
Unitats didàctiques pel 8 de Març de 2016  

STEPV-Intersindical Valenciana  

 

Justificació  
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Les dones han aconseguit històricament certs drets rellevants en la lluita per la igualtat. És important 

conéixer algunes d’aquestes aportacions de les dones en el territori valencià i conéixer també que les 

dones, adscrites a associacions feministes, continuen hui en dia demanant els seus drets en un moment tan 

crucial com l’actual, el qual està pendent d’un canvi polític.  

Objectius generals 

Sensibilitzar l’alumnat de la importància de les lluites perquè la societat avance cap a la igualtat, ja que són 

les noves generacions les que han d’agafar el relleu.  

Metodologia 

S’utilitzarà una metodologia activa i coparticipativa que promoga el treball en grup després de la reflexió 

personal. L’alumnat llegirà les instruccions de les activitats i se centrarà a resoldre-les de manera 

individual i separada de la resta de companys i companyes. Posteriorment es dividirà la classe en grups 

(mínim de 3 i màxim de 5) perquè cada grup debata les qüestions plantejades i expose finalment les 

conclusions més rellevants a les quals s’haja arribat després de la discussió o debat.  

No obstant això, la metodologia a aplicar i les activitats proposades han d’adaptar-se a les necessitats i 

possibilitats de cada centre, aula, nivell i realitat social. El que és clau en aquesta tasca és el contingut del 

material proposat: una realitat social del passat que es commemora cada any a la ciutat de València, una 

cançó i una mobilització enfocada cap al futur.  

Recursos 

- Pissarra on escriure les idees dels grups.  

- Ordinador, pissarra digital, tauleta tàctil o altres dispositius amb els quals poder connectar-se a Internet 

per a llegir articles, i veure fotografies i videoclips.  

- Fotocòpies de text incomplet. 

Maria Victòria Oliver Guasp 
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Unitat didàctica I 

La Foguera del Motí dels Velluters  

Primària – 1r cicle ESO 

 

Objectiu 

Conéixer dues lluites importants a la ciutat de València i planificar una eixida amb l’alumnat per participar 

d’alguna de les activitats que cada any se celebren al barri de Velluters (València).  

Activitat 1  

- Has sentit parlar de la festa de la Foguera del Motí dels Velluters? 

- Busca en un plànol de València on està situat el barri dels Velluters. 

- Què significa velluter? Busca el mot en el diccionari. 

Activitat 2  

La mestra o mestre, basant-se en el contingut de l’article aparegut el 28 de gener de 2016 en LA VEU, 

revista digital del País Valencià, llegirà en veu alta l’article i l’alumnat completarà les frases següents:  

- Se celebra els dies _____ i _____ de ___________. 

- Es commemoren dos fets històrics: 

 - la revolta dels treballadors i treballadores de la _____________ a la ciutat de  ____________, l’any 

_________. 
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http://www.laveupv.com/noticia/17993/%20velluters-commemora-la-lluita-de-lesdones-treballadores-de-la-seda?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


 - la vaga que va durar ____________, l’any __________, que realitzaren __________  dones 

__________ d’una fàbrica situada al carrer de  ______________________________ . Amb aquesta lluita es 

va aconseguir  _______________________________________________________________  

Activitat 3  

Completa la informació de la vaga de dones amb les següents paraules:  

 filadores  mitja   400   esmorzar  150   Elena Just   

 Alpera   tallers   hora   vaga   València  sederia  

______________ va ser una de les figures més rellevants en la _________ de _______________ que va viure 

la ciutat de ____________. Les operàries de la fàbrica de _________ dels senyors _________ van demanar 

els amos de la fàbrica _________ ________ per a __________. Més de _________ operàries van eixir al 

carrer i es van dirigir a altres __________ i fàbriques, fins a assolir que més de ________ dones s’uniren a 

la manifestació.  

Després comprova que ho has fet bé a partir de la lectura del segon paràgraf del text que trobaràs ací: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Elena_Just  

Activitat 4  

Es projecta el cartell sobre el programa d’actes d’enguany. Entre tots i totes es llig i es tria l’activitat a la 

qual els agradaria anar i per què. 

Trobareu el cartell ací: http://cancarrascacartelleria.blogspot.com.es/2016/01/cartell-de-la-foguera-del-

moti-dels.html 

Més informació ací: https://directa.cat/moti-dels-velluters-valencia-projectar-present-sense-oblidar-

historia 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Elena_Just
http://cancarrascacartelleria.blogspot.com.es/2016/01/cartell-de-la-foguera-del-moti-dels.html
https://directa.cat/moti-dels-velluters-valencia-projectar-present-sense-oblidar-historia


UNITAT DIDÀCTICA II  

I tu, sols tu 

Segon cicle ESO 

 

Objectius 

- Gaudir d’una cançó en valencià. 

- Conéixer l’escriptora Maria-Mercè Marçal. 

- Recordar moviments feministes i el que van aconseguir històricament.  

Activitat 1  

En primer loc, cal llegir els versos que inspiraren la cançó que posteriorment escoltarem. A més, cal 

conéixer l’escriptora Maria-Mercè Marçal, la seua poesia i en concret el poema “I tu, sols tu”.  

Consulta aquestes pàgines per respondre a les preguntes.  

- http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/ 81/20/0/3/0/maria-merce-

marcal.html 

- http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0040040.xml 

Respon a aquestes preguntes: 

- Com es diu el poema? 

- En quin llibre de poemes el trobem? 

- Quin premi va rebre el llibre? 

Aprén els versos després d’entendre’ls. No dubtes a buscar aquelles paraules que no comprens en el 

diccionari.  
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http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/%2081/20/0/3/0/maria-merce-marcal.html
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0040040.xml


Busca i tria poemes de Maria-Mercè Marçal que estiguen musicats i cantats per compartir-los amb els 

companys i companyes de la classe. Trobaràs més informació en la pàgina web de la Fundació Maria-Mercè 

Marçal: http://www.fmmm.cat/autora.html  

Activitat 2  

La cançó “I tu, sols tu” està inspirada en el poema homònim de Maria-Mercè Marçal i és un homenatge a 

totes les dones feministes i lluitadores de tots els temps, dones que, com Maria-Mercè Marçal, van ser 

rebels. En aquest web tens informació sobre la cançó: http://www.tresdeu.com/ 2015/10/el-diluvi-dones-

videoclip.html  

- Quin grup la canta? 

- Dins de quin disc es troba la cançó? 

- Qui en va fer el videoclip? 

La cançó “Tu, sols tu” és una recreació del poema d’aquesta autora. Trobraràs el vídeo, la lletra i la 

informació sobre el grup que la canta ací: http:// villenaso.blogspot.com.es/2015/11/el-diluvi-i-tu-sols-

tu.html  

Activitat 3  

En el videoclip veuràs moltes imatges de dones. Reconeixes algunes de les imatges? A quin moviment 

feminista o acció concreta fan referència? Busca més informació sobre aquestes dones feministes del 

passat o del present. Qui eren? Què pretenien?  

Activitat 4  

Fes una ullada al web del grup, les seues cançons i videoclips i els seus concerts http://www.eldiluvi.cat. 

Descobreix quin tipus de música interpreten i els temes de les seues cançons.  

Activitat 5  

Feu un concurs jugant amb la versió de karaoke: http://es.lyricstraining.com/ca/play/el-diluvi/i-tu-sols-tu-

valencia/HymUHg2sfy 

  6

http://www.fmmm.cat/autora.html
http://www.tresdeu.com/2015/10/el-diluvi-dones-videoclip.html
http://villenaso.blogspot.com.es/2015/11/el-diluvi-i-tu-sols-tu.html
http://www.eldiluvi.cat/
http://es.lyricstraining.com/ca/play/el-diluvi/i-tu-sols-tu-valencia/HymUHg2sfy


UNITAT DIDÀCTICA III  

Plataforma 7N  

Batxillerat i FPA 

 

Objectiu  

Conéixer la darrera mobilització més important dels col·lectius feministes de l’Estat espanyol: el 7N.  

Activitat 1  

Llig l’article de Macu Gimeno i descobreix-hi la finalitat de la marxa 7N: http://intersindical.org/dones/

article/ juntes_contra_les_violencies_masclistes1  

- Quan va començar a generar-se el moviment? - Què pretén?  

Activitat 2 

En la web de la plataforma 7N (http://marcha7nmadrid.org/ca/) trobaràs el manifest. Fes un resum de les 

reivindicacions que et pareixen més rellevants.  

Activitat 3 

En el web d’El País (http://elpais.com/elpais/2015/11/07/album/

1446892481_435027.html#1446892481_435027_1446914518) trobaràs imatges de la gran manifestació del 

7N, que marca una fita de la lluita feminista dels últims anys. Mira les fotografies i pren nota del que diuen 

els cartells per debatre-ho amb els companys i les companyes. 
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http://intersindical.org/dones/article/%20juntes_contra_les_violencies_masclistes1
http://marcha7nmadrid.org/ca/
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