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TIPUS DE 
PROPOSTA

TEMES

A QUI

Tallers i formacions presencials i
online

Gènere i Masclisme
LGTBI
Bullying i Cyberbullying
Gestió de Conflictes

Infants 5è i 6è
Adolescents i joves
Professorat i famílies
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NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques i el món social.
Desenvolupem accions i processos transformadors amb perspectiva
feminista i comunitària, des de la creativitat i la cura, per visibilitzar i incidir
en problemàtiques com les violències masclistes o l’assetjament, i
transformar les relacions de poder. 

En aquest catàleg, us fem arribar la nostra proposta de:

Recursos pedagògics propis 

Tallers i formacions de prevenció per a comunitats educatives

Espectacles teatrals de sensibilització per a comunitats educatives

NUSaltres
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Davant de les violències masclistes, des de NUS creiem que és hora d’anar més enllà del
empoderament femení, per de posar el focus allà on pertoca: la revisió de la masculinitat
heteronormativa i dels seus privilegis associats, per avançar cap a un model on les identitats de
gènere puguin ser diverses i conviure en igualtat. 

Per a contribuir en aquesta lluita, hem creat VeUS: 3 càpsules audiovisuals acompanyades d’un
dossier d’activitats, amb la voluntat de que puguin ser un recurs educatiu a disposició de totes
aquelles persones que estiguin interessades en la temàtica. 

V<e>US: Masculinitat i Violències

Recurs 
gratuït

Gènere
Masclisme

Adolescents i Joves
Professorat i famílies

Descripció 

Accedeix a les càpsules

Nº participants | Un grup classe 

FITXA TÈCNICA

Durada  | Veure dossier 

Espai | Aula

Descarrega't el dossier pedagògic

https://nus.coop/projectes/masculinitat-violencies-veus-capsules-audiovisuals/
https://nus.coop/wp-content/uploads/2021/12/VeUS-Dossier-pedag%C3%B2gic_NUS-cooperativa.pdf


Tallers teatralitzats modulars de sensibilització i prevenció de la violència masclista i les actituds
d'homofòbia, lesbofòbia i transfòbia per a  adolescents i joves i les seves 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.

Dinàmiques de grup participatives.
Intorducció d'eines teatrals,  que ens
permetran visibilitzar de forma participativa
i vivencial el fenòmen de la violència
masclista.
Es promourà la construcció de coneixement
conjunta entre els i les membres del grup.

Modalitat Presencial (Òptima)
Combinarem dels continguts teòrics amb
material audiovisual i debats
participatius,  que ens permetin avançar
cap a reflexions de caire pràctic.
Es promourà la construcció de
coneixement conjunta entre els i les
membres del grup.

Modalitat Virtual

Prevenció Violències Masclistes
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Taller
Formació

Gènere
Masclisme

Adolescents i Joves
Professorat i famílies

Descripció de l'Activitat

Modalitat

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

En funció dels objectius i necessitats de cada grup, i de la modalitat escollida (nº de càpsules) es
poden treballar en vàris o tots els mòduls a nivell de sensibilització, o aprofundir en aquells que
més interessi. Cada càpsula te una durada de 2h

Càpsula Inicial 
El sistema sexe-gènere-sexualitat
Diversitats en les identitats de gènere i LGTBIQ
Violències masclistes 
Violències a les xarxes socials virtuals.

Càpsules d' Aprofundiment
L’Amor romàntic: ideari i mites 
Les relacions abusives 

Nº participants | Un grup classe 

FITXA TÈCNICA

Durada  | 2h

Espai | Sala gran i diàfana o aula



Tallers teatralitzats modulars sobre la masculinitat hegemònica, en els que revisarem els
paràmetres que la conformen i les seves conseqüències negatives en la vivència de la sexualitat i
l’afectivitat dels joves. A tarves de les eines del teatre social, explorem els estereotips de gènere en
vers la identitat, analitzem les relacions, les dinàmiques de poder i les violències. 

Dinàmiques de grup participatives.
Intorducció d'eines teatrals,  que ens
permetran visibilitzar de forma participativa
i vivencial el fenòmen de la violència
masclista.
Es promourà la construcció de coneixement
conjunta entre els i les membres del grup.

Modalitat Presencial (Òptima)

Taller Masculinitats
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Taller Masculinitat(s)
Masclisme

Adolescents i Joves

Descripció de l'Activitat

Modalitat

Analitzar els valors associats a la masculinitat estereotipada i el masclisme.
Identificar les dinàmiques de reconeixement i poder que es generen.
Desenvolupar habilitats per a la comunicació fluïda amb els companys basada en el respecte,
cura dels altres, comunicació no-violenta i assertivitat.

Objectius

Nº participants | Un grup classe 

FITXA TÈCNICA

Durada  | 2h

Espai | Sala gran i diàfana o aula

Continguts
Estereotips de gènere. Desigualtats de gènere. Violències de
gènere.
Masculinitat hegemònica. Masclisme.
Noves masculinitats. Models i referents masculins positius.
Pressió de grup. Homofòbia.
Expressió d’emocions. Comunicació afectiva. Empatia i cura
dels altres.



Tallers teatralitzats modulars de sensibilització i prevenció de  les actituds d'homofòbia, lesbofòbia
i transfòbia per a adolescents i joves, en els que explorem els estereotips de gènere en vers la
identitat, analitzem les relacions i les violències. Descobrim les noves violències a través de les
TICs i les xarxes socials.

Dinàmiques de grup participatives.
Intorducció d'eines teatrals,  que ens
permetran visibilitzar de forma participativa
i vivencial el fenòmen de la violència
masclista.
Es promourà la construcció de coneixement
conjunta entre els i les membres del grup.

Modalitat Presencial (Òptima)

Taller LGTBIfòbia
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Taller LGTBI
Patriarcat

Adolescents i Joves

Descripció de l'Activitat

Modalitat

Aprendre a viure la diversitat com un valor positiu i enriquidor. 
Saber distingir entre identitat de gènere, expressió de gènere i preferències sexuals. 
Ampliar l’imaginari sobre formes d’autodefinició personal. 
Desenvolupar eines per combatre les discriminacions.

Objectius

Nº participants | Un grup classe 

FITXA TÈCNICA

Durada  | 2h

Espai | Sala gran i diàfana o aula

Continguts
Sistema sexe-gènere-sexualitat i heteronormalitat
LGTBIfòbia
Estratègies col�lectives i xarxes de suport contra les
discriminacions per motius d’identitat sexual



Tallers modulars teatralitzats 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.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.

Dinàmiques de grup participatives.
Intorducció d'eines teatrals,  que ens
permetran visibilitzar de forma participativa
i vivencial el fenòmen de la violència
masclista.
Es promourà la construcció de coneixement
conjunta entre els i les membres del grup.

Modalitat Presencial (Òptima)
Combinarem dels continguts teòrics amb
material audiovisual i debats
participatius,  que ens permetin avançar
cap a reflexions de caire pràctic.
Es promourà la construcció de
coneixement conjunta entre els i les
membres del grup.

Modalitat Virtual

Prevenció Bullying i Cyberbullying
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Taller
Formació

Bullying
Cyberbullying
Convivència

Infants 5è i 6è
Adolescents i Joves
Professorat i famílies

Descripció de l'Activitat

Modalitat

Objectiu General
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.

Prendre consciència de les condicions que poden portar al Bullying i d’aquelles que en
contraresten els factors de risc.
Descriure els efectes que té l’ assetjament en els rols de víctima, agressores/es i
espectadors/es respectivament.

Nº participants | Un grup classe 
Durada | 2h secundària 
                1h30 primària
Espai | Sala gran i diàfana o aula

FITXA TÈCNICA
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat
de cadascú davant les situacions de violència.
Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.



Tallers modulars sobre l'identificació d'emocions, l'escolta activa i la gestió de conflictes, en els que
revisarem perquè és dónen i com podem fer-ne una gestió conscient i assertiva que contribueixi a
una bona convivància a l'aula. 

Dinàmiques de grup participatives.
Intorducció d'eines teatrals,  que ens
permetran visibilitzar de forma participativa
i vivencial el fenòmen de la violència
masclista.
Es promourà la construcció de coneixement
conjunta entre els i les membres del grup.

Modalitat Presencial (Òptima)

Taller Gestió Conflictes
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Taller Conflicte
Convivència

Infants 6è
Adolescents i Joves

Descripció de l'Activitat

Modalitat

Reconèixer emocions devant de les agressions dels altres i possibles respostes que podem
donar devant aquestes situacions.
Reconèixer l’assertivitat com a resposta adequada que ens permet afrontar el conflicte tot
respectant els altres.
Prendre consciència sobre la "cultura del nostre grup" i eines per a decidir quin grup "volem
ser".

Objectius

Nº participants | Un grup classe 

FITXA TÈCNICA

Durada  | 1h30

Espai | Sala gran i diàfana o aula

Continguts
Escolta activa.
Detecció i expressió d'emocions.
Coherència i sinceritat.
Comunicació assertiva.
Empatia i cura dels altres.
Convivència a l'aula



ESPECTACLES TEATRALS 
PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES
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MICROTEATRE A L'AULA
Espectacle participatiu
sobre violències masclistes
i 
LGBTIfòbiques que es fa
dins les àules

Adolescents i Joves
Professorat i famílies

Adolescents i Joves
Professorat i famílies

La PerrucaLa PerrucaLa Perruca

Adolescents i Joves

Infants de 7 a 11 anys
Professorat i famílies

ÉS DE CONYA
Espectacle participatiu
sobre 
violències masclistes en la
parella

#1000LIKES
Espectacle participatiu i
interaciu (amb APP) sobre
bullying i ciberbullying

LA PERRUCA
Espectacle participatiu per a
públic infantil i familiar sobre
transfòbia i identitats de
gènere

Nº participants | Màx. 100 persones FITXA TÈCNICA
Durada  | segons espectacle


