
LES NOSTRES EMPREMTES, LA NOSTRA IMPLICACIÓ.  

ACTIVITAT 25 DE NOVEMBRE 

 

IES La Malladeta 

 

El mes de novembre és ben significatiu pel que fa als tallers i actes que al nostre centre fem 

cada any tenint com a centre el  25 de novembre, dia Internacional de l’Eliminació de la 

Violència contra les dones. Enguany hem volgut que xiquets i xiquetes, també víctimes d’aquest 

atac, tinguen un paper important en el nostre record i reivindicació. Com bé sabeu, el terme 

violència vicària, ha passat a formar part del nostre dia a dia. És per aquest motiu que 

enguany hem volgut prendre com a referència i col·laborar amb el projecte “El latido de las 

mariposas” (https://latidomariposas.com/) d’ Isabel Gallardo i Itziar Prats que va nàixer 

com a conseqüència de l’assassinat de dues filles d’una de les seues components.  

Aquest projecte amb la seua acció “Deixa la teua empremta, implica’t i identifica’t contra la 

violència de gènere” farà que el nostre centre s’òmpliga de papallones i serà l’eix vertebrador 

de la nostra acció per al 25N. Si coneixeu el projecte ja sabeu que les papallones de ganxet són 

el seu símbol principal, si no el coneixeu podeu entrar en la pàgina web i conéixer-lo un poc més. 

Les nostres empremtes són allò que ens diferencia de qualsevol altre ésser al món i són aquella 

part única que pot donar la cara per nosaltres i les lletres soles no ho poden fer. Penseu-ho 

bé, la signatura es pot falsificar, i l’empremta? Doncs d’això es tracta, farem que les nostres 

empremtes deixen constància de la nostra implicació contra la violència de gènere i prenguen 

forma de papallona. 

Si voleu saber un poc més de violència vicària us passe pàgina on consultar per a poder tractar 

el tema a classe. 

https://www.ucm.es/otri/noticias-violencia-vicaria-ucm 

 

 

https://latidomariposas.com/


25 Novembre ACTIVITAT A L’AULA: SILUETES I PAPALLONES CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE (TOTS ELS NIVELLS) 

El projecte “El latido de las mariposas” s’adaptarà als diferents nivells educatius de diverses 

formes. L’alumnat del matí farem a tutoria cadenes amb siluetes que després es penjaran al 

centre. Aquestes cadenes representaran xiquetes i xiquets agafats de la mà. En aquestes 

siluetes, que seran retallades i unides, alumnat i professorat deixaran les seues empremtes 

com a símbol del compromís contra la violència de gènere.  

En una carpeta de plàstic, tutores i tutors, rebreu el material necessari per a poder fer les 

siluetes i estampar les empremtes. Per una banda paper continu ja tallat de color morat, la 

plantilla de les siluetes perquè puguen retallar i fer les tires, les tisores i finalment, la tinta 

de color morat en la seua caixeta per a poder marcar les empremtes dactilars. Les caixetes 

de tinta seran compartides per les tutories així que, només acabeu de fer l’activitat, torneu-

les a la sala de professorat perquè puguen ser reutilitzades. L’activitat haurà d’estar 

acabada el dia 24 i el 25 totes les tires amb les empremtes dactilars hauran d’estar 

penjades als corredors així que no espereu a última hora. 

El tema és molt seriós com per a fer bromes. Us demanem que com a professorat responsable 

de l’activitat a l’aula controleu allò que escriuen en les cadenes i el cartró. Només hauran de 

posar les seues empremtes en forma de papallona i com a molt el seu curs. No han de posar 

el seu nom. No és moment ni de consignes polítiques ni de bromes que no toquen. És moment 

de dir prou i anar a una contra la violència masclista, de deixar la nostra empremta en forma 

de papallona com a símbol d’implicació.  

ALTRES ACTIVITATS QUE ES FARAN AL MES DE NOVEMBRE. 

A part de l’activitat central del dia 25, seran diverses les accions  que se celebraran aquest 

mes de novembre. Us les recordem. 

1. 3r Concurs de fotografia 25 de novembre contra la violència de gènere.  

2. Activitats amb exposicions artístiques i d’escriptura 

3. Música en el canvi de classe.  

4. Tallers a l’aula de perspectiva de gènere, role-play, violència vicària i lemes corporals  

És hora de deixar la nostra empremta.  Impliquem-nos i identifiquem-nos contra la violència 

de gènere.                             

                                                                                      L’ Equip de Convivència i Mediació 


