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Qui som 

Enruta’t, des del 2011, realitzem amb cura projectes socioeducatius de qualitat amb 
perspectiva feminista i èmfasi en les diversitats sexuals i de gènere. Ho fem amb 
metodologies participatives i creatives, mitjançant tallers i formacions amb totes les 
edats i acompanyament individual i de parella.  

Per saber-ne més: www.enrutat.org  

 
Descripció general 

En el moment més endormiscat del dia, a la Carla li toca triar la roba per anar a l’insti. 
Això que per algunes persones pot semblar tan fàcil a ella se li fa molt pesat. Vol anar 
còmode però que no es fiquin amb ella: quan va amb vestit sembla que la valorin més, 
però ella no s’hi sent a gust.  

La Carla està cansada de trobar-se amb companys i companyes que li fan comentaris, 
que fan bromes que no tenen gràcia i està cansada de tot plegat. Voleu participar per 
canviar la situació?  

Es tracta d’una peça de teatre-fòrum per reflexionar entorn a situacions que els i les 
joves es troben en el seu dia a dia, a les aules i fora d’aquestes, que tenen a veure amb 
la seva manera d’expressar-se i relacionar-se travessades pels rols desiguals de gènere. 
Per tant, serveix per transformar les actituds i comportaments masclistes, fent que 
l’alumnat sigui agent de canvi.  
 
Objectius 

 

● Augmentar la consciència sobre les desigualtats i rigidesa dels estereotips de 
gènere i el masclisme.  

● Visibilitzar els micromasclismes o violències masclistes quotidianes. 
● Apoderament del jovent com agent de canvi per una societat més justa.  
● Comprendre el paper que juga l’alumnat en les violències masclistes tant per 

reproduir-les com per aturar-les, fomentant la seva mobilització.  
● Oferir estratègies adaptades a cada grup per millorar la convivència a les aules, 

així com conèixer una metodologia experiencial i transformadora.  
 
Fitxa tècnica 
 
Durada: 2h (20’ obra + fòrum grupal) 
Espai: Escenari (a poder ser elevat) i cadires  
Edats: Per infants i joves de 10 a 16 anys 
Participants: Entre 15 i 60 alumnes 
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