
EL MITE DE L'AMOR ROMÀNTIC 
Què és? 

És la forma en la que entenem l'amor
actualment.  Parteix de la lliure
elecció de parella. 
L'amor s'entén com un sentiment
superior.

MOLT Més que prínceps o princeses 

Principis
- Mitja taronja
- Gelosia com a mostra d'amor
- L'amor és el resultat de superar
molts obstacles
- És un amor per a tota la vida
- Els rols de l'home i la dona són
diferenciats  

ESTEREOTIPS
-Són pacients
-L'amor és l'eix de la seva vida
-Només es sentiran completes quan 
trobin l'amor 
-Es mostren: desprotegides, soles,
dolces, vulnerables, fràgils
-No tenen un pla de vida 

- Tenen un pla o missió important
- Controlen les seves emocions
- Tenen sang freda
- Poden superar qualsevol obstacle
- Estan envoltats de gent que els
admira i segueix
 

ALGUNES CONSEQÜÈNCIES
- Exclou les formes d'estimar  que no siguin heterosexuals
- Genera por i frustració a contar la pròpia experiència
- Fomenta el paper passiu de la dona respecte a la seva pròpia vida
- Pressiona als homes a seguir uns rols determinats
- Entén el sacrifici, la renuncia i la rendició com a forma d’amor
- S'anul·la la pròpia trajectòria vital
- Provoca el trencament de les xarxes socials i afectives
- Existeix la dificultat per identificar i afrontar situacions de violència i submissió
- Es justifiquen  conductes violentes com a forma d’amor

Les princeses  Els princeps  

ALGUNS RECURSOS

-Billy Eliot
-Whale Rider
-Vull ser com Beckham 
-El viatje de Chihiro
-Brave

 

-Princeses oblidades o
desconegudes 
-El llibre dels porcs
-La meitat de Joan
-Les princeses també es tiren pets 

 

https://solidaritzat.wordpress.com/
http://www.kaidara.org/ca/kaleidoskopio
http://www.filalagulla.org/recursos/



Les famílies podem ser agents del canvi i impulsar la transformació social a través
de les nostres accions, la relació que mantenim  amb l'entorn  i la forma en que
eduquem als nostres fills i filles. 
Tot i que no existeixen receptes màgiques i no totes les eines es poden aplicar a
les mateixes situacions, tot seguit proposem algunes idees.

QUÈ PODEM FER?

FOMENTAR L’ESPERIT CRÍTIC I DONAR VALOR AL PAPER DE LES
DONES A LA HISTÒRIA I A LA SOCIETAT

-
 

- Cercar alternatives d’oci que no segreguin per sexe
- Fer visible el paper de les dones a la nostra societat 
- Estar presents en el visionat i variar el material audiovisual
- Qüestionar el llenguatge sexista i fer servir un llenguatge inclusiu
- Mantenir-nos informades i curioses, parlar a casa de temes actualitat  relacionats amb
el sexisme, debatre...

SER L’EXEMPLE 
- Donar valor a les tasques no remunerades que tenen a veure amb la cura
- No donar res per suposat (els nens....., les nenes.........)
- Ser  l’exemple amb la forma de relacionar-nos a casa
- Organitzar les tasques
                  - Fer de forma conjunta un horari i programació setmanal
                  - Incloure l’oci en família i el temps individual

- Donar una idea de l’amor vinculada al respecte i la llibertat
- Donar missatges clars respecte al funcionament de les relacions sexo-afectives
- Treballar les emocions i la comunicació (cal tenir present que amb l’amor
romàntic es generen molts tabús i no es parlen els conflictes existents a les
relacions, els dubtes o el malestar)
- Fomentar el respecte per un mateix/a i físic i emocional 
- Educar en l'amor en llibertat, evitar forçar gestos d'amor .

TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

OFERIR ALTERNATIVES AL MODEL BINARI NEN/NENA

- Valorar a les nenes com a agents actius 
- Trencar el binomi nen-nena/a
- Oferir totes les possibilitats de jocs no només aquells específics per a nens o nenes
- Valorar i fomentar la creació de trajectòries vitals que vagin més enllà del fet de
trobar parella. 


