
Baralla per la igualtat. Descarta’t dels 
masclismes quotidians

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) 
és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la 
programació general de l’ensenyament al territori valencià. 
Com tots els consells escolars de centre o municipals, 
està integrat per membres de la comunitat educativa. 
En el nostre cas, som 60 titulars i 60 suplents en 
representació de l’alumnat, de les famílies, del professorat, 
de l’administració i dels municipis, entre d’altres, treballant 
per a aportar idees que milloren l’educació. Tenim 
molts reptes, un d’ells és aconseguir la igualtat entre les 
persones, que sols serà possible si ho intentem en equip.

La Baralla per la igualtat que teniu a les mans 
arreplega masclismes quotidians que de vegades passen 
desapercebuts. Cal que els identifiquem per a acabar amb 
ells, ja que són la base de la violència sobre les dones. Vols 
fer-los caure com en un castell de naips i acabar d’una 
vegada per totes amb la violència de gènere? Doncs ara 
és el teu torn: 

juga amb les teues regles!

Et convidem a repensar les relacions per a representar 
altres realitats, igualitàries i lliures de violència, d’això 
depén que aconseguim la igualtat a casa, al centre 
educatiu, al poble... Farem caure tots els castells de la 
violència si ens descartem dels masclismes quotidians. 
Descarta-te’n!





Carta a famílies i professorat

Un dels resultats més clars que es desprén de l’estudi 
“Informe sobre masclismes quotidians, base de la 
violència contra les dones” elaborat pel Consell Escolar 
de la Comunitat Valenciana és la falta de percepció social 
dels masclismes quotidians: el color que triem per a les 
habitacions de xiquetes i xiquets, els llibres que comprem, 
els contes que llegim, els referents històrics que valorem, la 
permissibilitat en la invasió de l’espai, etc., conformen la base 
d’un castell de violències cada vegada més gran, que hem 
de destruir.

Amb la Baralla per la igualtat volem contribuir a fer 
entendre que qualsevol masclisme, per insignificant que 
parega, pot contribuir a sustentar la violència sobre les 
dones i per tant, hem d’acabar amb ells. Descarta-te’n! 
És una crida d’atenció a la responsabilitat de cadascuna 
de les persones per a aturar-ne l’escalada, eliminar els 
masclismes quotidians que coneguem i denunciar-ne els 
invisibles.

Els masclismes quotidians es produeixen a tot arreu. És 
per aquesta raó que hem d’estar alerta també als que es 
donen en l’àmbit familiar i en els entorns d’aprenentatge 
informals i no formals.

Tindrem un futur igualitari si, coeducant, fem anar de la mà 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 4 (Educació 
de qualitat) i 5 (Igualtat de gènere) en tots els nivells 
educatius i amb aliances amb la comunitat educativa 
(ODS 17).

Convida familiars, alumnat i amistats a jugar, posa 
les regles del joc i descarta’t dels masclismes 
quotidians.





Carta a xicalla i jovent

En aquest joc tu poses les regles, perquè tu fas possible la 
teua realitat.

Pensa un moment:

• Seria just que passares el dia a casa fent únicament tu 
les feines domèstiques?

• Has de portar la roba que t’agrada o la que li agradaria a 
la teua parella?

• Et sents bé si t’utilitzen com a reclam?
• És graciós un acudit si t’ofén o pot ofendre altres 

persones?
• Si fas el mateix treball i en les mateixes condicions que 

una altra persona, està bé que l’altra cobre més que tu?
• T’agradaria que altres persones tingueren les claus per 

a accedir a les teues xarxes socials?
• Voldries anar a classe si es burlen de tu o et ridiculitzen?
• Renunciaries als teus somnis perquè et diguen que una 

determinada professió no és pròpia de persones del 
teu sexe?

Si has contestat que no a totes aquestes preguntes, 
enhorabona! De segur que seràs capaç d’identificar en 
les cartes i... més enllà... tots el masclismes quotidians que 
hem d’eliminar per a aconseguir la igualtat.

Convida les teues amistats i els teus familiars a jugar, 
posa les regles del joc i descarta’t dels masclismes 
quotidians.





Espai físic

Espai públic

Espai 
domèstic

Entorn 
formatiu

Relacions 
de parella

 
Seguretat

Emocions

zorro

zorra

(1) m. y f. Mamífero cánido de hocico alargado 
y orejas empinadas, pelaje de color pardo 
rojizo y muy espeso.

(1) f. despect. malson. prostituta.

(2) f. Mala mujer, mujer despreciable.



Ara és el teu torn. Posa les regles 
del joc i descarta’t dels masclismes 
quotidians.

Més informació: 
“Informe sobre  masclismes 
quotidians, 
base de la violència contra les dones”

Trobaràs 28 cartes 
distribuïdes en 7 àmbits, 
2 comodins i 
10 cartes en blanc

https://portal.edu.gva.es/consellescolar/informe/
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