


























Activitats suggerides
INFANTIL 
De 3 a 6 anys 

1a Activitat.
Realitzarem el “racó pirata”. Construirem un vaixell pirata de 

cartó i dins inclourem disfresses i jocs per a les xiquetes i els xiquets. 
Possibles activitats del racó pirata:

 http://laclasedelapro-
femarta.blogspot.com.
es/2014/02/materiales-
proyecto-robots.
html?m=1

Es disfressaran de 
pirates i farem una 
foto de cada xiqueta 
i xiquet dins del vai-
xell pirata.

2a Activitat.
Farem una re-

cerca del tresor pel 
corredor d’infantil del col·legi.

https://www.alunira.com/organizar-una-busqueda-del-tesoro.

De 6 a 9 anys
Activitat. 
Gimcana pirata: Per a aconseguir el mapa del tresor les i els 

pirates hauran de superar una sèrie de proves. S’estableixen grups 
de 4/6 xiquets/es. Amb cada prova superada obtindran un tros del 
mapa on es troba el tresor (un baül amb xocolatines col·locat en un 
lloc del centre educatiu que hauran de trobar). Les proves poden 
ser exteriors (carrera de l’ou en la cullera, trobar monedes en farina, 
agafar la poma en l’aigua…) o interiors (resoldre trencaclosques, 
mots encreuats, problemes...).

De 9 a 12 anys
Activitat.

Construirem el joc Pirata
http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/origi-

nal/application/2dd9d76c9a7d7de08c99326d89a01
10a.pdf

Caselles especials del joc: (Veure dos-
sier en organizaciondemujeres.org)

De 12 a 15 anys
Activitat.

Cercarem vídeos sobre la vida de Mary 
Read / Anne Bonny https://www.youtube.com/
watch?v=qSRrPqpWLzM

 I Ching Shih https://www.youtube.com/
watch?v=DRtzO2f92kM

Com era la vida d’aquestes dones en 
ambients totalment masculins? Com es 
comportaven per a tenir la seua aprovació 
i respecte? Què els va portar a la pirateria? 
Creieu que tot val per a aconseguir el que 
es vol? Què penseu del fet que hi hague-
ra dones pirates? Era l’única escapatòria 
d’una vida miserable que els esperava a les 

INFANTIL
De 3 a 6 anys
Activitat.

Parlem una mica sobre les exploradores, què pensen 
que és un explorador/a.

Introduïm també el continent africà, veiem el mapa 
i veiem a quins països han anat Isabel de Urquiola, May 
French Sheldon i Mary Mitchell Slessor.

Veiem el conte de Malaika la princesa:
https://www.youtube.com/watch?v=T0uJrBGUKbU

Després de parlar un poc sobre el que hem vist, fem un 
dibuix sobre el conte. 

De 6 a 9 anys
Activitat.

Presentem les dones exploradores i fem un memory 
game amb les seues fotos, els seus països d’origen i els 
seus noms.

De 9 a 12 anys
Activitat.

Realitzem un lapbook. En Internet es poden descarregar diverses plantilles. I a més podem 
diversificar les seccions tant com vulguem, per exemple: dones exploradores, exploradores a Àfrica, 
països d’Àfrica als quals jo aniria, exploradores en altres continents...

Podeu veure idees en aquest blog:
https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.es/2014/01/como-hacer-un-lapbook-paso-paso-

tutorial.html.

De 12 a 15 anys
Activitat.

Cerca informació en la web sobre aquestes tres dones (pot ser per grups, en parelles…) Us 
deixem amb alguns enllaços d’exemple:

Isabel de Urquiola (Vitòria). Va acompanyar Manuel Iradier a Guinea, on va viure dos anys en 
una illa sense aigua. https://paty3008.wordpress.com/2012/01/30/isabeldeurquiola1/

May French Sheldon (Estats Units). Va ser sòcia de la Royal Geographical Society, entre les 
primeres 15 dones que va rebre aquest honor, al novembre de 1892. https://es.wikipedia.org/wiki/May_
French_Sheldon

Mary Slessor (Escòcia) Pacifista absoluta. No estava obsessionada amb evangelitzar sinó amb el 
benestar dels nadius. https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Slessor 

Una vegada trobada la informació, realitzarem un mural per a donar visibilitat a aquestes do-
nes aventureres. Si trobeu més noms, es poden incloure (per exemple, en un mural mapamundi, 
i no solament a Àfrica). Us deixem amb més recursos: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_explo-
rers_and_travelers

De 15 a 18 anys
READING:

Mary Mitchell Slessor 
2 December 1848 – 13 January 1915
Mary Slessor was a hard working Scottish mill girl and 

Sunday school teacher who, inspired by David Livingstone, 
became a missionary in Calabar, Nigeria, an area known 
then as “the white man’s grave.” Born in Aberdeen, and rai-
sed in the poor slums of Dundee, Mary worked as a weaver 
and whenever she could, spent time with her books and 
Bible dreaming of becoming a missionary. At the age of 28, 
she achieved her ambition and set sail on a five week jour-
ney to the continent of Africa.

She went far beyond the role of a conventional mis-
sionary. Despite constant danger, Mary lived amongst the 
tribes, learning and understanding their language and cus-
toms. Her bravery and unwavering belief in God’s guidance 
earned her respect and allowed her to challenge some of 

their more extreme superstitions and customs.
Perhaps one of Mary’s most remarkable achievements is in relation to twins. It was believed that 

twins were a bad omen, with one of the twins being cursed by an evil spirit. Unwilling to take any 
chances, both were killed or abandoned in the jungle and their mother cast from the community. 
While influential in the law created to prohibit this, Mary went further still, travelling great distan-
ces on foot, through uncertain terrain and unrepentant weather conditions, to protect, house, and 
sometimes even adopt the children as her own.

When Nigeria beca-
me a British Protectorate, 
Mary was the first female 
magistrate in the British 
Empire and a skillful, 
though somewhat unor-
thodox, diplomatic emis-
sary. She devoted her life 
to her work in Calabar 
and despite increasingly 
frequent and serious ill-
ness, within an already 
hostile environment, was 
protected and guided by 
her own motto, “God 
plus one is a majority”.

Respected and loved by all the tribes she encourntered, Mary became known as “Eka Kpukpro 
Owo” or ‘Mother of all the Peoples. The legacy and respect still lives on today, where her name is 
held in high regard.

Source: 2015 Mary Slessor - Centenary Programme of Events
a) Where was she from?
b) What did she do for a living?
c) How long was she sailing for?
d) Why did she focus on working with twins?

PERSONES ADULTES
Activitat.
Read the following article:
https://www.telegraph.co.uk/travel/activity-and-adventure/female-explorers-who-changed-the-world-

forever/
After a little discussion around why is so important to give visibility to women in history, choose 

one of the women in the article and give a Little presentation to the rest of the class.

INFANTIL
De 3 a 6 anys 
Activitat: Som egiptòlogues.

Exposició breu sobre on i què és l’antic Egipte, es 
pot emprar algun vídeo o Powerpoint com a suport 
(http://cossioinfantilrecursos.blogspot.com.es/2011/10/egipto.
html, http://egiptologia.com/category/egipto-para-ninos/)

Després, l’alumnat es convertirà en egiptòlogues 
i egiptòlegs, és a dir, persones estudioses de l’Antic 
Egipte com Margaret Murray, que va ser la primera 
dona egiptòloga, especialitzant-se en escriptura je-
roglífica en l’Oxford University. O Zulema Barahona 
amb una tesi doctoral dedicada a l’estudi de la cerà-
mica en Medamud.

Fer algun atifell o simplement una planxa d’argila 
blanca, o fins i tot, amb plastilina en el qual es po-
dran fer inscripcions egípcies a partir d’un model 
d’alfabet egipci. Per exemple, intentar posar les ini-
cials del seu nom, etc.

De 6 a 9 anys:
Activitat: Hatshepsut, la faraona que no 

hauria d’oblidar-se.
Una de les més importants faraones que, malgrat 

ser dona, va regnar en l’antic Egipte
https://www.youtube.com/watch?v=8bYRy_wZEJI
https://www.youtube.com/watch?v=Qjb02WHHmNM

De 9 a 12 anys:
Activitat: Egiptologia?

Zulema Barahona és una científica espanyola 
que estudia la ceràmica de l’Antic Egipte. Ella cerca 
les peces, les estudia i així aconsegueix conéixer una 
mica millor els costums del poble egipci.

En moltes d’eixes ceràmiques, troba frases escri-
tes en forma de jeroglífic. Coneixes aquesta forma 
d’escriure? Cerca informació sobre què són els jero-
glífics.

En el següent enllaç trobaràs una taula de jeroglí-
fics. Series capaç d’escriure el teu nom en jeroglífic?

http://egiptologia.com/taller-de-jeroglificos-egipcios/

De 12 a 15 anys:
Activitat. 

Confecciona un mapa i assenyala tots els llocs en 
els quals va viure i va excavar Margaret Alice Murray 
a partir de la informació que pugues trobar en la seua 
biografia. Completa amb un eix cronològic de la seua 
vida personal i d’estudi. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Murray

http://www.ancient-origins.es/noticias-general-historia-
personajes-famosos/la-apasionante-vida-margaret-murray-
egipt%C3%B3loga-estudiosa-las-hadas-bruja-feminista-
004182?nopaging=1

http://egiptologia.com/margaret-alice-murray/
 Atenent a la següent fotografia (https://egypt-

manchester.files.wordpress.com/2018/01/margaret-murray-1908.
jpg?w=500) cerca informació i redacta una notícia pe-
riodística que la il·lustre. Qui? Com? On? Per què? 

De 15 a 18 anys:
Activitat. 

Dividim la classe en grups i cadascun s’encarrega 
de cercar informació sobre la biografia i l’obra de les 
següents egiptòlogues: Margaret Alice Murray, Sali-
ma Ikram, Zulema Barahona.

Cada grup realitzarà una xicoteta exposició a la 
resta de companyes i companys amb les dades més 
significatives que ha recopilat.

A continuació, una alumna o alumne de cada 
grup representarà el paper d’una de les egiptòlo-
gues enumerant les dificultats o avantatges que ha 
trobat al llarg de la seua vida professional.

PERSONES ADULTES
Activitat. 

Després d’investigar la vida d’aquestes tres 
dones veiem que hi ha llaços d’unió, però també 
diferències. Margaret Alice Murray era antropòloga, 
arqueòloga, especialista en escriptura jeroglífica 
i docent. Salima Ikram és zooarqueòloga, docent 
i divulgadora del món egipci. Zulima Barahona és 
egiptòloga, especialista en ceràmica. Es pot veure, 
a través del seu desenvolupament professional, com 
ha canviat la demanda d’aquesta professió a través 
del temps? Totes coincideixen que els entusiasma el 
seu treball. Quins avantatges i quins inconvenients 
trobes, sent dones, en aquest treball? És tan aven-
turer com sembla? 

dones? Creieu que era possible una altra forma de trencar les nor-
mes socials que invisibilitzaven les dones?

Localitzarem en un mapa del món els llocs on van nàixer i on 
van desenvolupar la seua activitat pirata les dones del calendari. 
Investigar per què en eixes zones hi havia pirateria, què buscaven i 
quin tipus de vaixells atacaven.

Investigarem com era la societat en aquesta època i quin paper 
jugaven les dones perquè aquestes dones lliures i independents es 
dedicaren a la pirateria. 

http://lallavesombra.blogspot.com.es/2016/02/anne-bonny-verdad-y-leyenda-
de-la-mujer.html

De 15 a 18 anys
Activitat.

Alguns investigadors pressuposen que Anne i Mary eren 
lesbianes o bisexuals. Creieu que aquesta circumstància els va 
facilitar o dificultar la vida? Ara tenim unes normes socials ad-
quirides al llarg de segles de repressió a tot el que s’escapava de 
les normes establides, ja fóra per por o desconeixement. Creieu 
que aquestes dones, per viure en ambients sense normes socials 
a l’ús, ho van tenir més fàcil per a mostrar obertament la seua 
orientació sexual?

Creieu que l’alumnat LGTBI+ del teu 
centre se sent prou integrat i comprés 
per a dir obertament la seua orientació o 
identitat sexual? Què hem de fer des de 
l’àmbit educatiu perquè aquestes perso-
nes no se senten excloses? Amb totes les 
respostes farem una guia per a repartir 
entre tot l’alumnat perquè sàpien el que 
és l’orientació i identitat sexual i que es 
respecte la diversitat de persones que ens 
envolten.

PERSONES ADULTES
Activitat.
Escoltarem la història de Sida Al Hu-

rra. Analitzarem com en una època on les 
dones tenien poca presència i poc poder, 
aquesta dona va aconseguir ser la gover-
nadora de Tetuan. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIctU9-
Lwh4

Analitzarem la situació de les dones 
àrabs en l’actualitat. Com han evolucio-
nat? Què ha passat?

G e n e r E X P L O R A D O R E S  A  A M È R I C A

M a r ç E X P L O R A D O R E S  A  L ’ À F R I C A

F e b r e r P I R A T E S

A b r i l E G I P T Ò L O G U E S

Es disfressaran de 
pirates i farem una 
foto de cada xiqueta 
i xiquet dins del vai

Farem una re
cerca del tresor pel 

: Per a aconseguir el mapa del tresor les i els 
pirates hauran de superar una sèrie de proves. S’estableixen grups 
de 4/6 xiquets/es. Amb cada prova superada obtindran un tros del 
mapa on es troba el tresor (un baül amb xocolatines col·locat en un 
lloc del centre educatiu que hauran de trobar). Les proves poden 
ser exteriors (carrera de l’ou en la cullera, trobar monedes en farina, 
agafar la poma en l’aigua…) o interiors (resoldre trencaclosques, 

dedicaren a la pirateria. 
http://lallavesombra.blogspot.com.es/2016/02/anne-bonny-verdad-y-leyenda-

Alguns investigadors pressuposen que Anne i Mary eren 
lesbianes o bisexuals. Creieu que aquesta circumstància els va 
facilitar o dificultar la vida? Ara tenim unes normes socials ad
quirides al llarg de segles de repressió a tot el que s’escapava de 
les normes establides, ja fóra per por o desconeixement. Creieu 
que aquestes dones, per viure en ambients sense normes socials 
a l’ús, ho van tenir més fàcil per a mostrar obertament la seua 

Creieu que l’alumnat LGTBI+ del teu 
centre se sent prou integrat i comprés 
per a dir obertament la seua orientació o 

pirates i farem una 
foto de cada xiqueta 
i xiquet dins del vai-

Farem una re-
cerca del tresor pel 

: Per a aconseguir el mapa del tresor les i els 
pirates hauran de superar una sèrie de proves. S’estableixen grups 
de 4/6 xiquets/es. Amb cada prova superada obtindran un tros del 
mapa on es troba el tresor (un baül amb xocolatines col·locat en un 
lloc del centre educatiu que hauran de trobar). Les proves poden 
ser exteriors (carrera de l’ou en la cullera, trobar monedes en farina, 
agafar la poma en l’aigua…) o interiors (resoldre trencaclosques, 

http://lallavesombra.blogspot.com.es/2016/02/anne-bonny-verdad-y-leyenda-
de-la-mujer.html

De 15 a 18 anys
Activitat.

Alguns investigadors pressuposen que Anne i Mary eren 
lesbianes o bisexuals. Creieu que aquesta circumstància els va 
facilitar o dificultar la vida? Ara tenim unes normes socials ad
quirides al llarg de segles de repressió a tot el que s’escapava de 
les normes establides, ja fóra per por o desconeixement. Creieu 
que aquestes dones, per viure en ambients sense normes socials 
a l’ús, ho van tenir més fàcil per a mostrar obertament la seua 
orientació sexual?

Creieu que l’alumnat LGTBI+ del teu 
centre se sent prou integrat i comprés 
per a dir obertament la seua orientació o 

INFANTIL
De 3 a 6 anys 

1. Dividim el grup-classe en xiquetes costureres i xiquets sastres, 
elles han de treballar en un espai limitat que anomenaran “casa” i ells en 
un altre més ampli i còmode anomenat “taller de costura” o “sastreria”. 
L’alumnat, malgrat les diferents condicions laborals, ha de:

a) Acolorir les peces de vestir amb la tècnica més adequada a l’alumnat.
b) Puntejar o retallar les diferents peces.
c) Vestir les marietes associant cada peça amb la part del cos adequada.

2. Per a reflexionar:
Una vegada acabada la tasca de costurera o sastre, la mestra o mestre reparteix 

només una moneda per a tot el grup de xiquetes, mentre que dóna una moneda a 
cada xiquet, independentment del treball que haja realitzat cadascú. Cal observar 
la reacció de l’alumnat, si sorgeixen crítiques per part de les costureras, actituds de 
solidaritat per part dels sastres i, després, intervenir:

Us sembla just que els sastres hagen tingut més espai per a treballar? I que 
hagen rebut més monedes que les costureras? Per què penseu que ha succeït?

En aquella època, el gremi dels sastres no volia que les dones tingueren els seus 
propis tallers de costura. Se us ocorre per què preferien que les dones treballaren 
només en les seues cases?

 
De 6 a 9 anys

Es divideix el text que apareix en l’annex I i II (minúscules i majúscules respecti-
vament), per a fer una lectura compartida entre l’alumnat. La mestra o mestre rellig 
o parafraseja a continuació els continguts més importants, utilitzant com a suport 
visual les imatges del Powerpoint: Ana, la costurera sevillana. 

ANA, LA COSTURERA SEVILLANA
Fa molts, molts anys, una xica anomenada Ana López va decidir anar-se’n de 

Sevilla, la ciutat on havia nascut i crescut, i viatjar a Amèrica. Cap a l’any 1500, 
molts homes i unes poques dones s’atrevien a fer eixe llarg viatge des d’Espanya cap 
al nou continent al que anomenaven “Nou Món”. Era un viatge molt llarg, perquè 
en aquells temps no hi havia avions, només es podia anar amb vaixell i, com eren 
vaixells de vela, depenien del vent per a poder avançar ràpid. Es tardava mesos, i 
fins i tot anys a travessar l’oceà.

Ana López va ser una dona molt valenta. Va sobreviure al llarg viatge i va arribar 
a Puebla de los Ángeles, a Mèxic. Allí es va trobar amb moltes xiquetes òrfenes, sen-
se mares, sense pares, sense un lloc on viure. Així que Ana va decidir buscar una so-
lució que els permetera viure. Se li va ocórrer crear un taller de costura per a fer roba 
i vendre-la. Però per a engegar el negoci, necessitava diners. El Virrei de Mèxic li’ls 

va prestar, però havia de retornar-li-ho cosint molta roba. Les xiquetes treballaven 
moltes hores per a guanyar molt poc. Mentre, el gremi dels sastres intentava tancar-
los el taller, perquè volien que les dones es limitaren a treballar en l’àmbit domèstic.

 Què us sembla si ajudem  Ana i les xiquetes a fer roba perquè puguen vendre-
la? 

De 9 a 12 anys
Activitat.
Veure els vídeos els enllaços dels quals es mostren a continuació, extrets de la 

sèrie de televisió El cor de l’oceà basada en la novel·la d’Elvira Menéndez sobre el 
viatge al Nou Món que va fer Mencía Calderón acompanyada per altres 80 dones.

1. Na Mencía s’enfronta als pirates:
http://www.antena3.com/series/el-corazon-del-oceano/dona-mencia-enfrenta-piratas_

20140210571bc2fe6584a8abb580bceb.html
2. Na Mencía perd la seua filla xicoteta per la pesta:
http://www.antena3.com/series/el-corazon-del-oceano/dona-mencia-pierde-hija-

pequena-peste-mar_20140210571bc31e6584a8abb580bd21.html

En quina època de la història creieu que té lloc aquest viatge, en l’actualitat o fa 
centenars d’anys? Per a què penseu que anaven aquestes dones a Amèrica?

De 12 a 15 anys 
Lectura compartida (Veure ANNEX)
En grups de quatre a sis alumnes, es divideix la lectura en tantes parts com 

components tinga el grup. Una alumna o alumne llig la primera part, qui seguisca, 
abans d’exercir el seu torn de lectura, ha de resumir per a la resta del seu grup el 
paràgraf anterior i llegir la part que li corresponga; així successivament. 

Per a reflexionar.
Tot açò va ocórrer entre els anys1550-1556. Quin paper tenien les dones en 

la societat espanyola d’aquella època? Com definiries la personalitat de Mencía 
Calderón? Què faríeu vosaltres si us proposaren alguna cosa així hui en dia?

- Extracte de les Cartes de Na Mencía Calderón:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16009/3/ASN_15_02.pdf

De 15 a 18 anys
Lectura compartida (Veure ANNEX)
Es divideix a la classe en dos grups. Un d’ells llegirà el text que figura al final 

del document com a ANNEX A, i l’altre llegirà el text de l’ANNEX B. En cadascun 
dels grups es durà a terme una lectura compartida, dividint cada text en tantes parts 

com a components tinga el grup. Una alumna o alumne 
llig la primera part, qui seguisca, abans d’exercir el seu 
torn de lectura, ha de resumir a la resta del seu grup el 
paràgraf anterior i llegir la part que li corresponga; així 
successivament.

Una vegada acabada la lectura, el portaveu del grup 
que haja llegit el text de l’Annex A, exposarà a la resta de 
la classe un resum sobre el mateix. A continuació, l’altre 
grup farà el mateix sobre el seu propi text. 

Per a reflexionar:
Quins anacronismes sorgeixen, respecte al rol femení, 

a l’hora de jutjar el paper exercit per Isabel Barreto en 
la conquesta del Nou Món? I si ho valorem des del rol 
masculí imposat per l’època, hi hauria diferències? Creieu 
que hauria d’aparèixer en els llibres d’història? Per què?

ISABEL DE URQUIOLA MAY FRENCH SHELDON MARY MITCHELL SLESSOR

VITÒRIA PENSILVANIA ESCÒCIA

Margaret Alice 
Murray

Foto de domini públic

Salima Ikran
Foto: Salima Ikran.

Zulema Barahona
Foto en Projecte 

Djehuty 
http://www.excavacionegipto.com/

Aquestes activitats estan 
extractades. Activitats completes 

i annexos en
organizaciondemujeres.org



Activitats suggerides

INFANTIL
De 3 a 6 anys

Presenteu a la classe una bola del món. Comenteu 
amb l’alumnat si creuen que les dones poden recórrer-lo 
per mar, aire o terra. A partir de la pluja de respostes 
prepareu un mural que acolorirem entre tota la classe 
amb 3 espais representant el mar, la terra i el cel.

Dividim l’alumnat en 3 grups (mar, aire, terra). Prè-
viament la tutora o tutor prepararà una fitxa que repar-
tirà a cada alumne/a per a completar-la a casa amb la 
família. Cal indicant-los que cerquen dones aventureres 
i que determinen quin va ser el seu mèrit. Una vegada 
completada la fitxa, es porta a classe i es col·loca en 
la part del mural corresponent, prèvia explicació (amb 
les seues paraules) de la fita que ha assolit cada dona.

NOTA: Segons la franja d’edat, es complicaran les activitats en 
classe.

De 6 a 9 anys
Fòrum d’opinió amb l’alumnat sobre si existeixen 

dones aventureres o exploradores i si en coneixen algu-
na. Esmentarem com a exemple Laura Dekker, Cristina 
García Espínola de Bito i Jeanne Baret.

Per grups cercaran informació sobre dones aventu-
reres en general. L’alumnat individualment triarà a qui li 
agrade i emplenarà una fitxa amb: nom, cognoms, lloc 
de naixement, la gesta realitzada i per quines parts del 
món va estar.

Completades les fitxes s’enquadernaran els treballs 
i es realitzarà un llibre amb les diferents aportacions. 
Aquest llibre formarà part de la biblioteca d’aula.

 NOTA: Els processos de cerca s’adaptaran a l’edat i 
als diferents mitjans.

L’equip docent aportarà biografies.
Es podran aportar biografies cercades a casa.

De 9 a 12 anys
Activitat.
Agrupats en tres grups mixts, cada equip cercarà 

informació en Internet sobre Cristina García Spínola de 
Brito, Jeanne Baret i Laura Dekker. Imprimiran alguna 
fotografia de cadascuna d’elles.

Elaboraran tres murals (un per grup) de les tres, re-
flectint la data de naixement, els gustos o aficions que 
van tenir molt a veure amb les gestes o objectius que 
van aconseguir.

De 12 a 15 anys
Activitat.
En gran grup, ajudant-nos amb el canó, projectarem 

la imatge de les tres dones i preguntarem a l’alumnat 
si saben qui són.

Escriurem els seus noms en la 
pissarra i preguntarem si saben qui 
és cadascuna. Si no és així, els con-
vidarem a cercar informació en 

M a i g E X P L O R A D O R E S  M A R I N E S

J u l i o l E X P L O R A D O R E S  E N  E L S  P O L S A g o s t D O N E S  Q U E  H A N  D O N A T  L A  V O L T A  A L  M Ó N

J u n y A N T R O P Ò L O G U E S

INFANTIL 
De 3 a 6 anys 

Activitat.
Visitarem un aquari per a descobrir espècies marines que 

no són habituals del nostre entorn. Farem un Lapbook amb tot 
l’aprés en l’aquari.

De 6 a 9 anys
Activitat.
Quines són les persones que es dediquen a l’oceanografia? 

En què consisteix el seu treball? En el calendari ixen tres dones 
oceanògrafes, anem a saber una mica més d’elles. Investigarem 
en Internet sobre aquestes dones i farem una xicoteta presenta-
ció de cadascuna d’elles.

Penélope Vaquero García (Palència). Arqueòloga suba-
qüàtica.

Cindy Lee Van Dover (Estats Units). És professora 
d’Oceanografia Biològica d’Harvey Smith i presidenta de la Divi-
sió de Ciències Marines i Conservació de la Universitat de Duke.

Petra Deimer-Schütte (Alemanya). Biòloga marina. 

De 9 a 12 anys
Activitat.
L’oceanografia és una ciència que estudia les aigües i els fons 

dels mars i els oceans, des del punt de vista físic, químic i biològic, 
així com la seua fauna i la seua flora. El mes de maig del calen-
dari fa referència a tres dones que es dediquen a aquesta ciència. 
Investigaran sobre aquestes tres dones i cercaran informació so-
bre més dones que es dediquen a aquesta disciplina en les seues 
diverses branques. Faran un xicotet llibre sobre aquestes dones i 
la disciplina en la qual desenvolupa el seu treball.

De 12 a 15 anys
Activitat: Visionat del vídeo “L’illa de la brossa”
https://www.youtube.com/watch?v=uSeqX31fqMg
Una vegada vist el vídeo, l’alumnat, per grups, investigarà 

sobre: els corrents que ha generat aquesta illa, sobre l’oceà on 
es troba, sobre el tipus de deixalles que la componen, solucions, 

anàlisi de les propostes que ixen en el vídeo, com afecta a la 
biodiversitat marina. Cada grup farà una de les propostes i poste-
riorment es posaran en comú. S’elaboraran cartells per a col·locar 
pel centre explicant com afecta el comportament de la raça hu-
mana en la contaminació i com poden ajudar en la solució.

De 15 a 18 anys i PERSONES ADULTES.
Activitat.
El mes de maig ve amb un text d’Alicia Sobrino (oceanògrafa) 

que dóna un toc d’atenció sobre l’estat dels mars:

“Hem estat tota la vida entenent els mars com un pou 
sense fons, un lloc que créiem de recursos inesgotables 
sense considerar-ne les conseqüències. No hem sabut 
interpretar aquells relats dels nostres avis, en els quals 
parlaven d’un mar plagat de peixos que ara està buit. Els 
oceans mostren ja les conseqüències d’eixa mentalitat.

Per culpa de l’escalfament dels oceans, àmbits com el 
pesquer o el turístic es veuen afectats cada vegada més 
per l’augment d’espècies invasores procedents de climes 
subtropicales que trenquen l’equilibri de l’ecosistema, 
així com la reducció dels estocs d’espècies comercials i 
la destrucció de l’hàbitat d’espècies vitals per a sostenir 
aqueixa biodiversitat. Així mateix l’augment del nivell del 
mar suposa un risc directe per a moltes poblacions que 
ja s’han vist en l’obligació de construir de sistemes de 
contenció.

Pèrdua de biodiversitat, alteracions en els corrents 
oceànics, canvis en la climatologia, reducció de recursos 
pesquers, pèrdua de motors econòmics i la disminució 
d’ingressos en sectors com el turístic són tan sols algunes 
de les conseqüències de la no-conservació dels oceans.”

    Alicia Sobrino

Analitzarem aquest text, cercarem solucions per a evitar la 
deterioració dels mars i oceans.

INFANTIL
De 3 a 6 anys

Activitat. Puzles.
Aquesta activitat es pot fer en línia amb l’aplicació https://www.jigsawplanet.com, 

pujant les imatges de les tres antropòlogues i fent amb elles trencaclosques de 
diferent dificultat, pel tipus de peces i el seu nombre.

O si es prefereix, es pot fer de forma manual, apegant les imatges en una carto-
lina per a donar-li més consistència i dividint-les en diferents trossos per a crear amb 
elles un trencaclosques de la dificultat que es desitge.

De 6 a 9 anys
Activitat. 

Es mostren imatges de diferents moments de 
l’evolució humana i demanem que imaginen com 
seria la comunicació escrita i les seues expressions 
gràfiques en cada cas. Mostrem exemples de comu-
nicació (pintures rupestres, gravats, cartes, morse, 
senyals de fum, coloms missatgers, tambors, correus 
electrònics, sms...) i demanem que les relacionen 
amb les imatges anteriors.

De 9 a 12 anys 
Activitat. Qui hi ha amagada? 

1.- Es divideix la classe en xicotets grups de 3 o 4 
alumnes. Cada grup s’encarregarà de fer una 
frase que comence per les lletres indicades (P, I, G, G, I, R, I, I, V, I, S, S, A, N, D, 
A, I). Aquesta frase ha de fer referència a la biografia de la dona que acabem 
de conéixer. Vinga!

2.- Ara tots i totes cerquem en el diccionari la paraula “acròstic” i ho copiem en 
el nostre quadern.
3.- Ara tornem a les nostres frases, i anem 
col·locant la primera lletra de cada frase i... 
Què ha aparegut?. 

De 12 a 15 anys
Activitat. Sibèria en les Munta-

nyes de Toledo. 
• Abans del visionat, respon les següents 
preguntes: 
 Carmen Arnau Muro és especialista en 
pobles indígenes siberians… Què significa 
“indígena”? On està Sibèria?
• Després del visionat del vídeo de 

Carmen Arnau Muro, contesta  les següents preguntes:
- On se situa l’etnomuseu dels pobles indígenes de Sibèria? Per què és un lloc 

encertat per a la seua ubicació?
- En quantes zones es divideix el museu?
- Què és el que més li ha cridat l’atenció a l’antropòloga de les seues diferents 

expedicions a Sibèria?
- Com es diu la casa més senzilla dels indígenes siberians? Quantes cases 

d’aquest tipus constitueixen un campament?
- Com és un “balagán”?
- Quina és la tècnica habitacional que van aprendre dels russos?
- En el museu es fan un altre tipus d’activitats, quina és la que es realitza a la 

primavera?

- Carmen presenta un altre museu situat en un poble de Toledo, quin? Com es 
diu aquest museu? Què alberga en el seu interior?

 Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ih4oyjJeY48 

De 15 a 18 anys
Estudi sobre l’adolescència. Margaret Mead.
Activitat.
 Anem a descobrir la labor d’una de les antropòlogues pioneres, Margaret Mead 

i un dels seus estudis en el qual comparava l’adolescència d’EUA i la de Samoa 
d’abans de la II Guerra Mundial.

Llig la biografia de Margaret Mead: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mead.
htm

Fes un resum de les similituds i diferències entre els adolescents d’Estats Units 
i de Samoa.

PERSONES ADULTES
Activitat. Visita l’entomuseu dels 
pobles indígenes de Sibèria.

• Mentre el visites, cerca tres ob-
jectes que utilitzen els homes i 
altres tres que utilitzen les do-
nes dels pobles indígenes de 
Sibèria i digues per a què s’usa 
cadascun.

• Explica per què has considerat 
que uns eren d’ús masculí i uns 
altres d’ús femení.

• Creus que entre homes i 
dones intercanvien l’ús 
d’aquests utensilis?

• Quines activitats desenvolu-
pen els homes i les dones? 
En la teua societat/cultura 
ocorre el mateix?

• Dibuixa l’utensili que et sem-
ble més important i explica 
per què.

Les activitats de juliol que proposem són perquè es puguen 
fer durant les vacances i puguen ser proposades per qualsevol 
persona adulta de la família. Són més entretingudes i permeten 
la possibilitat de fer-les en solitari.

INFANTIL
De 3 a 6 anys 
Activitat.

Veure el vídeo de Superlola i 
intentar aprendre la cançó, encara 
que siga la tornada. https://www.
youtube.com/watch?v=JwNyYIDfuy8 

Podem intentar fer una 
coreografia amb la nostra fi-
lla o fill. Alguna cosa senzilla 
servirà.

Els podem proposar que 
facen un dibuix de Superlola o 
de Jade Hameister travessant les 
zones gelades i tirant del trineu.

DE 6 A 9 anys
Activitat.
Llegir amb la nostra filla o fill el conte. “Quan les xiquetes 

volen alt” de Raquel Díaz Regueró. La lectura serà comprensiva: 
Possibles preguntes a realitzar:

- Amb quin dels personatges s’identifiquen més? Tant física-
ment com en el caràcter.

- Parlarem amb la nostra filla o fill de quins són els missatges 
que reben de la nostra part més de l’estil del Sr. SIVOLSPOTS 
o més de l’estil del Sr. NOHOACONSEGUIRÀS?

- Identificarem, sobretot amb les xiquetes, els missatges que 
reben de part de la senyora BELLESAEXTERIOR.

- Si hi ha alguna part del seu cos que creuen que els impedirà 
fer qualsevol cosa que els agrade. Així identificarem les pe-
dretes que aquesta senyora fica en les nostres sabates i que 
ens impedeix caminar a gust.

- Farem el mateix amb el Sr. REFLEXOS (la tele, els anuncis, les 
amigues i amics o altres persones ens posen espills davant 
que ens impedeixen veure com som en realitat). 

- El senyor DESIGUALTAT i la senyor-ITA també col·loquen pe-
dretes en les nostres sabates els preguntarem quins són les 
diferències que creuen que hi ha 
entre xiquetes i xiquets i inten-
tarem a poc a poc desmuntar-
les. En el llibre apareixen les de 
les xiquetes, però també podem 
parlar de les dels xiquets “els 
xiquets no ploren”, “els xiquets 
són forts”, “els xiquets no par-
len quan hi ha un problema sinó 
que es barallen”.

-Com poder desfer-nos de les pe-
dretes que ens col·loquen?

De 9 a 12 anys
Activitat.
Investigueu qui és Jade Hameis-

ter i quines són les seues gestes. Hi ha diversos videos curts en 
Youtube. Recordem que es poden veure en anglés, o subtitulat 
en anglés o en espanyol depenent del nivell de comprensió de 
l’idioma de la nostra filla o fill. (Es pot canviar en configuració). 
Els preguntarem quins van ser les gestes de Jade, on estan els 
llocs que ha visitat al llarg de la seua vida. Ara a ella o els li 
preguntarem quina cosa valenta els agradaria realitzar en la seua 
vida. Es tracta de valorar l’experiència de la nostra xicoteta explo-
radora i conéixer una mica més la nostra filla o fill.

De 12 a 15 anys
Activitat.

Investiga quines van ser les nostres protagonistes del mes de 
juliol: Chus Llac, Jade Hemister i Caroline Mikkelsen. Llocs que 
van visitar, èpoques, dificultats que van passar. Investiga tam-
bé qui és Ingrid Christensen. Et donem unes pàgines però pots 
cercar-ne més.

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/02/caroline-mikkelsen-la-primera-
mujer-en-la-antartida/

https://www.youtube.com/watch?v=9Coynbgc5GY
http://www.desnivel.com/expediciones/chus-lago-sola-ante-el-hielo 
Realitza una PPT o un Prezi sobre aquestes quatre dones 

ressaltant-ne les seues dificultats, els seus assoliments i les coses 
positives que van aportar a la nostra història de dones.

De 15 a 18 anys i PERSONES ADULTES
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=yqBFmA3i-fg
Veurem el vídeo sobre Chus Llac 

i contestarem a aquestes preguntes. 
Per què cerca a altres dones? Què vol 
demostrar? Quins diferents liderat-
ges exerceixen els homes i les dones 
segons Chus Llac? Investiga on està 
Baffin i qui són els Inuits. Per què diu 
que el gel desapareixerà? Quins són 
els aspectes del canvi climàtic que ha 
observat? Quins són les situacions 
difícils de les quals parla?I quines 
són les qualitats que cal tenir per a 
salvar-les? Parla una mica de quines 
són les fortaleses de Chus Llac.

Internet d’elles, així com veure els vídeos que troben. 
Només els donarem una pista: les tres dones són viat-
geres importants darrere d’aconseguir l’objectiu que es 
van traçar en iniciar el seu repte.

De 15 a 18 anys
Activitat.
Es crearà un blog d’aula on l’alumnat puga compar-

tir les seues experiències de viatges.
En ell inclouran informació dels viatges realitzats, 

per què van triar eixes destinacions, on van obtenir in-
formació dels llocs i què va ser el que més els va cridar 
l’atenció dels llocs que van visitar.

Es poden incloure fotos dels viatges i vídeos.
A més s’afegirà informació dels llocs de naixement 

de les tres dones que treballem:
-Cristina García a Gran Canària (Illes Canàries)
-Laura Dekker a Whangarei (Nova Zelanda)
-Jeanne Baret a La Comelle (França)
A més, cercaran informació de mitjans de transport 

per a accedir, llocs interessants a visitar, costums, gastro-
nomia etc, tota la informació més atractiva per a motivar 
a visitar eixos llocs.

PERSONES ADULTES
Prèviament se cercarà tota la informació possible de 

les dones que treballem aquest mes.
Es veurà el documental Maidentrip
www.area-documental.com/player.php?titulo=Maidentrip
Activitat.
Es farà un debat sobre els motius que creuen que 

van impulsar a aquestes dones a realitzar les seues ges-
tes.

Cristina Spínola
Foto: solaenbici (wikimedia commons)

Laura Dekker
Foto: Ukexpat (wikimedia commons)

deterioració dels mars i oceans.

Aquestes activitats estan 

extractades. Activitats completes 

i annexos en

organizaciondemujeres.org



Activitats suggerides
INFANTIL
De 3 a 6 anys

Activitat.
Construïu a classe un racó d’arqueologia, en què es puga 

deixar el material i la informació que l’alumnat porte de casa 
en relació a l’arqueologia: tresors, esquelet, dibuixos i fotos 
d’arqueòlegs i arqueòlogues buscant ossos i utensilis que 
s’empren en arqueologia (pala, granereta, metre, llibreta...)

De 6 a 9 anys 
Activitat.

Veure video “Taller d’Arqueologia: Detectius del Passat”: 
https://www.youtube.com/watch?v=r3joWTXc-c4

Després de veure el vídeo, emplenar per grups la següent 
taula:

 

De 9 a 12 anys 
Activitat.
La nostra aportació sobre dones arqueòlogues: per grups 

cercaran una arqueòloga rellevant, realitzant un Powerpoint 
sobre les seues troballes arqueològiques. El grup-classe haurà 
de triar tres de les arqueòlogues proposades. Amb la finalitat 
de col·laborar en la visibilizació d’aquestes dones, les aporta-
cions triades s’inclouran en la web “Arqueòlogues i Historia-
dores”, publicant un xicotet text sobre la figura d’aquestes, 
incloent-hi opinions, propostes, pensaments… El text defini-
tiu amb imatges es remetrà al correu arqueologasehistoria-
doras11f@gmail.com per a la seua posterior revisió i 
publicació en la pàgina.

De 12 a 15 anys
Activitat.
Elaboreu una guia de Museus Arqueològics estatals que 

desenvolupen programes i projectes que intenten, no només 
visibilizar les dones, sinó fugir de les mirades androcèntriques 
que oculten les dones en qualsevol període de la història. 

Un exemple seria el MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈN-
CIA amb el projecte FEMENÍ PLURAL

https://www.researchgate.net/publication/307424437_FEMENINO_PLU-
RAL_EL_MUSEO_DE_PREHISTORIA_DE_VALENCIA

De 15 a 18 anys
Francisca Martín-Cano és una apassionada dels des-

cobriments arqueològics de les representacions humanes 
exclusivament femenines. Al contrari que molts historiadors 
i antropòlegs, ella posa de manifest que les poblacions prehis-
tòriques se sustentaven sobre una estructura sociol matriarcal, 
en la qual, tot allò femení ocupava un lloc d’honor.

En aquest context, analitzarem amb el grup la frase de 
Martín-Cano i farem un debat amb arguments a favor i en 
contra. 

PERSONES ADULTES
Activitat.
Visualitzar l’entrevista a MARGARITA SANCHEZ ROMERO: 

“ARQUEOLOGIA, FEMINISME, DONES I GÈNERE” https://www.
youtube.com/watch?v=8XJ8m-7hubc 

Prenent com a model les preguntes realitzades pel perio-
dista, prepareu una entrevista a un arqueòleg o arqueòloga de 
la localitat, incloent-hi termes com a “feminisme”, “igualtat” 
o “arqueologia de gènere”. Es contrastaran les respostes ob-
tingudes amb les del vídeo i se n’extrauran conclusions. 

INFANTIL
De 3 a 6 anys

Activitat.
En assemblea de classe, la mestra presenta al grup, a 

través de fotografies, Molly Ferryll, fotògrafa, escriptora i 
documentalista especialitzada en el medi ambient, la cul-
tura i els viatges. Els parla de la seua biografia i de com 
aquesta dona té un gran prestigi pel seu treball al voltant 
del món. Després de la presentació i debat, les xiquetes i 
xiquets la dibuixen com se la imaginen, pegant els seus 
dibuixos en un panell de paper continu on està la fotografia 
d’aquesta dona amb el seu nom decorat.

De 6 a 9 anys 
Activitat.
En assemblea de classe, la mestra demana que en xico-

tets grups, se cerque informació sobre Gerda Taro, primera 
dona fotoperiodista que va cobrir un front de guerra. Re-
alitzada la xicoteta recerca, s’analitzarà la seua biografia i 
treball i es realitzarà un mural de classe en el qual al costat 
de fotografies realitzades per ella, cada alumne i alumna 
expressarà amb un adjectiu el que ha sentit en conéixer-la 
(p.e.: valenta, audaç, intrèpida...)

De 9 a 12 años
Activitat.
Es presenta en classe “Emilia Serrano, baronessa de 

Wilson, la gran viatgera” a través del documental emés 
en 2015 per RTVE. En el documental es mostra el viatge 
d’aquesta dona, escripto-
ra, pionera, per tot el con-
tinent americà. Després 
del documental organit-
zem un debat comparant 
històricament com ha 
evolucionat el rol perio-
dístic de la dona, quines 
dificultats trobava en el 
passat i quines dificultats 
troba hui.

De 12 a 15 anys
Activitat. “Una fo-

tografia, una història 
que explicar”

La sessió tindrà lloc a l’aula d’informàtica. Posarem 
en la pissarra el següent enllaç: http://www.kellienetherwoo-
dphotography.com/_ 

L’alumnat entrarà en la pàgina web. Visualitza-
rem les diferents fotografies de la reportera gràfica 
australiana Kellie Netherwood. Els demanarem 
que cerquen informació sobre la reportera i que 
seleccionen i guarden la fotografia que més els 
ha agradat. 

En la següent sessió portarem impresa cada fotografia 
i les repartirem entre el grup-classe. De forma personal i 
donant llibertat a la seua imaginació hauran d’escriure un 
relat sobre el que pot plasmar cada imatge. El relat tindrà 
com a màxim una extensió d’un full. En la següent sessió 
llegirem cada història i farem una posada en comú. 

De 15 a 18 anys
Activitat. “Dones en el front”
Treballarem en classe amb l’alumnat l’article “Dones 

en el front: un homenatge a 23 reporteres de guerra” pu-
blicat en El País, l’enllaç del qual és: https://smoda.elpais.com/
feminismo/mujeres-corresponsales-reporteras-guerra-historia/ 

Entre elles es troben: Gerda Taro, Marie Colvin o Marta 

INFANTIL
De 3 a 6 anys

Activitat. “Explorant el món en sabatilles” Rosie Swale Pope. 
Materials: material de dibuix (depén de la tècnica que s’utilitze), pissarra 

digital.
Metodologia: organitzarem l’activitat en diferents moments i agrupaments:

Moment 1. En assemblea (gran grup).
Treballarem conjuntament com bonic i necessari és conéixer els diferents paï-

sos i les cultures que componen el nostre planeta Terra. La idea és generar 
inquietud entre els xiquets i les xiquetes perquè puguen entendre que per a 
conéixer bé alguna cosa és important experimentar-la. Preguntarem si han 
realitzat algun viatge recent o potser el que més els haja agradat, per a poder 
accedir a la següent activitat.

 Moment 2. En aquest moment, individualment demanarem als xiquets i xi-
quetes de la nostra aula que realitzen un dibuix (amb diferents tècniques) 
sobre eixe viatge que van realitzar i que han decidit que per a ells i elles va 
ser el millor.

 Moment 3. Tornarem a reunir-nos en assemblea perquè vagen exposant in-
dividualment per què han triat eixe viatge i demanarem que per a l’endemà 
pensen una nova destinació per a poder seguir “viatjant”.

Moment 4. En assemblea la mestra o el mestre els parla de Rosie Swale Pope, 
una sexagenària anglesa que va donar la volta al món corrent per a conscien-
ciar la població sobre el càncer de pròstata, malaltia que va segar la vida del 
seu marit, i, a més, recaptar fons per a organitzacions benèfiques a Rússia, 
Nepal i Estats Units. Rosie va començar la seua aventura en 2003, l’any que 
va enviduar i va recórrer més de 32.000 quilòmetres. Malgrat patir dues frac-
tures per fatiga i haver de ser rescatada per la policia d’Alaska, després de 
patir la congelació d’un dit del peu, no “va tirar la tovallola” i va arribar al 
final del seu recorregut.

Moment 5. Finalment, demanarem als xiquets i xiquetes que facen un retrat de 
Rosie Swale Pope, en xicotets grups de tres o per parelles i més tard descobri-
rem si hi ha alguna semblança amb ella, cercant informació real en Internet.

De 6 a 9 anys
Activitat. “Coneixent Isabella Bird”.
Materials: Ordinador, fulls, bolígraf, llapis 

de colors, retoladors. 
Metodologia: Individualment llegirem la 

biografia resumida d’Isabella Bird que ens do-
narà la mestra. En ronda d’intervencions direm 
a quin lloc del món, dels quals ella va visitar, 
ens agradaria viatjar, argumentant el perquè.

Per parelles, en un mapamundi de 
l’ordinador traçarem la ruta de viatges que 
aparega en la lectura. Posteriorment, la traslla-

darem a un mapa del món en format paper. Marcarem els viatges amb retolador 
i pintarem els països amb llapis de colors. Finalment els exposarem en un espai 
comú del col·legi.

Què és l'arqueologia?

Què podem descobrir?

Què és una excavació 
arqueològica?

Qualitats de l'arqueòleg o 
arqueòloga.

Noms d'arqueòlogues 
famoses.

Els seus descobriments 
més importants.

De 9 a 12 anys
Activitat. “Visca l’aventura!”
Materials: Murals de les dones aventureres.
Metodologia: Cada grup exposa el seu mural de l’activitat anterior per a 

posar en comú la biografia de les dones aventureres. A continuació, ens centra-
rem en els problemes que van tenir les dones aventureres pel fet de ser dones i 
es realitzarà un debat sobre la igualtat entre dones i homes en aquest àmbit, en 
què es proposaran les següents preguntes:

- Per què creieu que al llarg de la història hi ha hagut molts més homes aven-
turers que dones?

- Per què les dones aventureres tenien tants problemes per a realitzar els seus 
viatges?

- Creieu que actualment les dones i els homes tenen les mateixes facilitats i 
condicions quan realitzen viatges d’aventura? 

De 12 a 15 anys 
Activitat. “Viatjar ens fa més grans”
Materials: ordinador, projector, explorador, altaveus, documental RTVE “La 

xica de l’oest”. S’adjunta en el següent enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/muje-
res-viajeras/mujeres-viajeras-isabella-bird-muchacha-del-oeste/4536796/

Metodologia: la professora preguntarà al grup quantes persones han 
anat de viatge l’últim any. L’alumnat comentarà el motiu del viatge. Tot seguit 
s’explicarà que antigament no era tan accessible viatjar, i que poques dones 
viatjaven, però algunes de les que sí ho van fer, han passat a la història. És el cas 
d’Isabella Bird. Es projectarà el documental en l’aula i després es farà un col·loqui 
reflexionant sobre la impor-
tància de viatjar com a fet 
cultural enriquidor.

De 15 a 18 anys 
Activitat. Visualitzar 
el documental de TVE 
sobre Marga d’Andurain: 
https://www.youtube.com/
watch?v=S3aBoMApCvs

En grups, han de selec-
cionar els 3 o 4 aspectes que 
més els han cridat l’atenció:

- Cada alumne, individualment, selecciona els 3 o 4 aspectes que li han sem-
blat més interessants

- Per parelles, posar en comú els aspectes que han seleccionat individualment 
i seleccionar únicament 3 o 4 d’entre tots.

- Realitzar la mateixa operació entre tots els membres del grup. De cada grup 
seleccionar 3 o 4 aspectes rellevants.

PERSONES ADULTES
Activitat. “Com sóc una miqueta curiosa, vull veure-ho tot”
Materials: Internet, pantalla, ordinador, material fungible... 
Metodologia: Egeria, la primera aventurera de la Península Ibèrica es de-

finia a si mateixa de la següent manera: “Com sóc una miqueta curiosa, vull 
veure-ho tot”. Seguint el seu exemple i moguts per la curiositat, en grups de 3 o 
4 persones, investigueu sobre altres dones viatgeres, aventureres i exploradores, 
poden ser les que apareixen en el mes de novembre del nostre calendari o unes 
altres, de totes les èpoques i llocs. I una vegada recopilada tota la informació, 
realitzeu un dossier amb totes les dones trobades i conserveu-ho en la biblioteca 
del centre perquè altres grups-classe puguen consultar-ho.

INFANTIL
De 3 a 6 anys

Activitat. Quin lloc vols conéixer?
Aquesta dinàmica es genera a partir de la curiositat de l’alumnat. 

En classe es pregunta: Hi ha alguna zona del col·le o de l’entorn que 
no conegues i vulgues explorar, algun lloc al qual mai hages anat i on 
t’agradaria anar?

A partir de les seues respostes, es fan grups (expedicions), es pre-
para l’expedició (què cal portar, si a algú li fa por, com resoldre-ho…) i 
es decideix un moment per a fer-ho.

De 6 a 9 anys
Activitat. Viatja amb la imaginació.
Visualització guiada.
Es disposa tot l’alumnat en un ambient tranquil, que tothom es 

gite en terra i es relaxe. Aleshores guiem l’alumnat amb la veu per-
què, amb la imaginació, es fiquen dins d’una bambolla voladora que 
els portarà al lloc que cadascú vulga conéixer. Es convida al fet que 
descobrisquen el lloc on han arribat amb la imaginació, com és, quina 
olor fa, els detalls, com se senten, com són els seus habitants, etc. Per 
a finalitzar se’ls convida a acomiadar-se i que vagen despertant. Es 
pot comentar en grup les experiències de cada alumne i alumna, com 
s’han sentit, etc.

Posteriorment pots plasmar el que has sentit en una frase, escriure-
ho en un paper de 6x20 cm i convertir-ho en un marcapàgines.

Per a aconseguir frases viatgeres pots inspirar-te en les dones que 
ixen en el calendari.

De 9 a 12 anys
Activitat. Guanyar el Guinness per viatjar.
Saps que existeix un premi Guinnes per visitar totes les nacions 

sobiranes en el menor temps?
Esbrina qui ho va aconseguir en el 2017 i com se les va arreglar
(Sí, és una dona, i aquesta bogeria es va dir “Expedition 196”)
Cassie De Pecol, de Connecticut (Estats Units), és la primera dona 

i la més jove a aconseguir un Rècord Guinness molt viatger: ha vi-
sitat tots els estats del món en molt poc temps. La seua ruta a l 

voltant del món va durar 
exactament un any i 

193 dies, del 24 de 
juliol de 2015 al 2 
de febrer de 2017.

ht tps : / / youtu.be/
zTTqRrAHVFM

De 12 a 15 anys
Activitat. Cinefòrum 

Carmen de Burgos
http://www.rtve.es/alacarta/

videos/mujeres-viajeras/mujeres-
viajeras-carmen-burgos-soldado-
colombine/4526012/

Carmen de Burgos i Se-
guí (Almeria, 1867-Madrid, 
1932) va ser una periodista, 
escriptora, traductora i acti-
vista dels drets de la dona 
espanyola. Pertanyent a la 
generació del 98, es consi-
dera que va ser la primera 
periodista professional a 
l’Estat espanyol i en llengua 
castellana.

De 15 a 18 anys
Activitat. Anem a conéixer la bloguera de viatjes Gloria 

Atanmo (en anglés)
Entra en el seu blog http://theblogabroad.com/, mira els seus viatges, les 

seues experiències, descobreix-la en les seues entrevistes (http://thebloga-
broad.com/publications/), etc.

I, per grups, comentar:
Què és el que més et crida l’atenció de Gloria? Quin viatge et faria 

por fer? Què enveges d’ella? Amb què no estàs d’acord del que com-
parteix? Amb què sí? Amb quin consell et quedes?

PERSONES ADULTES
Activitat. DEBAT: Viatjar sola és el mateix que un xic viat-

ge sol?
Diferències, recomanacions, coses a tenir en compte.
Us poden servir de guia aquestes adreces:
https://inteligenciaviajera.com/viajar-sola-consejos-mujeres-viajeras/
http://viajalavida.com/mujeres-viajeras-las-mas-valientes/
https://www.skyscanner.es/noticias/13-consejos-para-mujeres-viajeras

S e t e m b r e A R Q U E Ò L O G U E S

N o v e m b r e A V E N T U R E R E S
D e s e m b r e V I A T G E R E S  C U R I O S E S

O c t u b r e R E P O R T E R E S  I N T R È P I D E S

doras11f@gmail.com per a la seua posterior revisió i 
publicació en la pàgina.

tingudes amb les del vídeo i se n’extrauran conclusions. 

Gellhorn. Individualment l’alumnat se centrarà a analitzar 
la informació d’una de les reporteres. Posteriorment, hau-
ran d’exposar breument davant la resta quin va ser la labor 
i la biografia d’aquesta dona.

Acabarem la sessió escoltant la cançó Imagine de John 
Lennon, versionada per Avril Lavigne i aprofitarem per a 
reflexionar de forma personal sobre el dret de totes les 
persones a viure en pau i l’heroïcitat de les reporteres que 
cobreixen conflictes bèl·lics jugant-se la seua pròpia vida. 
Enllaç de la cançó: 

https://www.youtube.com/watch?v=WFGKOPmG6AE

PERSONES ADULTES 
Activitat. “Dret a la informació”
Començarem la sessió projectant un reportatge de 

Rosa María Calaf Solé quan era corresponsal a Pequín. Per 
exemple: “Crònica telefònica de Rosa María Calaf” del 18 
de setembre de 2008 en “Rtve.es A la Carta”. L’enllaç és: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/cronica-telefonica-
rosa-maria-calaf/291197/

Aquest breu reportatge ens servirà per a re-
flexionar sobre la importància del dret a la 
informació de la ciutadania i al fet que eixa 
informació no tinga únicament una mirada o 
perspectiva. Les dones reporteres i periodis-
tes, en general, amb un enorme esforç, tam-
bé han contribuït de forma activa a mostrar 
la realitat de l’actualitat de la nostra societat. 
Citarem com a exemples a Emilia Serrrano de 
Wilson o a Gerda Taro.

voltant del món va durar 
exactament un any i 

193 dies, del 24 de 
juliol de 2015 al 2 
de febrer de 2017.

ht tps : / / youtu.be/

voltant del món va durar 
exactament un any i 

193 dies, del 24 de 
juliol de 2015 al 2 
de febrer de 2017.

ht tps : / / youtu.be/
zTTqRrAHVFM

voltant del món va durar 
exactament un any i 

193 dies, del 24 de 
juliol de 2015 al 2 
de febrer de 2017.

ht tps : / / youtu.be/
zTTqRrAHVFM

Aquestes activit
ats e

stan 

extra
ctades. Activit

ats c
ompletes 

i annexos 
en

organizaciond
emujeres.org

Aquestes activitats estan 

extractades. Activitats completes 
i annexos en

organizaciondemujeres.org

La sessió tindrà lloc a l’aula d’informàtica. Posarem 
http://www.kellienetherwoo-

L’alumnat entrarà en la pàgina web. Visualitza-
rem les diferents fotografies de la reportera gràfica 

Començarem la sessió projectant un reportatge de 
Rosa María Calaf Solé quan era corresponsal a Pequín. Per 
exemple: “Crònica telefònica de Rosa María Calaf” del 18 
de setembre de 2008 en “Rtve.es A la Carta”. L’enllaç és: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/cronica-telefonica-
rosa-maria-calaf/291197/

Aquest breu reportatge ens servirà per a re
flexionar sobre la importància del dret a la 

Gerda Taro
Foto: David Seymour (domini públic)






