
Unitat Didàctica.  

Siluetes per la igualtat i contra la violència de gènere 

 

Durant el curs 2015-2016, la Unitat d'Igualtat de la Universitat d'Alacant desenvolupa el 

programa d'activitats «Retallant estereotips. Siluetes per la igualtat i contra la violència de 

gènere». Es tracta d’unes jornades de sensibilització i informació per a avançar en la igualtat i 

contra la violència de gènere, en les quals es combinen accions artístiques i acadèmiques amb 

la finalitat d'encuriosir, implicar i moure a la reflexió tant els membres de la comunitat 

universitària com l'alumnat d'altres nivells educatius. Un programa que es posa en marxa 

coincidint amb dos fets de gran significació per a la UA: l'aprovació el juny del 2015 del 

«Protocol per a la prevenció i actuació enfront de situacions d'assetjament sexual, assetjament 

per raó de sexe i assetjament per orientació sexual», i la celebració el març del 2016 de la X 

Convocatòria d'Arts Plàstiques mulier, mulieris en el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA). 

Mulier, mulieris és un certamen que convida creadors de qualsevol nacionalitat, edat i sexe a 

presentar obres que reflexionen i dialoguen entorn de la discriminació que pateixen les dones, 

visibilitzen el constant i complex procés de transformació de la identitat femenina, rescaten el 

seu llegat i aborden diversos conceptes entorn del gènere. Cada any, amb les peces 

seleccionades es duu a terme una exposició que s’inaugura entorn del 8 de març i que el 2016 

complirà la desena edició.  

 

Per al MUA, aquesta convocatòria és un dels seus projectes essencials, i dins de les propostes 

artístiques entorn del gènere, ha arribat a convertir-se en un referent nacional. Per tot això, 

durant el curs 14/15, l'Àrea Didàctica del museu va considerar indispensable proposar un taller 

didàctic, adreçat a alumnes de secundària i batxillerat, entorn de mulier, mulieris, que es va 

celebrar entre el 15 de març i el 8 de maig de 2015. El treball de taller es va plantejar com un 

joc de retallables, en el qual es demanava als participants que representaren la dona d'avui i el 

seu paper en la societat del segle XXI. Per a fer-ho disposàvem de la silueta d'una dona, a la 

qual havien de vestir, més conceptualment que no pas físicament, utilitzant imatges de 

revistes i dibuixant amb llapis i retoladors de colors.  

 

Els excel·lents resultats del taller, en el qual l'alumnat va tractar temes com la identitat 

femenina, la desigualtat entre homes i dones, els cànons de bellesa, la violència de gènere, les 

imposicions de les societats patriarcals o la manipulació de la dona com a objecte, han portat 

la Unitat d'Igualtat i el MUA a utilitzar una selecció dels millors treballs del taller com a eix 

vertebrador del programa d'activitats «Retallant estereotips. Siluetes per la igualtat i contra la 

violència de gènere», amb les diferents ramificacions en què es desenvoluparà el projecte: 

 

- Reproducció a escala monumental (2 metres) de quatre siluetes seleccionades entre 

les premiades en el taller didàctic mulier, mulieris. Aquestes siluetes es disposaran pel 

campus de la UA i s'intercalaran amb altres (en blanc i a escala real) que quedaran per 

a ser intervingudes pels transeünts que vulguen fer-ho. 

 



- Elaboració de marca-pàgines amb la imatge de les siluetes seleccionades, amb la 

finalitat de fer una divulgació més àmplia de la campanya. 

 

- Unitat didàctica allotjada en l'espai web de la UA «SECUNDANT LA IGUALTAT-actUA», 

en la qual serà possible descarregar-se la silueta en blanc per a intervenir-hi. Aquestes 

siluetes podran ser utilitzades com a marca-pàgines o com figures de sobretaula. 

 

 

 

 

 


