència de les condicions que poden portar al Bullying i d’aquelles que en
contraresten els factors de risc.
Afavorir la detecció del Bullying i el Ciberbullying  
Descriure els efectes que té l’ assetjament en els rols de víctima, agressores/es i espectadors/es
respectivament.
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú davant les situacions de
violència.
Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.
Empoderar de forma individual i col�lectiva les participants del grup.



Nº participants | 
Òptim   20 participants
Màxim  95   participants

Càpsula  prevenció del Bullying per a Professionals
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Formació Bullying Professionals del
món educatiu

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada  óptima  | 
Càpsula1. Sensibilització i Prevenció
Assetjament i ciberassetjament 3h
Càpsula2. Detecció, observació continuada
situacions de risc i tipificació, actuació. 2h

Objectiu General

Espai |
Zoom (Cada participant
necessita el seu
dispositiu)  

Entenem el bullying i el ciberbullying com una problemàtica social que afecta a tota la comunitat. La
càpsula formativa que presentem pretén fer un primer pas cap a la prevenció  de l'assetjament entre
iguals, promovent el coneixement i l'empoderament del professorat per a la construcció de  nous
models de convivència.

Formar el professorat i personal no docent dels centres educatius en materia de Prevenció del 
 Bullying i Ciberbullying incorporant metodologies artístiques i participatives  per promoure
l’empoderament de tota la comunitat educativa.

Objectius específics
Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les
TIC i xarxes socials (Bullying I Ciberbullying), com formes de violència contra la infància.
Sensibilitzar de la importància del treball preventiu dins els nostres entorns pedagògics
Prendre consciència de les condicions que poden portar al Ciberbullying i d’aquelles que en
contraresten els factors de risc.
Descriure els efectes que té l’ assetjament en els rols de víctima,  agressors/es,  i
espectadors/es respectivament.
Reflexionar sobre la manera com es poden abordar les situacions de violència entre iguals que
tenen lloc dins i fora de l’escola, per fomentar la implementació de mesures preventives en els
centres educatius.  
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú davant les situacions de
violència.

*En modalitats d’activitat de vàries sessions es poden incorporar objectius vinculats a la Detecció i l’Actuació en casos
d’assetjament.



Nº participants | 
segons la demanda

Tallers i Formacions Online a Mida
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Tallers i
formacions

Segons
demanda Segons demanda

FITXA TÈCNICA

Descripció de l'activitat

Durada  óptima  | 
Segons la demanda

Espai |
Presencial o virtual
segons demanda

La situació actual de pandèmia no només ha posat de manifest les mancances del sistema en molts
àmbits, sinó que ens ha recordat la necessitat de seguir treballant i prioritzant aquelles temàtiques
que afavoreixen el benestar de totes les persones  i la justícia social. Al mateix temps, ens ha empès
a utilitzar encara més les vies virtuals per a fer-ho. 
Aportant idees, metodologia, creativitat. Col�laborant o acompanyant-te…NUS som un col�lectiu àvid
de nous reptes, i ens agrada crear “a mida”.

Si tens una necessitat o una idea, no dubtis en contactar-nos!


