


Com heu vist, la imatge anterior correspon al cartell

que hem preparat en el nostre centre per commemorar

aquest any 2021 el 25 de novembre, dia internacional

contra la violència de gènere.

Tal volta molts de vosaltres vos pregunteu per què s’ha

de commemorar aquest dia o per què es destaca tant

als mitjans de comunicació. És realment necessari?

Doncs vos proposem una activitat per a que raoneu i

arribeu a les vostres pròpies conclusions.



A ben segur que quasi a diari escolteu música i teniu un

grup o solista preferit, fins i tot un estil de música que vos

agrada més que cap altre.

Doncs, la música pot estar genial però ...

1. Vos heu parat a escoltar la lletra d’eixes cançons?

2. Realment el que transmeten és el que penseu?

3. Esteu d’acord amb el que diuen?

Vos proposem que mireu aquest vídeo, però sobretot, que

escolteu el que diuen les lletres de les cançons. És

simplement un vídeo recopilatori d’algunes de les cançons

més escoltades per la gent jove en les últimes dècades.

NOTA: Si no obri l’hipervincle busqueu en youtube: Recopilación de canciones machistas 
o al següent url: https://www.youtube.com/watch?v=4P1VktEk0vc

https://www.youtube.com/watch?v=4P1VktEk0vc
https://www.youtube.com/watch?v=4P1VktEk0vc


Ara que ja hem vist el vídeo farem el següent:

1. Amb l’ajuda de la tutora o tutor, dividiu la

pissarra en dues parts. En una d’elles escriviu

totes aquelles frases que vos han sobtat, que vos

han semblat inapropiades o, fins i tot, humiliants

cap a la dona. (Si és necessari podeu tornar a

veure el vídeo).

2. Després, escriviu a l’altra part de la pissarra

lletres o parts de cançons que recordeu però en

sentit invers, és a dir, que menyspreen o humilien

als homes. (Si no les recordeu podeu buscar-les

per internet).

3. En acabar, observeu la pissarra i compareu les

dues parts i feu una reflexió o debat en veu alta.



Doncs, heu de saber que tenim llibertat d’escollir i triar

el que ens sembla correcte i el que no i,

afortunadament, les cançons no són totes iguals.

Així que per finalitzar, vos proposem escoltar la cançó

“Se acabaron las lágrimas” del cantant Huecco a duo

amb Hanna. Aquesta és una cançó de 2008, una de les

primeres en la lluita contra el masclisme. Parla de

llibertat i de posar fi a la violència cap a les dones. A

més, veuràs que el videoclip compta amb la
col·laboració d’actores, presentadors i gent famosa,

mostra de tanta i tanta gent que, cansada de tanta

violència, diu prou al masclisme.

NOTA: Si no obri l’hipervincle busqueu en youtube: Se acabaron las lagrimas (dueto con Hanna) (Video clip) o al 
següent url: https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ

https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ
https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ

