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PROJECTE: Dona i món laboral 

 

En el meu cas, he adaptat el projecte al paper de la dona en el món laboral per tal 

de poder fer una implementació amb més coherència a l’únic crèdit que 

imparteixo: inserció ocupacional al CFGS d’Integració Social. 

 

OBJECTIUS: 

Percebre la discriminació per raons de gènera que pateix la dona en el món 

laboral. 

Els objectius concrets de cada una de les activitats estan especificats en el 

quadre inicial de cada una de les activitat. 

 

METODOLOGIA, MATERIALS NECESSARIS 

Tot i que la metodologia i el procés d'implementació està concretat en cada una 

de les sessions i activitats, podem dir que utilitzarem la metodologia basada en la 

Pràctica reflexiva, on, es parteix de situacions reals, o experiències, properes al 

nostre alumnat com a punt d'arrencada del procés reflexiu. Aquest, inicialment, 

serà de manera individual, seguida d’una posada en comú i reflexió compartida. 

En tot el procés hi ha l'aportació de coneixements i informació suficients perquè 

ells/es mateixos/es puguin elaborar les seves pròpies conclusions  

Degut a les característiques específiques del nostre alumnat, majoritàriament molt 

jove, s'’iniciarà les sessions amb accions dinàmiques i properes al seu entorn. 

 

TEMPORALITZACIÓ: 

El projecte es durà a terme en dues sessions: 

Sessió 1 :GÈNERE I SEXISME EN EL MÓN LABORAL (2 hores) 

Sessió 2: ASSETJAMENT LABORAL (3 hores) 

La concreció de la temporalització de cada una de les sessions està especificat en 

el quadre inicial de cada una de les activitat. 

 

PREVISIÓ DE DATES PER LA IMPLEMENTACIÓ  

Per motius d'adaptació al currículum i a la temporalització del crèdit on es farà 

l'execució, està previst fer la implementació els dies 16 i 18 d'octubre de 2012.
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Sessió 1 

GÈNERE I SEXISME EN EL MÓN LABORAL 

 

Gènere i sexisme en el món laboral 

 

Objectiu general 

 

Sensibilitzar sobre la discriminació per gènere en el 

món laboral. 

Continguts 

 

 Rols sexistes en el món laboral. 

 Discriminació per gènere en el món laboral. 

 Gènere i relacions de poder en el món laboral. 

 Bones pràctiques envers gènere i sexisme en el 
món laboral. 

 

Temps 

 

2 hores 

5 m + 55 m + 5 5m + 5 m 

Estratègia didàctica 

 

Visionat de material audiovisual 

Treball individual, amb resposta de qüestionaris. 

Treball per parelles 

Treball en gran grup 

Reflexions 

Debat 

Materials 

 

Ordinador, canó i pantalla 

15 ordinadors amb connexió a internet 

Pissarra 

Fotocòpies del material per a l’alumnat 
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RESUM DE LA SESSIÓ PER TREBALLAR GÈNERE I SEXISME A L’AULA 

El taller començarà presentant el funcionament de la sessió (5 minuts). Aquesta, 

consta de 2 activitats: 

 

Activitat 1: Rols sexistes en el món laboral 55 minuts 

Activitat 2: Diferències entre homes i dones en el món laboral 55 minuts 

 

Es proposen dues activitats basades en la pràctica reflexiva, on l'alumnat inicia 

accions dinàmiques i després se'ls aporta els coneixements i se'ls dóna la 

suficient informació perquè siguin ells mateixos qui reflexionin i elaborin les seves 

pròpies conclusions. 

 

La primera activitat, amb participació activa de l’alumnat, es proposa una recerca 

a internet i reflexió sobre els resultats obtinguts per posar de manifest l’abús de la 

utilització de la dona com a objecte sexual dins el món laboral. La segona, pretén 

donar idees de bones pràctiques envers gènere i sexisme en el món laboral. 

 

Per tancar el taller, es farà una valoració i conclusió de la sessió. (5 minuts). 

 

Objectius 

 Contextualitzar la situació actual de les dones en la societat on vivim. 

 Reconèixer el model de patriarcat de la societat on vivim. 

 Apreciar l’evolució de la dona en el món laboral. 

 Conèixer l’origen del Dia Internacional de la dona treballadora. 

 Identificar l’abús de la utilització de la dona com a objecte sexual. 

 Qüestionar els rols tradicionals de gènere en el món laboral. 

 Reflexionar sobre l’existència de diferents relacions de poder entre gèneres 

dins el món laboral. 

 Obtenir eines de bones pràctiques envers gènere i sexisme en el món laboral. 

 Adquirir actituds i creences igualitàries. 

 Reflexionar sobre la discriminació per gènere en el món laboral. 
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Continguts a treballar: 

 Situació actual de les dones en la societat on vivim. 

 Model de patriarcat de la societat on vivim. 

 Evolució de la dona en el món laboral. 

 La dona com a objecte sexual en el món laboral 

 Valors associats a les dones dins el món laboral 

 Valors associats als homes dins el món laboral 

 Rols tradicionals de gènere en el món laboral. 

 Discriminació per gènere en el món laboral. 

 Gènere i relacions de poder en el món laboral 

 Bones pràctiques envers gènere i sexisme en el món laboral 

 Creences igualitàries entre gèneres 

 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DE L’ACTIVITAT 

La sessió utilitzarà fonamentalment una metodologia activa i vivencial on 

s’utilitzaran activitats i dinàmiques per adquirir destreses i habilitats i fomentar la 

reflexió individual i l’intercanvi d’idees.  

 

Per aconseguir-ho utilitzarem les següents tècniques: 

 Visionat de material audiovisual 

 Treball individual, amb resposta de qüestionaris. 

 Treball per parelles 

 Treball en gran grup 

 Reflexions 

 Debat 

 

 

Activitat 1: Rols sexistes en el món laboral 

 

Aquesta activitat pretén veure l’abús de la utilització de la dona com a objecte 

sexual. Es demostra que el món laboral encara segueix tenint molts estereotips i 

els rols tradicionals ben marcats. També es posa de manifest l’existència de 

diferents relacions de poder entre gèneres dins el món laboral. 
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En el món laboral, als homes se’ls associa valors o capacitats com: activitat, 

competitivitat, agressivitat, fortalesa, duresa, efectivitat, etc. Mentre que a la dona 

va associada a complementarietat, subsidiarietat, bona presencia, restricció del 

camp d’activitat, etc. 

 

Per això, primer se’ls proposa una reflexió de quines són les professions 

considerades masculines o femenines. Després es proposa una recerca, per 

parelles, d’imatges a internet d’un seguit de professions, per als dos sexes. Per 

posar en comú i de manifest les possibles troballes es fa el visionat d’un power-

point fet amb fotos trobades a internet, on es veu clarament la utilització de la 

dona com a objecte sexual. 

 

Es fa una posada en comú de les imatges trobades, de les seves respostes de les 

qüestions proposades i de les seves reflexions. El professorat recull de les 

aportacions dels alumnes a la pissarra. 

 

Per a iniciar el debat s'utilitzaran les preguntes que han respost en el qüestionari i 

després se n'afegiran algunes més:  

1. Hi ha professions típiques d’homes i de dones? Per què?  

2. Hi ha un tracte igualitari entre els homes i les dones? Què veus?  

3. Què passa quan busques directius? Hi ha tants homes com dones? Juguen el 

mateix paper?  

4. Quins valors, capacitats i qualitats s’atorguen a cada sexe?  

5. S’abusa de la utilització de la dona com a objecte sexual?  

 

 

Temps: 55 minuts 

 

 

 

 

Material per a l’alumnat: 
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Activitat 1: Rols sexistes en el món laboral          Material alumnat 

 
Ara et proposem que confeccionis un llistat de professions que es consideren 
típicament masculines, i un altre amb aquelles que es consideren típicament 
femenines. 
 

Femenines Masculines 

  

  

  

  

  

 
 
Hi ha professions típiques d’homes i de dones? Per què? 
 

 
I si fem una recerca a Internet?  
Per parelles, busqueu imatges de les següents professions: 
 

 Secretaries 

 Homes secretaries 

 Infermeres 

 Homes infermeres 

 Electricistes 

 Dones electricistes 

 Mecànics 

 Dones mecànics 

 Directius 
 
 
Qüestions: 
 

1. Hi ha un tracte igualitari entre els homes i les dones? 
 
 
2. Què veus? 
 
 
3. Què passa quan busques directius? Hi ha tants homes com dones? Juguen el 

mateix paper? 
 
 
4. S’abusa de la utilització de la dona com a objecte sexual? 

? 
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Encara que s'utilitzaran les imatges trobades per l'alumnat. Es tindrà un power-
point de suport per si es requereix, amb fotos trobades a internet, on es veu 
clarament la utilització de la dona com a objecte sexual i la utilització 
estereotipada de les professions. 
 
 

ROLS SEXISTES EN EL MÓN 

LABORAL

Activitat 2

 
 
 

SECRETARIES I INFERMERES

 
 
 

HOMES INFERMERS

DISFRAZ ENFERMERA HOMBRE

El disfraz de enfermero, pierde en el hombre su punto erotico y atrevido, 

para convertirlo en un disfraz más funcional y mas cercano a la realidad, 

aunque no por ello menos divertido. Ideal para fiestas temáticas.

 
 
 

 

DIRECTIUS

Ella sempre 
darrera d’ell

 
 
 

ELECTRICISTES I MECÀNIQUES
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Activitat 2: Diferències entre homes i dones en el món laboral 

 

Amb aquesta activitat es pretén donar idees de bones pràctiques envers gènere i 

sexisme en el món laboral. 

 

Per això, primer se’ls proposa una reflexió sobre si existeixen, o no diferències de 

tracte entre home i dona en el món laboral. 

 

Posteriorment han de fer un visionat de un vídeo que mostra tractes diferencials i 

proposa bones pràctiques per tal de que no tingui lloc i perquè es generin igualtat 

d’oportunitats laborals. 

 

Es proposa fer una posada en comú i reflexió. El professorat recull de les 

aportacions dels alumnes a la pissarra. I s’intenta extreure conclusions i bones 

pràctiques. 

 

Es proposa fer una posada en comú i reflexió a partir de les preguntes que hi ha 

en el material de l'alumnat:  

 Quines creus que són les diferencies principals entre l’home i la dona en el 

món laboral? 

 Quins aspectes destaca el vídeo de que són diferent entre homes i dones el 

món laboral?  

 Estàs d’acord? Creus que reflecteix l’estat actual del món laboral?  

 

El professorat recull de les aportacions dels alumnes a la pissarra. I s’intenta 

extreure conclusions i bones pràctiques. 

 

 

Temps: 55 minuts 

 

 

Material per a l’alumnat: 
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Activitat 2: Diferències entre homes i dones en el món laboral       Alumnat 

 
Quines creus que són les diferencies principals entre l’home i la dona en el 
món laboral? Fes un llistat: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
Mira el següent vídeo: 
 

“No es igual, no da igual” 
http://www.youtube.com/watch?v=VGDTpOBv3EQ&feature=related 
 

 
Quins aspectes destaca de que en el món laboral és diferent entre homes i 
dones? Omple la següent taula comparativa: 
 

 

Dones Homes 

  

  

  

  

 
 

 
Estàs d’acord? Creus que reflecteix l’estat actual del món laboral? 
 

? 

? 

? 

http://www.youtube.com/watch?v=VGDTpOBv3EQ&feature=related
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CONCLUSIONS I BREU VINCULACIÓ AMB CONCEPTES TEÒRICS  

 

No cal fer un estudi gaire profund dels hàbits socials d’aquests primers anys de la 

dècada per arribar a la conclusió que, als països occidentals, s’ha avançat 

enormement i s’han fet grans passos en el terreny de la igualtat entre sexes. De la 

mateixa manera que tampoc no és necessària una tesi doctoral per adonar-se 

que,malgrat això, queden alguns capítols importants per millorar. 

 

Tanmateix, no es parla ni poc ni gens de les petites coses, aquests minúsculs 

rastres de fa milers d’anys, els micromasclismes, hàbits i maneres de pensar que 

afecten la vida quotidiana de les persones però que no són evidents:  

hàbits propis sobre els quals no reflexionem mai però que potser caldrà començar 

a canviar.1 

 

Pel que fa al món laboral, el març del 2007 es va aprovar a Espanya la llei 

orgànica per a la Igualtat Efectiva d’Homes i Dones que pretenia regular que els 

dos gèneres accedissin a qualsevol ocupació en igualtat de condicions. La 

necessitat de legislar es va plantejar perquè, en aquell moment, es calculava que 

al nostre país només hi havia entorn d’un 20% de dones als llocs de 

responsabilitat. Un recompte d’aquell any als consells d’administració de les 

empreses donava una xifra fins i tot més baixa: només hi havia un 4% de 

representants del gènere femení. 

 

Continuant en aquest àmbit, a començaments del 2009 la Universitat de Rutgers 

va fer un estudi sobre entrevistes de feina. I va trobar que les dones que es 

mostraven ambicioses i competitives en aquestes proves solien ser rebutjades 

amb l’argument que “mancaven d’habilitats socials”. Tanmateix, aquests mateixos 

trets estaven molt ben valorats en els homes.2 

 

                                                 
1 Fèlix Badia. Micromasclismes. La Vanguardia. ES. 8 de setembre de 2012 

2 Luís Muiño. Sexisme. Què queda per canviar? La Vanguardia. ES. 8 setembre 2012 
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En aquest Taller, treballem aspectes com que encara avui les dones es troben en 

una situació de desigualtat i discriminació en molts àmbits, entre els que hi  

 

ha el mercat laboral. I que el gènere encara constitueix un factor de gran 

vulnerabilitat vers l’exclusió social.  

 

Treballarem els estereotips, rols tradicionals i la discriminació per gènere en el 

món laboral, així com les relacions de poder que s’estableixen entre gèneres dins 

el món laboral. 

 

Veurem que històricament el sexisme és una actitud basada en una sèrie de 

creences que legitimen el poder dels homes sobre les dones. Aquest sexisme 

hostil està format per tres components: 

 el paternalisme dominador (les dones són més febles i inferiors que els homes 

el que justifica la dominància masculina), 

 la diferenciació de gènere competitiva (les dones no posseeixen les 

característiques necessàries per a governar les institucions socials). 

 I la hostilitat heterosexual (les dones a causa de el seu poder sexual són 

perilloses i manipuladores dels homes) 

 

Referenciarem el model de patriarcat de la societat on vivim, i l’evolució de la 

dona en el món laboral. 

 

Parlarem i intentarem transmetre bones pràctiques envers gènere i sexisme en el 

món laboral i treballarem cap a la generació de creences igualitàries entre 

gèneres. 

 

Veurem que els mitjans de comunicació fan diferents representacions de l’home i 

la dona, i en especial relacionat en el món laboral. S’atorguen valors, capacitats i 

qualitats de manera diferencial, com tampoc es valora el mateix de cada sexe. 

 Les dones s’associen a: complementarietat, subsidiarietat, bona presencia, 

restricció del camp d’activitat, etc. 

 Als homes s’associen a: activitat, competitivitat, agressivitat, fortalesa, duresa, 

efectivitat, etc. 
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També percebrem que a l’actualitat, encara, en els mitjans de comunicació: 

 S’abusa de la utilització de la dona com a objecte sexual. 

 La bellesa constitueix la clau de l’èxit professional, personal i social de les 

dones. 

 La preparació professional, l’esforç intel·lectual i el bon estat de salut són 

aspectes que es minimitzen davant l’aparença física i els models imperants de 

la bellesa. 

 No existeix una representació equilibrada d’ambdós sexes. 

 

Altres aspectes que poden sorgir a partir dels debats són: 

 L’equitat, sobretot en la quantitat de dones en llocs de poder 

 La igualtat salarial dels homes i de les dones. 
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Sessió 2:  

ASSETJAMENT LABORAL 

 

 

I a la feina, què? 

 

Objectiu general Sensibilitzar de les situacions d’assetjament laboral 

Continguts 

 Situacions d’assetjament laboral 

 Situacions d’assetjament escolar 

 Agents que contribueixen a la creació i 

manteniment de les situacions d’assetjament 

laboral  

 Agents implicats en l’assetjament escolar  

 La influència del grup d’iguals en situacions 

d’assetjament laboral i escolar 

 La discriminació per gènere 

 Resolució assertiva de conflictes 

Temps 
3 hores  

(126 min de visionat de pel·lícula + 54 min dinàmica) 

Estratègia didàctica 

Visionat de material audiovisual 

Treball individual 

Treball en gran grup  

Reflexió debat 

Materials 

Ordinador, canó i pantalla 

Pel·lícula: “En tierra de hombres” 

Pissarra 

Fotocòpies del qüestionari 
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RESUM DE LA DINÀMICA 

 

Es proposa treballar l’assetjament laboral a partir del visionat de la pel·lícula “En 

tierra de hombres”. Després cadascú respondrà un petit qüestionari, a mode 

d’extracció d’idees per iniciar la reflexió. Per finalitzar es posaran en comú les 

idees i pensaments que els han sorgint. 

 

 
 
 

 
 
 
Fitxa tècnica 
 
Títol original: North Country 
Nacionalitat: USA 
Any: 2005 
Director: Niki Caro 
Guió: Michael Seitzman 
 
Josey Aimes (Charlize Theron), una 
mare sola, torna al seu poble natal al 
nord de Minnesota i, per sortir 
endavant, busca feina en les mines 
de ferro. No s’imagina a quina classe 
d’humiliacions es veuen sotmeses les 
dones en el treball. 

OBJECTIUS PER PLASMAR ELS AGENTS IMPLICATS EN L'ASSETJAMENT 

 Distingir situacions d’assetjament laboral. 

 Identificar els agents que contribueixen a la creació i manteniment de les 

situacions d’assetjament laboral. 

 Reconèixer la influència del grup de companys i companyes en situacions 

d’assetjament. 

 Plasmar la implicació que pot tenir en les situacions d’assetjament laboral. 

 Adquirir eines per poder resoldre de manera assertiva davant d’una agressió 

sexista. 

 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DE L’ACTIVITAT 

1r Presentació del taller i de la pel·lícula que es veurà (10 minuts) 

2n Visionat de la pel·lícula (126 minuts) 

3r Resposta del qüestionari. Treball individual. (10 minuts) 

4t Posada en comú del qüestionari i debat. Treball em gran grup. 

    Recull de les aportacions dels alumnes a la pissarra (25 minuts) 

5è Valoració i tancament de la sessió (9 minuts) 
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Qüestionari: 

 

Aquí et presentem un petit qüestionari per començar a extreure idees que ens  ha 
fet sorgir la pel·lícula. 

Pensa que és totalment anònim, i que no serà lliurat al professorat. 

 
 
1. Per què la protagonista (Josey) se’n va del seu domicili conjugal? ¿Es veu a la 

pel·lícula el que li ha passat o s’intueix? Com hauries actuat tu, si fos el cas? 
 
 
 
 
2. Quan abandona la seva llar, a on se’n va? Com la rep el seu pare? Per què 

creus que el seu pare no l’accepta? 
 
 
 
 
3. Per què creus que ella decideix treballar a la mina? Com veu el seu pare 

aquesta decisió? 
 
 
 
 
 
4. A quins assetjaments es veuen sotmeses les dones que treballen al planter? 

Com actua Josey enfront aquestes situacions? Com haguessis actuat tu? 
 
 
 
 
 
5. Per què penses que els miners no volen que les dones treballin a la mina? 
 
 
 
 
 
6. Explica per què, al final, Josey guanya el judici contra l’empresa. 
 
 
 
 
7. Qui hi juga un paper important en aquest fet? 
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RESPOSTES: 
 
1. Per què la protagonista (Josey) se’n va del seu domicili conjugal? ¿Es veu a la 

pel·lícula el que li ha passat o s’intueix? Com hauries actuat tu, si fos el cas? 
 

Marxa per agressió física del seu marit. 

No es veu, s’intueix al trobar-se ella a terra amb la cara sagnant i amb un 

ull morat. 
 
 
2. Quan abandona la seva llar, a on se’n va? Com la rep el seu pare? Per què 

creus que el seu pare no l’accepta? 
 

Marxa a casa dels pares. 

El pare la rebutja perquè va tenir un fill als 16 anys i sent vergonya pel què 

diran la resta del poble i companys de feina. 
 
 
3. Per què creus que ella decideix treballar a la mina? Com veu el seu pare 

aquesta decisió? 
 

Decideix treballar a la mina, ja que a l’estar sola, necessita diners per 

aconseguir una vivenda i per tenir cura dels seus fills. Diners que rentant 

caps (feina que realitza), no podrà aconseguir mai. 

 

El pare no accepta la decisió. Diu que des de que les dones treballen a la 

mina tan sols hi ha problemes. 

Pensa que és un treball per homes, massa dur per a elles, i a més considera 

que prenen llocs de treball als homes, als qui els correspon. 
 
 
4. A quins assetjaments es veuen sotmeses les dones que treballen al planter? 

Com actua Josey enfront aquestes situacions? Com haguessis actuat tu? 
 

Alguns dels assetjaments que pateixen són: 

 Assetjament verbal: putas, zorras, … 

 Tocaments: agafa cigarret de la butxaca 

 Intimidació amb objectes sexuals: membre de goma dins de la 

carmanyola, ejaculació al jersei, … 

 Aïllament:  

 Menyspreu:  

 Humiliació: revisió ginecològica per confirmar que no està 

embarassada abans de ser contractada 
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 Escena del WC 

 Intimidació: pintades al seu canviador amb merda, intent de violació, 

… 

 S’intueix alguna possible violació: la noia jove i la Peg 

 … 

 

Ella sempre intenta denunciar-ho, primer al seu cap, després a l’amo de 

l’empresa, finalment decideix denunciar-ho davant d’un tribunal 
 
 
5. Per què penses que els miners no volen que les dones treballin a la mina? 
 

Consideren que és una feina per a homes. 

Frases com: “conducís y haceis cosas que no deberíais hacer” 

 

Pensen que prenen llocs de treball als homes 
 
 
6. Explica per què, al final, Josey guanya el judici contra l’empresa. 
 

Guanya perquè al final les companyes, els seus pares i algun dels homes 

companys de feina, decideixen donar-li suport i no amagar més els fets. 
 
 
7. Qui hi juga un paper important en aquest fet? 
 

Les companyes de feina dones 

La família 

Els companys homes no assetjadors 

La societat en general 
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CONCLUSIÓ I BREU VINCULACIÓ AMB CONCEPTES TEÒRICS 

En la pel·lícula l'assetjament laboral es veu molt clar i ens facilita establir relació 

d'algun continguts interessants a treballar: 

 

 Veiem els principals trets diferencials de l’assetjament, tant en el món laboral 

com escolar: 

o Es dóna entre iguals 

o Es mantingut i persistent en el temps 

o Es dóna a partir d’un individu o d’un grup. 

 

 S'identifica el “ternari” format per:  

o l’agressor/s: alguns dels companys homes miners 

o la víctima/es: Josey i les seves companyes 

o el grup d’espectadors que el què fan és callar, aplaudir per no convertir-se 

en víctimes: principalment la resta de companys 

 

 L'existència d’una desigualtat de poder entre la víctima i l’agressor. 

Desequilibri pel que fa a les possibilitats de defensa: físic, social i psicològic. 

En aquest cas, en la pel·lícula, hi ha un gran desequilibri social, ja que hi ha 

uns patrons clarament masclistes, que xoquen en l’entrada de la dona en el 

món miner. 

 

 En la pel·lícula es veuen els 3 tipus d’assetjaments: 

o Físic: quan hi ha un intent de violació a dalt de la torre 

o Psicològic: accions dirigides a minar l’autoestima, per exemple els  

        constants insults, les pintades a la paret, ... 

o Social: hi ha una participació grupal per aïllar dels dones 

 

 Finalment amb les preguntes 6 i 7 del qüestionari individual, el que es pretén 

és iniciar la reflexió cap a l'establiment de relacions paral·leles entre 

l'assetjament laboral i l'escolar.  

6. Explica per què, al final, Josey guanya el judici contra l’empresa. 

7. Qui hi juga un paper important en aquest fet? 
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Per tal d'aconseguir-ho, a més, a l'hora de la posada en comú, es faran 

preguntes enllaç del tipus: 

o Què és extrapolable a l’escola? 

o Els papers dels nois i les noies a l’escola és igual? 

o Quins són els agents implicats en l’assetjament escolar? 

 

Segons la "Tercera Enquesta Europea sobre Condicions de Treball a la Unió 

Europea", publicada per l'Organització Internacional del Treball (OIT) l’any 2000, 

un 9% dels treballadors europeus han estat víctimes de "mobbing" o "assetjament 

psicològic en el treball "(13 milions de persones). 

 

A Espanya el percentatge se situa al voltant del 5%, el que costa a la societat més 

de 90 milions d’euros (15.000 milions de pessetes) per baixes o invalidesa 

professional. 

 

Un estudi recent dut a terme per la Universitat d’Alcalà (Baròmetre Cisneros II), 

revela que el 12% de la població assalariada pot estar patint assetjament 

psicològic en el treball. 

 

En les organitzacions de treball és fàcil trobar frecs o discussions puntuals entre 

companys i / o superiors i inferiors, però alguna cosa diferent és quan una 

persona o un grup de persones exerceixen una violència psicològica extrema, de 

forma sistemàtica (almenys, un cop per setmana ) durant un temps prolongat 

(més de sis mesos), sobre una altra persona en el lloc de treball. En aquests 

casos podem parlar de mobbing. 
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RESULTATS ESPERATS AMB L'ALUMNAT 
 

Els/les alumnes dels dos grups de 2n curs del CFGSuperior d’Integració Social de 

l'Institut Salvador Seguí de Barcelona, són tots majors d’edat, i la mitjana d’edat 

està als voltant d’uns 24 anys. 

 

Tot i que el perfil d’alumnat del grup de la tarda és de persones més madures que 

les del matí, creiem que en els dos grups obtindrem resultats equiparables: 

 

En referència als objectius proposats a la sessió 1: 

 

Creiem que els objectius més conceptuals com: 

 Contextualitzar la situació actual de les dones en la societat on vivim. 

 Reconèixer el model de patriarcat de la societat on vivim. 

 

Seran fàcilment aconseguits, ja que els vídeos proposats ho expressen amb 

claredat i són coneixement que molts dels alumnes ja tenen. Les activitats tindran 

més una funció d’introducció i ubicació que de transmissió de coneixements nous. 

 

El fet de treballar de la manera més activa possible, i partint sempre de la seva 

pròpia reflexió i debats, faci que els objectius no els vingui imposat i ells mateixos 

s’adonin del fet que: 

 Hi ha un abús de la utilització de la dona com a objecte sexual. 

 Els rols tradicionals de gènere en el món laboral encara existeixen. 

 Hi ha diferents relacions de poder entre gèneres dins el món laboral. 

 

La part més difícil sempre serà d’aconseguir que l'alumnat obtingui eines de 

bones pràctiques envers gènere i sexisme en el món laboral, i que adquireixin 

actituds i creences igualitàries, ja que són objectius a més llarg termini i que 

requereixen un treball més lent i minuciós. 
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En referència als objectius proposats a la sessió 2: 

 Distingir situacions d’assetjament laboral. 

Pensem que cada alumne/a serà capaç de dir 1 o 2 exemples dels diferents 

tipus d’assetjament laboral que es donen en la pel·lícula. Aconseguint, entre 

tots un llistat exhaustiu. 

 

 Identificar els agents que contribueixen a la creació i manteniment de les 

situacions d’assetjament laboral. 

El grup classe podrà enumera tots els agents implicats en la creació i 

manteniment de d’assetjament laboral que es donen en la pel·lícula. 

 

 Reconèixer la influència del grup de companys i companyes en situacions 

d’assetjament. 

Esperem que l’alumnat s’adonarà de la influència que té el grup d’iguals en 

l’assetjament laboral i especialment en el manteniment d’aquest. 

També suposem que seran conscients de la importància de tenir clars els 

seus, valors, opinions, interessos, etc.  

Pensem que tot i que seran capaços de veure la influència que té el grup en la 

societat, i que podran identificar que hi ha sectors de la població que actuaria 

seguint la corrent al grup per tal de no ser exclòs, no creiem que arribin a 

justificar el seu possible comportament dient “tothom fa igual”. 

 

 Plasmar la implicació que pot tenir en les situacions d’assetjament laboral. 

Seran sincers i expressaran com haurien actuat cadascun d’ells en la situació 

concreta de la pel·lícula. 

Creiem que seran capaços de mantenir les seves pròpies decisions i no 

buscaran l’aprovació del grup. 

 

 Adquirir eines per poder resoldre de manera assertiva davant d’una agressió 

sexista. 

Veuran una manera diferent de resoldre el problema i la necessitat 

d’empatitzar amb la resta de companys que estant sotmesos a formes 


