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VIOLÈNCIA DE GÈNERE ENTRE ADOLESCENTS

IGUALDAT

GUIA PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER
AL PROFESSORAT DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA DEL
MUNICIPI DE SANT JOAN D´ALACANT

A QUI VA DIRIGIDA
ESTA GUIA?
Estes
línies
tracten
d’orientar-te en la teua labor
pedagògica i docent en el
camí d’acompanyar als teus
adolescents en l’aula al
parlar de violències contra
les dones, per a intentar
explicar perquè de vegades
l’amor i la violència van de la
mà. Xics i xiques que estan
començant la seua primera
relació
heterosexual
que
és la que ens interessa, no
perquè no sapiem que hi ha
tantes
formes
d’identitat
i orientació sexual com a
persones, sinó perquè és on

majoritàriament es donen les
agressions masclistes. Amb
este material es pretén crear
un espai de reflexió sobre com
es pot estimar lliurement,
sense lligams i sense dolor.
I per a detectar qualsevol
evidència de violència de
gènere que, per la joventut
del teu alumnat, potser no es
perceba sense la teua ajuda.
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1. 1. DEFINICIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La violència de gènere és la
conseqüència més greu i directa
que el masclisme ocasiona en
les dones, ja que les dones,
són les úniques víctimes de la
violència que s’exercix sobre elles.
Les desigualtats sexistes, les
discriminacions per raó de gènere,
la subordinació de les dones fruit
de les relacions de poder que
els hòmens han exercit sobre les

dones provoquen que les dones
patisquen violència només pel fet
de ser-ho.
Independentment, de la seua
classe social, el seu nivell
educatiu,
cultural,
econòmic,
raça o ètnia qualsevol dona és
susceptible de patir una situació
de maltractament.

Al nostre país, el terme de la
violència de gènere determina
que és aquella que s’exercix
sobre les dones per part dels
que estiguen o hagen estat lligats
a elles per raons d’afectivitat
(parelles o exparelles) . Sempre
existix o ha existit un vincle
afectiu-emocional-sexual entre
víctima i agresor.

Al llarg dels anys han sigut moltes les definicions de violència de gènere
que han realitzat diferents entitats governamentals:
-DECLARACIÓ SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA
DONA AG ONU, 1993:
“Tot acte de violència basat en el gènere que té com resultat possible o
real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o
la privació arbitrària de la llibertat, ja siga que ocórrega en la vida pública
o en la vida privada”.

Conveni d’Istanbul: Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció
i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica.

Article 3. a) :”Per violència contra les dones s’haurà d’entendre una
violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les
dones, i designarà a tots els actes de violència basats en el gènere
que impliquen o poden implicar per a les dones danys o patiments
de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les
amenaces de realitzar els dits actes, la coacció o la privació arbitrària
de llibertat, en la vida pública o privada”.

El Conveni d’Istanbul és un instrument jurídic internacional d’àmbit
continental més important i específic per a previndre i lluitar contra totes
les formes de violència cap a les dones. Està en vigor des de l’1 d’agost
de 2014.
LLEI ORGÀNICA 1/2004, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES DE
PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Article 1:”Tot acte de violència (...) que, com a manifestació de la
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels
home sobre les dones, s’exercix sobre estes per part dels que siguen o
hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats
a elles per relacions semblants d’afectivitat, encara sense convivència
(...) que tinga o puga tindre com resultat un dany o patiment físic,
sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes,
la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produïxen en
la vida pública com en la vida privada”.
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2. L’AMOR
L’amor és un dels sentiments més intensos que el ser humà pot
experimentar. Si parlem de parella, a l’enamorar-nos, les intenses
emocions que sentim ens emboliquen i afecten la nostra ment i el nostre
cos. Totes les persones ho van a experimentar al llarg de la seua vida.
L’amor és també un fet biològic, cultural i
sociològic ja que modifica significativament
el mode en què percebem la realitat. Quan
percebem l’amor les nostres prioritats es
reorganitzen, les nostres relacions amb els
altres es modifiquen i les decisions que
prenem també es veuen alterades.

Les persones aprenem a amar, no naixem
sabent amar. És quelcom que s’aprén durant
les diferents etapes de la vida. No hi ha un
model d’amor universal. Per exemple, hi ha
cultures polígames i altres monògames.
L’amor no s’exercix de la mateixa manera
en els distints llocs del món, ni tampoc es
percep igual als 45 anys que als 16 anys.

Com aprenem a amar?
Fonamentalment a través de la nostra
experiència i la socialització: de les relacions
socials, la qual cosa percebem de la cultura,
dels mitjans de comunicació, la publicitat, la
literatura, etc.
Les primeres relacions amoroses que
s’establixen estan molt condicionades per
les normes socials i els models educatius
que s’hagen aprés en l’àmbit de la família.
El model que es reproduïx en la nostra
societat és el de l’amor romàntic basat en
la influència dels estereotips sexistes. Encara
que està en procés de canvi, la icona de
representació de l’amor romàntic és el d’una
parella heterosexual blanca i jove.

Hem aprés que en l’AMOR ROMÀNTIC, les
dones i els hòmens no es comporten igual
en una relació de parella:
XIQUES

XICS

Fragilitat

Valentia

Dependència

Independència

Indefensió

Lluita

Delicadesa

Fortalesa

Passivitat

Acció

Submissió

Poder

El que busquen... segons l’AMOR ROMÀNTIC
XIQUES

XICS

Que ell prenga la iniciativa...

Que es deixe conquistar...

Que siga atractiu...

Que siga guapa...

Que siga inteligent...

Que siga hacendosa...

Que siga diligent...

Que siga discreta...

Que les protegisca

Que es deix portar...

Que l’inici de les relacions sexuals siga
tard...

Que l’inici de les relacions sexuals siga pronte...
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L’ edat mitjana en què s’inicien les relacions sexuals a Espanya en situa en els 16,7 anys. : http://sec.es/encuesta-nacional-sobre-sexualidad-y-anticoncepcion-entre-los-jovenes-espanoles-16-25-anos/

3. MITES D’AMOR ROMÀNTIC
La societat està en profund canvi i és per això que encara hui en dia
conviuen amb les noves percepcions de les relacions amoroses creences
sexistes al voltant de com s’ha de viure una relació entre adolescents.
El que cal desaprendre dels mites de l’AMOR ROMÀNTIC.

MITE 1 . “L’AMOR TOT HO
POT”.
Normalització del conflicte. Tot
es pot perdonar basant-se en
l’amor.
• Creença que els pols oposats
s’atrauen i entenen millor.
• Pensar
que
l’amor
“verdader” ho perdona i
aguanta tot.
• Canviar la teua vida per
amor.
• Compatibilitzar l’amor amb
el maltractament.

MITE 2.

MITE 3.

MITE 4.

“L’AMOR ÉS EL
MÉS IMPORTANT I REQUERIX
ENTREGA TOTAL”.
• Convertir l’amor en el centre
de l’existència.
• Fal·làcia de l’entrega total.
• Creença d’entendre l’amor
com la capacitat de donar
la felicitat.

L’AMOR VERDADER
PREDESTINAT.

•
•
•
•

Creença que només hi ha
un amor verdader en la
vida.
Esperar a la mitja taronja.
Pensar en la passió eterna
o equivalència.
Buscar la
complementarietat.

“L’AMOR ÉS
POSSESSIÓ I EXCLUSIVITAT”.

•
•
•

Entendre els zels com
quelcom positiu.
Creença que el matrimoni
és per a tota la vida.
Acceptar la fidelitat de
forma sexista.

“Del amor romántico a la violencia de género”,
de les professores de la Universitat de Balears,
Victòria Ferrer Pérez i Esperanza Bosch Fial.
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4. LA FRONTERA
L’adolescència és una etapa complexa en què es viuen molts canvis tant
psicològics i físics, on es determina el procés de busca d’identitat i de sentit
personal i on, a més, té lloc el primer amor. És fonamental aconseguir una
autoestima consolidada, en esta etapa, per a garantir el benestar psicològic
de les xiques i els xics.
L’adolescència és, també, un període fonamental en el desenvolupament
humà, vital en la conformació de la identitat i la personalitat; un període
d’activitat cerebral només comparable a la primera infància. Qualsevol
experiència traumàtica o de violència viscuda en este període pot tindre
conseqüències en la conformació de models,rols i patrons per a la vida
adulta.

Si tenen una autoestima forta no traspassaran
LA FRONTERA...
•
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si
Si

tenen estabilitat emocional i dónes mostres d’empatia.
coneixen les seues fortaleses i debilitats.
es responsabilitzen dels seus propis comportaments i decisions.
tenen una visió optimista del futur.
senten l’acceptació del seu entorn.

Senyals d’estar en LA FRONTERA:
•
•
•
•

Si les crítiques són constants dins de la parella.
Si es revisen els missatges del mòbil.
Si s’amenaça amb què quelcom roín succeirà si la relació finalitza. - Si
es transmeten sentiments de culpa.
Si es força a fer coses que no es desitja fer.

Per a no traspassar LA FRONTERA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cal sentir-se cómoda/o en parella.
Saber que no passa res si hi ha opinions contràries.
Ser uno/a mateixa a l’estar en parella.
No abandonar les relacions familiars i d’amistat.
Desenrotllar una identitat independent de la parella.
Buscar solució als problemes.
Procurar no criticar i dir coses productives.
Intentar mostrar compressió i escolta activa.

5. CICLE DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2
Fase d’Acumulació de Tensió:

Etapa en què ocorren incidents menors com a crits o xicotetes baralles.
La seua duració pot ser de dies, setmanes, mesos o años...Esta fase és
la d’interlocutòria culpabilització de la víctima i tracta de complaure
l’agressor.
Fase de Quadre resum de la Tensió:

En esta fase es produïx la descàrrega de la tensió acumulada en la fase
anterior. Es produïxen les agressions físiques, psicològiques y/o sexuals. És
comú que la víctima patisca tensió psicològica, ansietat, insomni o aïllada.
Fase de Lluna de Mel o Penediment:

És un període que es caracteritza per una relativa calma, en la que l’agressor
es mostra amable, afectuós i inclús penedit, arribant a demanar perdó i
prometent que no tornarà a succeir. La denúncia per part de la víctima es
retarda o inclús s’anul·la durant esta fase.

DESPRÉS DE LA FASE DE PENEDIMENT ES TORNA A LA PRIMERA
CONVERTINT-SE AIXÍ EN UN CICLE.
Lluna de Mel o
Penediment

Acumulació de Tensió

EXPLOSIÓ
6. ALERTA A LES DADES
36 Dones assassinades entre gener i octubre de 2021.
5 Xics/xiques assassinats entre gener i octubre de 2021.
18 Òrfens menors de 18 anys entre 2013 i octubre de 2021.
1.117 Dones assassinades des de 2003 fins a octubre 2021.
42 Nens/Nenes assassinats des de 2003 a octubre 2021.
Font: Ministeri d’Igualtat.
La psicòloga nord-americana, Lenore E. Walker, va definir en la seua obra “The Battered
Woman” de 1979, el “Ciclo de la Violencia”, que són els cicles pels quals travessa una
víctima respecte al seu maltratador.
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7. LA VIOLÈNCIA EN LA TEUA RELACIÓ
ESTUDI “LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN
LA ADOLESCÈNCIA EN ESPAÑA” (Febrer 2021).
TIPUS DE VIOLÈNCIA MÉS EXPERIMENTADES PER LES ADOLESCENTS
EN LES SEUES RELACIONS:
• L’abús emocional és el tipus de violència més experimentat (insultar
o ridiculitzar) . 17,3%.
• El control abusiu general de la seua parella. 17,1%.
• El control a través del mòbil. 14,9%.
• El 31,7% de les adolescents admet que ha patit abusos psicològics
i de control per part de les seues parelles i un 5,5% situacions de
violència extrema.
• El 11,1% de les adolescents reconeix que es “s´ha sentit pressionada
per situacions de tipus sexual en què no volia participar. El 9,6% que
li han fet “sentir por”, el 8,7% que li han dit que “no valia res” i el
8% que el xic que la va maltractar “presumía de dites conductes”.
HI HA UNA RELACIÓ SIGNIFICATIVA ENTRE ELS PROBLEMES DE
SALUT I LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE......
• El 68,7% de les adolescents enquestades reconeixen tindre molts
problemes com l’esgotament. El 56,8% patir dolors de cap, el 54,3%
tristesa i el 52,9% dolor d’esquena.
ELS ZELS, L’INICI DE LA VIOLÈNCIA INVISIBLE ENTRE LA JOVENTUT...
• Els zels partixen de la inseguretat, de les pors i la necessitat de
sentir estima i control. Són una emoció negativa i complicada que
cal aprendre a gestionar.
• Els zels mai es poden justificar. No tenen cap justificació. No es
poden permetre.
• El 28% dels xics opina que els zels són una prova d’amor enfront del
15% de les xiques.

8. MESURA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
EN LA TEUA RELACIÓ, NO ÉS AMOR SI...

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si t’humilia una vegada, dos vegades, tres
vegades...
Si et culpa constantment dels vostres
problemes.
Si utilitza el xantatge emocional per a
aconseguir els seus propòsits. (“Si em
volgueres et vestiries d’una altra manera,
aniries amb una altra gent, no eixiries amb
ellas...”).
T’agredix (verbal, física o sexualment) i
després es penedix, demana perdó i et diu
que no ho tornarà a fer.
Intenta espatlar-te les ocasions especials.
T’aïlla de les teues amistats i família.
Has de pensar com dir-li les coses perquè
no s’enfade.
Té zels de tot. - Et vigila. - Controla les teues
xarxes, el teu mòbil, el teu pc...
T’exigix que actives la geolocalització.
T’anima a deixar els estudis.
Tracta d’obligar-te a tindre relacions
sexuals.
Trenquen i tornen sovint.
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COMPTA-HO I DEMANA AJUDA

- Al teu tutor o tutora o a la persona responsable de la unitat d’igualtat
i convivència.
- A la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alacant 96 601 31 60 o a
la Regidoria de Serveis Socials 96 601 31 60.
- Al Centre Dona 24 hores Alacant 900 580 888.
- Al 016.

IGUALDAT

