
MATERIALS AUDIOVISUALS
BLOC 2: VALORACIÓ PERSONAL

ALL WOMEN PROJECT

LA BOMBA ESTÉREO: SOY YO

Les dones reals que reclamen diversitat en la indústria de la 
moda
https://www.youtube.com/watch?
v=85ov3rvKTQs&app=desktop

2'55"

2'55"

Videoclip del grup musical colombià Bomba Estéreo que 
mostra una nena que reivindica el dret a ser ella mateixa
https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U

Programa educatiu de BTV
Al  minut 12:05 del capítol 4 “Els nostres cossos” hi ha un 
taller sobre estereoips de gènere aun centre escolar de 

Barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=JN7DzxnZV7g

OH MY GOIG

10'

https://www.youtube.com/watch?v=85ov3rvKTQs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=85ov3rvKTQs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=QFb15K8n3rkhttps://www.youtube.com/watch?v=85ov3rvKTQs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U
https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U
https://www.youtube.com/watch?v=JN7DzxnZV7g
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PUBERTET

Amb el títol «Perquè quI és perfecte? Acosta't», aquest vídeo 
està dissenyat per provocar la reflexió sobre l'acceptació de 

persones amb discapacitat.

Una reflexió entorn les identitats a la xarxa. Ens presentem 
com som o com volem que ens vegin?

Una imatge no ens defineix qui som, una imatge no expressa 
els nostres sentiments, emocions, una imatge és tan sols això.

OH MY GOIG-ELS NOSTRES COSSOS

Recomanem els vídeos anteriors, però també es poden buscar viodeoclips musicals amb els/les 
artistes favorits per analitzar els estereotips de gènere i racials en els cossos que apareixen als 
vídeos.. 

A més, si no s'adapten bé al vostre alumnat podeu probar amb aquests (clicar les imatges o escriure 
el link)

Videoclips que rompen estereotipos de 
género
Videoclips que trenquen  estereotips
Durada:1'58"
https://youtu.be/S8G6PxlftIE

 
 
Perquè, qui es perfecte?
Durada:4'28"
Campanya d'èxit feta a Zurich (Suïssa) amb maniquins de 
persones amb diversitat funcional
https://www.youtube.com/watch?v=9VpgknPnjuM

Són molt més que una imatge
Durada: 1'42"
Una imatge no ens defineix qui som, una imatge no 
expressa els nostres sentiments, emocions...
https://youtu.be/oj4NbvI10Ao

https://youtu.be/S8G6PxlftIE
https://youtu.be/S8G6PxlftIE
https://www.youtube.com/watch?v=9VpgknPnjuM
https://www.youtube.com/watch?v=9VpgknPnjuM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=oj4NbvI10Ao
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=oj4NbvI10Ao
https://youtu.be/oj4NbvI10Ao
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Amb el títol «Perquè quI és perfecte? Acosta't», aquest vídeo 
està dissenyat per provocar la reflexió sobre l'acceptació de 

persones amb discapacitat.

Una reflexió entorn les identitats a la xarxa. Ens presentem 
com som o com volem que ens vegin?

Una imatge no ens defineix qui som, una imatge no expressa 
els nostres sentiments, emocions, una imatge és tan sols això.

 
¿De verdad no ves colores?
Entrada de blog sobre el Dia Internacional de l'eliminació de la discriminació racial
Enllaç
http://www.locarconio.com/2017/03/racismo-yo-no-veo-colores-veo-personas/
 
11 ideales de belleza extraños
Article sobre diversos ideals de bellesa
Enllaç
https://www.holahola.cc/entretenimiento/29901
 
27 maneras de entender la belleza alrededor del mundo
Dissenyadors gràfics de 40 països diferents van retocar una foto d’una dona per fer-la “maca”. Els 
resultats són d'allò més dispars
Enllaç
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/maneras-entender-belleza-alrededor-
mundo_0_1342665725.html
 
4 ideales de belleza, socialmente aceptados, que son racistas
Article d’Afroféminas sobre el racisme dels cànons de bellesa
Enllaç
https://afrofeminas.com/2017/07/03/4-ideales-de-belleza-socialmente-aceptados-que-son-racistas/
 

LECTURES QUE ES PODEN TREBALLAR:
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