Activitats suggerides
Aquestes activitats estan extractades i resumides. La seva extensió impedia reproduir-les completes. Activitats completes i annexos a http://www.stes.es/mujer.html

Activitat

INFANTIL

SECUNDÀRIA

que, malgrat les diferències físiques, culturals, socials..., totes les persones tenim els mateixos drets: a
l’educació, a l’aliment, a un habitatge digne...
A l’alumnat se li presenta una sèrie d’imatges de
nines i nins de diferents països, amb diferent color
de pell, de cabells, d’ulls, altura... entre tots i
totes anirem dient les diferències que hi ha entre
elles. En acabar, llançarem la següent pregunta: En què
som iguals? A través d’un diàleg dirigit anirem dient
aquells drets que totes les nines i nins tenen i què
tenen en comú, independentment d’on visquin o de com
sigui la seva pell: Dret a l’educació, dret a cures, a
viure en PAU.

Començarem l’activitat situant en el temps i en
el context l’esclavitud. Per a això visionarem el següent dossier amb informació sobre l’esclavitud: http://

"SOM DIFERENTS, SOM IGUALS"

En assemblea es debatrà sobre els
drets dels nins i de les nines, i
que totes les persones tenim els mateixos drets, se’ls explicarà que
les nines, fins fa poc no podien
votar igual que els nins. Es veu
el següent video https://www.youtube.com/watch?v=-8Cd3XTqciI on a través de la cançó s’explica que les
nines i els nins tenim els mateixos
drets. Coreografiarem la cançó i la
ballaran a la festa de carnestoltes.

De 12 a 14 anys
Amb aquesta activitat pretenem que l’alumnat s’adoni “L’ESCLAVITUD A ESTATS UNITS”.

De 6 a 9 anys
"Bé o malament"

Començarem definint els següents termes “abolicionista”,
“activista” i realitzarem un
diàleg amb l’alumnat sobre
quin sentit tenen aquests
termes i per què es va
lluitar per l’abolició
de l’esclavitud a Amèrica, i de les activistes abolicionistes
de calendari i la seva
tasca.

"HARRIET TUBMAN, una lluitadora"

Llegirem la biografia de Harriet
Tubman, destacant aquells episodis
de lluita per la llibertat dels
esclaus americans, així mateix
destacarem el seu activisme pel
abolicionisme de l’esclavitud.

http://www.biografiasyvidas.
com/biografia/t/tubman_harriet.htm

INFANTIL
Activitat

Activitat

Entre tota la classe es desenvoluparà un debat sobre
les conseqüències de l’esclavitud a Estats Units, com
és el racisme, i si en l’actualitat segueix havent-hi
esclavitud, encara que diferent a la del segle XVIII. Es
dirigirà el debat per fer-los comprendre les diferents
versions de l’esclavitud del segle XXI.
Les activitats les realitzarem a partir del visionat
de la pel·lícula “12 anys d’esclavitud”

Es presentarà a l’alumnat imatges de nines i nins en
situació de desprotecció, desnutrició, sofrint, i també
imatges de nines i nins feliços.
Farem un gran mural amb paper continu.
A la part esquerra una gran cara trista
i a la de la dreta una cara alegre. Es
reparteixen les imatges entre l’alumnat.
Analitzarem les imatges, diran que els
transmet cada imatge i com se senten.
L’alumnat anirà col·locant les imatges
segons correspongui davall de la cara alegre o de la cara trista.

De 10 a 11 anys

es.slideshare.net/silvimarleny/cronica-de-la-esclavitud

DE 15 A 17 anys

PRIMÀRIA

Febrer

INFANTIL

Activitat

Partint del context de la pel·lícula “12 anys
d’esclavitud”, l’alumnat, en grups de 4 o 5 persones, buscarà informació sobre:
- El paper de les dones en la pel·lícula.
- Rols exercits per les diferents dones que
apareixen en la pel·lícula, tant lliures com
a esclaves.
- Investigar sobre les dones que apareixen al
mes de gener i fer una petita biografia d’elles,
indicant algunes de les actuacions que van realitzar per eradicar l’esclavitud.

PERSONES ADULTES
Començarem amb el visionat de la
pel·lícula ‘Belle’, pel·lícula romàntica, d’època, basada en fets reals,
per tractar de donar una mica de
llum sobre un dels fets previs que
van donar lloc a l’abolició de
l’esclavitud en l’Anglaterra del
Segle XVIII.

Activitat

Previ al visionat de la pel·lícula,
l’alumnat investigarà sobre com era la
societat anglesa del segle XVIII en
aquesta època. Quins rols exercien homes i dones, com estava estructurada la
societat (noblesa, burgesia, proletariat,…), religió, cultura...
Analitzaran la situació legal de les
dones al segle XVIII i en l’actualitat,
fent una comparativa dels drets que tenien en aquest segle i dels drets que
tenim en l’actualitat.

Març

Davant la celebració del 8 de març, realitzar una setmana d’activitats, sent les
protagonistes les dones sahrauís. Per a això, buscarem la biografia i fotografies de
Aminetu Haidar, entre d’altres, i contactarem amb l’Associació de Dones Sahrauís
a Espanya, AMSE, per a què assisteixin al centre a explicar contes i cançons de la
seva cultura i a explicar a les nines i nins quins treballs realitzen i les seves
responsabilitats als campaments de refugiats.

Activitat

De 6 a 9 anys
Activitat

PRIMÀRIA

Aquest any les disfresses de carnestoltes versaran sobre el sufragi
de les dones. A partir de pel·lícules i fotos de l’època, les nines
i nins es vestiran com les dones de principis del segle XX. Portaran
cartells demanant el vot com a les imatges de l’època.

De 10 a 11 anys
Activitat

En grups de quatre realitzaran un còmic, reproduint la història
d’una de les dones del calendari.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
De 12 a 14 anys
Activitat

1) Analitzar el següent gràfic, sobre l’any de reconeixement del dret
al sufragi de les dones i homes a diferents països del món.
2) Ara han de respondre els següents interrogants:
- En general, homes i dones van poder accedir al vot al mateix
moment?
- Quins van ser els primers països en reconèixer el dret al vot
de les dones?
- Què va succeir a Amèrica Llatina? El reconeixement del vot femení
va ser primerenc o més tardà en comparació a Europa o Amèrica del
Nord?
- Què és el que més us ha cridat l’atenció? Per què?

De 15 a 17 anys i persones adultes
Activitat

1) A cada país, el reconeixement del dret de les dones a votar va
originar forts debats entre els diferents sectors de la societat que
estaven a favor i en contra. Llegiu i analitzau els testimonis que
presenten diferents posicions sobre el tema.
Testimoni 1. Llegir les referències al discurs de Lady Musgrave,
presidenta de la secció de East Grinstead de la Lliga Anti-Sufragi,
Anglaterra, en un míting en 1911, en un article publicat per un diari
de l’època.
Per què les dones no han de votar [Lady Musgrave] Va afirmar estar
completament en contra de l’extensió del dret de vot a les dones, ja
que pensava que no portaria cap bé al seu sexe, tot el contrari, li
faria molt de mal. Citant les paraules de Lady Jersey va afirmar: “No
poseu sobre nosaltres aquesta càrrega addicional”. Les dones, en la
seva opinió, no són iguals als homes ni en resistència ni en energia
nerviosa, fins i tot, en el seu conjunt, tampoc en intel·ligència.

són persones que han lluitat pels drets civils i s’explicarà breument la història
de la lluita que han desenvolupat.

Activitat 2

Seguidament, es preguntarà, “Sabeu què són els drets civils?”. Escoltarem les
respostes de l’alumnat i proposarem exemples sobre drets civils.
Acabarem la sessió plantejant a l’alumnat si pensen que és important o no lluitar
pels drets civils, si mereix la pena tant de sacrifici. Entre tot l’alumnat, es farà
un grafitty a l’aula amb alguna imatge pro-drets civils triada entre els dissenys
presentats per l’alumnat, en una activitat proposada pel departament de Dibuix.

Utilitzant com a base el conte d’“Irene en el Sáhara” http://www.solidaridad. De 15 a 17 anys
org/Cuentos_del_Mundo_Irene_en_el_Sahara_4b4a3d80da981.htm recrearem dins la classe una Activitat 1
“jaima”, utilitzant teles, catifes, jocs de te, coixins, mocadors, “melhfas” (teles
de colors), música autòctona i a l’assemblea diària, anirem creant un conte del
desert amb els animals que parlen, sent la protagonista “Lehbara”, la gallina del
desert, o “Ñandú” que és un animal pacífic i mediador als conflictes. L’objectiu del
conte és enaltir l’imprescindible paper de la dona en aquestes dures condicions de
vida, la seva tasca com a transmissora de la cultura i ambaixadora de la lluita del
poble sahrauí a tot el món.

PRIMÀRIA

De 6 a 9 anys
Activitat

En petits grups de recerca (grups heterogenis de 4/5 nines i nins), investigar
la cultura sahrauí: com es vesteixen, quins són els seus menjars, els seus costums,
la seva música, com són les seves cases i quins materials utilitzen per construirles, accés a l’aigua…Després del treball de recerca, faran un fulletó propagandístic sobre el Sàhara per exposar-ho al centre i que serà enviat a les escoles dels
campaments a través de l’associació AMSE.

De 10 a 11 anys
Activitat

- Es farà un treball de recerca a través d’Internet sobre la vida en els campaments sahrauís. Després d’acabar el treball de recerca es realitzarà un debat
en assemblea d’aula, sent el tema central: “Com seria la vida dels campaments
sahrauís sense la presència de les dones”. Les conclusions s’exposaran en un
PowerPoint per visionar a totes les classes del col·legi.
- Es realitzarà una entrevista a alguna dona sahrauí de la localitat, preguntantli sobre la seva forma de vida, costums, problemes d’adaptació a la vida en un
lloc totalment diferent al seu d’origen...
- Es gravarà un vídeo amb l’entrevista i es projectarà en el saló d’actes del
col·legi per a tot l’alumnat de 9 a 14 anys del centre, posteriorment a la
projecció es realitzarà un debat amb les nines i els nins.

SECUNDÀRIA

De 12 a 14 anys
Activitat 1

Començarem la sessió projectant les imatges que s’adjunten i preguntarem a
l’alumnat si saben què tenen totes aquestes persones en comú, quin és el nexe entre
aquestes persones i si les coneixen.

A la primera imatge apareix Amanda Labarca a l’acte de promulgació del dret al
sufragi femení.
A la segona foto veiem a Nelson Mandela. A la tercera apareix Mahatma Gandhi. Les
dues últimes fotografies ens mostren a Lola Frutos Balibrea, professora de la Universitat de Múrcia, departament de Sociologia i Política Social; i Aminetu Haidar.
Després de la pluja d’idees que realitzi l’alumnat, s’exposarà que el nexe és que

Testimoni 2. Llegir el discurs de Susan B. Anthony, militant política que va dirigir la lluita pel vot femení a Estats Units, pronunciat
en 1854 davant l’Assemblea Legislativa de l’Estat de Nova York.
El dret de la dona al vot. El que nosaltres demanem és el total reconeixement de tots els nostres drets com a ciutadanes de l’Estat. Som
persones, som ciutadanes lliures, som propietàries, contribuents; no
obstant això, se’ns nega l’exercici de dret al vot […] Reunim totes les
condicions que requereix la Constitució per al votant, excepte el sexe.
2) Analitzar i comparar els dos testimonis. Quins són els arguments
a favor i en contra del vot femení? Comentar amb un company/a quines
dades o aspectes els han resultat més interessants.

(Gráfic A)

Gener

Els Drets civils: què són?

Es comença l’activitat amb una pluja d’idees sobre què són els drets civils i
per a què serveixen. Es demanarà que busquin informació sobre persones defensores
dels drets civils, insistint que diguin noms de dones que lluiten o han lluitat
pels drets civils.
S’elaborarà una llista amb les dades més importants de les persones sobre
les quals s’ha trobat informació. A continuació, comprovaran si al seu llistat
apareixen les tres dones a les quals fa referència el calendari, es demanarà que
investiguin sobre elles i que expliquin com és la seva lluita.

Activitat 2

Realitzarem un debat a l’aula sobre el Sàhara. Per a això es faran dos grups.
Cadascun triarà el candidat o candidata que defensarà la seva postura. El tema del
debat serà el Sàhara lliure (a favor i en contra). Les parts del debat seran les
següents i les dues persones debatents han de complir aquests requisits:
- Exposició Inicial o discurs constructiu (Tesi): els nostres arguments.
- Refutació (Antítesi): atacs, defenses relatives a l’Exposició Inicial.
- Conclusió (Síntesi): les nostres conclusions a favor o en contra de perquè la
nostra posició al debat és la que ha de secundar el jurat.
Més informació sobre com realitzar el debat:

http://www.uvmblogs.org/tiposevaluacion/files/2014/02/Debate-en-el-aula-zehhr7.pdf

PERSONES ADULTES
"Lluitar és contagiós?"
Activitat 1

Començarem preguntant a l’alumnat si coneixen a Aminetu Haidar.
Escoltarem les seves aportacions i, sense més, posarem el següent
vídeo de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9xH-JkmsoRc.
El vídeo és un extracte de les notícies on s’explica el motiu de
la vaga de gana que va dur a terme l’activista sahrauí a l’aeroport
de Lanzarote l’any 2009.
En acabar el vídeo, obrirem un torn de paraula per a què puguin expressar què en pensen de l’acció d’Aminetu, què els sembla
l’actitud dels governs. Preguntarem a l’alumnat: “Com creïs que es
va resoldre tot?”, “Pensau que mereix la pena jugar-se la salut, la
pròpia vida, per defensar els drets civils, els drets de totes i tots?

Activitat 2

Després d’escoltar les seves opinions i debatre sobre aquest tema
projectarem el següent vídeo "Suport a Aminetu Haidar a Lanzarote":

https://www.youtube.com/watch?v=1QoDSlnAZmw

En el vídeo apareix el cantant Macaco cantant juntament amb totes
les persones que donaven suport a l’activista. Les imatges mostren clarament com l’acte heroic d’Aminetu va ser reconegut per la ciutadania
de Lanzarote, va despertar consciències i va fer que moltes i molts es
mobilitzessin en pro dels drets civils. Per això mateix, lluitar pot
ser contagiós…o no.
Els proposarem que a casa investiguin sobre altres grans lluitadores
pro drets civils com són, per exemple, Amanda Labarca o Lola Frutos
Balibrea, i facin una redacció reflexionant sobre les vides exemplars
d’aquestes dones i sobre si elles i ells lluitarien per alguna cosa i,
si és així, per quina causa els semblaria digne lluitar. A la següent
sessió farem una posada en comú de les seves reflexions.

Dret masculí al vot
en les eleccions
nacionals

Dret femení al vot en
igualtat al masculí

Nova Zelanda

1879

1893

Austràlia

1901

1902

Finlàndia

1906

1906

Noruega

1898

1913

Uruguai

1830

1917

Polònia

1918

1918

Rússia

1918

1918

Alemanya

1867

1919

Suècia

1909

1919

Països Baixos

1917

1919

EE.UU.

1868

1920

Txecoslovàquia

1920

1920

Regne Unit

1918

1928

Cuba

1902

1934

Turquia

1924

1934

Filipines

1936

1937

França

1848

1944

Guatemala

1945

1950

Itàlia

1919

1945

Japó

1925

1946

Argentina

1912

1947

Veneçuela

1946

1947

Bèlgica

1919

1948

Xile

1935

1949

Costa Rica

1925

1949

Mèxic

1909

1953

Brasil

1889

1933

Països

Abril

En aquest mes dedicat a les dones pacifistes, hem triat a cada nivell una activitat primera de coneixement de cadascuna
d’aquestes dones i una activitat segona de
joc o dinàmica sobre com podem contribuir a
la no violència a través de la resolució de
conflictes i/o l’autoconeixement.

sortir, i els que estan defora han d’entrar”.
Observam i després del joc parlam sobre el
que ha ocorregut. Quina dinàmica es produeix?
Per què?

Activitat 1: "Qui són aquestes dones?"

SECUNDÀRIA

INFANTIL

Presentem a l’Assemblea les 3 imatges de De 12 a 14 anys
les nostres dones. Viatgem als seus països i Activitat 1. “Concurs de cartells”
Es divideix a l’alumnat en grups. A cada
coneixem per què van sentir aquesta necessitat de treballar per la pau. Les dibuixam i grup li serà assignada una pacifista. Hauran
d’investigar amb l’objectiu de dissenyar un
exposam als passadissos del centre.
cartell iconogràfic sobre la pacifista assigActivitat 2: "Fent la pau”
Endevinar la situació que viu el nin/a nada. Els cartells seran exposats al centre
quan li toqui sortir a escena, a través escolar.
de la seva cara i gestos. Nosaltres els
direm la situació a cau d’orella. Les expressions variaran segons li diguem que se
senti trist/a o enfadat/a... Identificar en
mi i en les altres persones sentiments per
saber actuar i exercir accions encaminades
a fer la pau.

Activitat 2. “Joc: ets tu tolerant?”

Individual i anònim. Parlem del que és la
tolerància. L’objectiu del joc és debatre, a
posteriori, sobre les respostes i veure els
perquès. Es compten només els cercles. Només
cercles: màx. tolerància; de 3 a 7 cercles:
no gaire tolerant; menys de 3: gens tolerant.
Descarregar en: http://erestutolerante.

blogspot.com.es/

PRIMÀRIA

De 15 a 17 anys
Activitat “Una mica d’imaginació”

De 6 a 8 anys
Activitat 1: "Qui és qui?"

Presentam a l’Assemblea 6 imatges en
blanc i negre (3 homes coneguts per treballar per la pau i les nostres 3 pacifistes). Conèixer les seves biografies i pintar l’imatge impresa fent exposició per al
col·legi i famílies. Fer visites guiades i
a cada visitant donar targeta per emplenar:
1. Visita lliure: Coneixes a aquest personatge? 2. Després de la Visita guiada: Vas
sentir parlar alguna vegada d’ell/ella?.
Després de la recollida d’informació, tornem a l’aula. A qui es coneixia més? homes
o dones? per què?

Activitat 2: "Si jo fos..."

Fem rol-playing per parelles. Li donam
el rol a un/a nin/a de una de les nostres protagonistes i a l’altre/a el rol
d’intentar impedir, amb arguments, que
pugui aconseguir els seus propòsits, amb
la consigna: “No pots perquè..."

De 9 a 11 anys
Activitat 1: "El meu equip és..."

Llegir biografies de sis personatges (3
homes i les nostres 3 pacifistes) sense donar
dades del gènere. Realitzar una il·lustració
i/ o descripció física. A continuació observar i reflexionar sobre el nombre d’alumnat
que va imaginar que eren homes i el que va
imaginar que eren dones. Parlarem sobre les
causes d’aquesta elecció, els estereotips
masculins i femenins...

PERSONES ADULTES

Activitat 1: "Quant sabem… i de què?"

Es plantejarà a manera de concurs i es
demanarà al grup que apunti en Post-its persones pacifistes i bel·licistes que coneguin.
Dividirem la pissarra en quatre. A la part de
dalt, a la primera columna escriurem Pacifistes i a la segona bel·licistes. La primera
fila seran homes, la segona dones. I anirem
col·locant les respostes cobrint les regions
de la pissarra.
Finalment tindrà lloc un debat sobre el
model de convivència que està projectant la
societat i l’educació. Presentarem a les nostres dones pacifistes.

Fem 3 equips amb la classe nomenats com
cada pacifista. En els equips es reparteixen diverses tasques (investigadors/es, Activitat 2: “En les seves sabates”.
Desenvolupar la capacitat de posar-se en
escriptors/es, cartelleria, narrador/s/
es). Després d’unes quantes sessions cada el lloc de l’altre i aprendre a tenir flexibilitat d’opinió. Tres grups (A,B,C); A i B un
grup exposa a la resta de grups.
enfront d’un altre, i el C és l’observador.
Activitat 2: “Volem entrar, volem sortir” Se’ls proposa un tema i cada grup ha de tenir
Es fa un cercle gran i dins es que- una postura enfrontada a l’altre. I el C és
den diverses persones, i fora del grup imparcial. Després es van canviant els rols.
es queden d’altres. Només es dóna una
consigna: “els que estan dedins han de

STES

CONFEDERACIÓN

Organización de Mujeres

Organización de Mujeres

INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

Activitats suggerides

Maig
INFANTIL

La professora o professor col·locarà a l’alumnat
en cercle. Mostrarà fotos de diferents dones i els
explicarà que hi ha i hi ha hagut dones que han lluitat
perquè el món en què vivim sigui millor. Preguntarem:
- Si coneixen o han vist a alguna dona que els hagi
semblat interessant pel que han fet.
- Si creuen que les dones de la seva família han
aportat alguna cosa a la societat.
- Si reconeixen a les dones de les fotos (Fotos de
dones del poble que realitzen un treball visible).
Parlem sobre el que sabem d’elles. Farem un mural
col·lectiu amb elles.

Primer joc

Una vegada acabada l’assemblea realitzarem el joc
de: "Endevina a qui tenc".
Consisteix a posar al terra, de cap per avall, les
targetes de les dones esmentades i de les quals hem
estat parlant. S’escollirà a un alumne/a que agafarà
una targeta i descriurà el personatge, qui endevini de
qui es tracta, passarà al centre per agafar una altra
targeta i repetir l’operació.

PRIMÀRIA

De 6 a 8 anys

entre totes i tots, elaborarem la seva biografia a la
pissarra i en el mapa mural del món, localitzarem el
seu lloc de naixement i de defunció.
Si han portat la informació impresa, aprofitarem les
fotos per al mural que confeccionarem. Per ajudar en el
col·loqui, introduirem “pistes” a manera de preguntes:
Com creïs que es va prendre la família de Matilde,
que ella es dedicàs a la política? Quines aficions tenia Matilde? Recorden el nom dels diaris en els quals
publicava? Com es deia l’acadèmia que va crear al seu
poble? Ensenyaven allà d’una forma especial? Què era
Voces Cántabras? Què va aportar Matilde al folklore de
Cantàbria? A quin partit es va afiliar, Matilde? Per a
què la van triar en dues eleccions generals? Quantes
dones diputades hi havia? Va seguir publicant Matilde
en premsa en la seva època de diputada? A quin país es
va exiliar una vegada començada la Guerra Civil espanyola? Va continuar publicant, després? Des de Bordeus,
a quin país es va exiliar?

SECUNDÀRIA

De 12 a 14 anys

Anem a començar un nou projecte de treball. Investigarem, coneixerem i reconeixerem el valor de les
dones activistes polítiques. Per començar, anirem demanant torn i escriurem a la pissarra, el nom de dones
polítiques que coneguem o de les que haguem sentit
parlar, col·locant al costat, el nom del partit polític
al que pertanyen i després encetarem un col·loqui.
- Creuen que són moltes o poques les polítiques que
coneixem?; Per què?; Per què creuen que són poques
les dones que es dediquen a la política?.
A continuació, els proposarem investigar sobre una
activista política, Neus Català Pallejà. En tres dies,
farem una posada en comú del que hagin trobat.

La professora o professor preguntarà a l’alumnat
si coneix dones a l’àmbit de la política, sindicats o
en el seu entorn que hagin lluitat per defensar algun
dret.
Després d’un moment de posada en comú, l’alumnat
escriurà en una targeta, noms de dones que els resultin
importants per alguna raó, que posteriorment explicaran al grup. Col·locarem un mural on s’aniran aferrant
en el marge esquerre de dalt a baix. Dels noms que han
posat, cada nina i nin en triarà un. Ho portaran a
casa i buscaran informació sobre la mateixa, i al dia De 15 a 17 anys
Veure article sobre Isabel González González en:
següent ho explicaran a la resta.
www.laopinion.es/tenerife/2013/09/08/azucena-roja-granEl treball d’informació es portarà en un full DinA4.
Podran utilitzar dibuixos, premsa, ordinador etc. Quan olvidada/497144
- Debat sobre l’article
tots els treballs estiguin a classe s’elaborarà un lli- Reflexió per escrit de per què creuen que s’ha oblibre d’aula que serà obert amb la finalitat de que puguem
dat el paper d’Isabel González.
incloure futures aportacions de dones activistes.
- Treball en grups petits mixts reflexionant sobre el
paper de la dona a la política.
De 9 a 11 anys
- Fer una senzilla recerca sobre les activistes proAnem a començar un nou projecte de treball. Investiposades en aquest mes de maig, en grup.
garem, coneixerem i reconeixerem

el valor de les dones activistes polítiques. Per co- PERSONES ADULTES
Veure article sobre Isabel González González en:
mençar, anirem demanant torn
www.laopinion.es/tenerife/2013/09/08/azucena-roja-grani escriurem a la pissarra, el
nom de dones polítiques que olvidada/497144
- Debat sobre l’article
coneguem o de les que haguem
- Reflexió per escrit de per què creuen que s’ha oblisentit parlar, col·locant al
dat el paper d’Isabel González.
costat, el nom del partit po-Treball en grups petits mixts reflexionant sobre el
lític al que pertanyen i despaper de la dona en la política.
prés encetarem un col·loqui:
- Cerca a través d’internet per localitzar articles
Creuen que són moltes o poques
i informació sobre les activistes de maig. Amb
les polítiques que coneixem? Per què?
la informació obtinguda, es farà un dossier per
Per què creuen que són poques les dones
petits grups.
que es dediquen a la política?
També, investigaran sobre una activista FRASE D’ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
política, Matilde de la Torre Gutiérrez. En
“I quan la dona lluita, pobre dels covards, desgraciats
tres dies, farem una posada en comú del que traïdors, perquè sabem venjar-nos amb tot el coratge d’una
hagin trobat. Després de la posada en comú, filla del Teide”.

Juliol
Mes de l’ecología

Durant aquest mes celebrarem el mes del Planeta, per a això
s’implicarà tot el centre. Realitzarem activitats a tots els nivells
educatius.

INFANTIL "Som ecologistes"
Activitat

Que vol dir ser ecologista?. Explicarem a l’alumnat que ser ecologista consisteix en tenir cura del nostre planeta, i que ells amb
petites accions poden ajudar a tenir cura i mantenir-lo.
Per aconseguir la medalla d’ecologista. Al llarg del mes han de
realitzar Les tres R (reduir, reciclar i reutilitzar). A cada nina
i nin se’ls donarà un planning setmanal on figuraran les activitats
de reduir, reciclar i reutilitzar que han de fer per aconseguir la
medalla d’ecologista:

Apagar el llum

Tancar les
aixetes

Apagar la tele si
no l’estic mirant

Dutxar-me, en
comptes de
banyar-me

Utilitzar transport
públic

RECICLO

Llençar les
ampolles al
contenidor verd

Llençar el
plàstic al contenidor groc

Llençar els papers
i cartró al contenidor blau

Llençar les restes orgàniques al
contenidor gris

Llençar les piles al
contenidor de piles

REUTILITZO

Construir un gerro amb una ampolla de vidre

Construir un cossiol amb pots de
plàstic

Construir un portallapis amb un pot de
vidre

De 15 a 17 anys
Activitat

https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE

A continuació ho escenificaran davant la resta de companys i companyes del col·legi. Faran sobre paper continu les escenes del conte
per decorar la classe.

Activitat 2. “El planeta en perill”

Anam a fer una història entre totes les nines i els nins de l’aula,
sobre la necessitat de tenir cura i conservar el Planeta, amb el títol
“El Planeta en perill” per a això començarem amb una frase: Un dia,
caminant pel bosc pel què m’agradava anar a passejar, vaig observar
alguna cosa estranya... A partir d’aquesta frase cada nina o nin
anirà afegint una frase, els tres últims han de ser els encarregats de
finalitzar la història. Amb el conte finalitzat, ho editarem en Word i
ho publicarem en el diari del col·legi. Com activitat complementària,
elaboraran dibuixos al·lusius a la història.

De 10 a 11 anys
Activitat 1: Gymkana “Ecologistes en acció"

L’alumnat haurà d’anar passant per diferents proves, al final de les
quals aconseguiran el seu diploma d’“ecologista en acció”.
La Gimcana constarà de diverses proves:
1. Reciclatge de desaprofitaments. Ha d’anar dipositant en el dipòsit
corresponent els desaprofitaments que tenen sobre una taula.
2. Completa el panell. Sobre una taula hi ha diverses imatges de
conductes que redueixen el consum d’energia i imatges que consumeixen molta energia. El nin o la nina ha de col·locar les imatges
correctes davall del logo correcte: Redueixo/ No redueixo.

De 6 a 8 anys
Activitat: Benita Galeana
Metodologia:

SECUNDÀRIA

De 12 a 14 anys
TÍTOL: Aurora Picornell, La Passionària del
Molinar.
Activitat
Metodologia:

1. Anau a la sala d’ordinadors o utilitzau els portàtils, els mòbils (cas que el
professor us hi autoritzi), etc., per tal
de cercar informació per descobrir qui era
Aurora Picornell i per què la recordam. Imprimiu les pàgines que trobeu
i compartiu-les entre els/les companys/es a fi d’elaborar una espècie
d’àlbum o guia de Picornell, que podeu enquadernar i acabar deixant a
la biblioteca del vostre centre com a document de consulta per al futur.
2. Visita a una biblioteca per detectar algun dels articles de Picornell, recollits al llibre de Josep Quetglas, Aurora Picornell. Escrits
1930-1936. Seleccionau-ne un per hom.

De 15 a 17 anys
Activitat
En gran grup escoltem la biografia de Benita Galeana (https://
Títol: Benita i Aurora, dones per a la llibertat
es.wikipedia.org/wiki/Benita_Galeana) adaptada i resumida.
Metodologia: L’activitat consta de tres moments, un de recerca,
A continuació fem una fitxa biogràfica partint de preguntes realitzades

per la mestra/pel mestre. L’alumnat surt a la pissarra, contesta per
escrit i es realitza la correcció ortogràfica entre tota la classe.
Individualment, copien la biografia de la pissarra en el full que els
haurà lliurat la/el mestra/e.
Cada alumne/a tria de l’ordinador un retrat de B. Galeana i realitza
una obra Pop Art.
Finalment es realitza una exposició en el passadís amb les biografies
i els retrats. En una breu intervenció, descriu el seu retrat a la resta
de la classe i explica per què ho ha escollit.

l’altre d’exposició de la informació i el darrer de debat i reflexió.
Per parelles, es cercarà informació sobre Benita Galeana i Aurora
Picornell, fent especial èmfasi en la seva trajectòria professional.
Després, les diferents parelles aportaran dades sobre elles. Una vegada
tenguem suficient informació cercarem paral·lelismes entre aquestes dues
dones i reflexionarem sobre la importància del concepte de llibertat i la
necessitat de la lluita feminista tant en la seva època com avui en dia.

el mes de juny, va ser una treballadora de la fàbrica Ford (Anglaterra)
que va lluitar per a què les dones fossin considerades treballadores
qualificades, igual que els homes. Fet que va aconseguir després d’una
vaga (1968). Aquest reconeixement va venir acompanyat d’una pujada de
sou. Històricament les dones han cobrat menys que els homes. Fins i tot,
avui dia, les dones i els homes cobren diferent sou pel mateix treball.
És el que es coneix amb el nom de bretxa salarial.
Contesta en el teu quadern:
- Penses què és just que una persona cobri menys que una altra, si
realitzen el mateix treball, pel fet de ser dona?
- Per què creus que una dona cobra menys que un home?
- Segons aquest article digital de la revista FORBES (http://forbes.es/

(pàgines 4 i 5) i la biografia d’Aurora Picornell (pàgines 11 i 12):

PERSONES ADULTES

Activitat: Aurora Picornell
De 9 a 11 anys
Metodologia:
Activitat: El salari
"Només quan plou" és una obra de teatre basada en la vida i la mort
Metodologia: Rose Boland, una altra de les dones a la qual va dedicat d’Aurora Picornell. Al següent enllaç teniu el dossier amb la sinopsi

actualizacion/290/cual-es-la-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesiones-mas-comunes), les professions amb més bretxa salarial són: metge/

ssa, arquitecte/a, cuiner/a, professor/a, comptable, director/a executiu/va..., en les quals les dones cobren, de mitjana, 275€ menys
a la setmana.
- En grups mixts, de 3 o 4 persones, escolliu una de les professions

http://www.deferro.org/wp-content/uploads/2016/02/DOSSIER-S%C3%93LO-CUANDO-LLUEVE-WEB.pdf
En grups (peça teatral) o individualment (monòleg) reproduïu un breu
fragment de la seva vida (miting polític, defensant a les persones treballadores, empresonada a la presó de Can Sales...)
Coneixeu la història
d’una altra dona que donàs
la seva vida per les seves
conviccions. Explicau la
història a la resta de la
classe.
I per acabar, podríeu
realitzar un dossier amb
tota aquesta informació,
acompanyant-ho d’imatges,
perquè altres grups puguin
consultar-ho.

INFANTIL

A l’assemblea s’explicarà
quines són les tres dones del
mes. Dones que han lluitat i
lluiten pels drets de les dones.
Esperanza Brito va ser una dona mexicana que va alternar
la seva faceta de mestressa de casa amb la seva lluita pels
drets de les dones. Amb tot el grup es realitzarà una llista
d’activitats domèstiques i que cada alumne/a comenti qui
les realitza a la seva casa.
S’analitzarà amb l’alumnat si existeix un repartiment
equitatiu de les tasques o si, al contrari, hi ha activitats
que les realitzen només les dones de la casa o bé només
els homes.

PRIMÀRIA

REDUEIXO

L’alumnat visionarà el següent conte:

PRIMÀRIA

En grups de 4 alumnes, elaboraran un relat curt de 100
paraules sobre la cura del planeta i la nostra obligació de
mantenir-ho per a les generacions futures. Els curts es penjaran en el Facebook de l’institut i el que rebi més “m’agrada”
al llarg del mes, serà el guanyador.

DIVENDRES

Activitat 1

https://www.youtube.com/watch?v=CY57qCSo5zY

El conte parla de la vida i obra de na Frida
Kahlo. Relacionarem a l’autora, Benita Galeana
amb ella.
Després, cercarem la vida i obra de na Benita Galeana a través de la
pissarra digital. Xerrarem d’ella i aclarirem alguns dubtes que puguin
tenir els infants.
Moment 2: en assemblea cercarem a un mapa interactiu o Google Maps,
Mèxic, més concretament, San Jerónimo de Júarez, on va néixer. Treballarem els costums típics d’ aquesta ciutat i farem una valoració sobre les
diferències culturals més rellevants que trobem.
Moment 3: En petit grup, farem un retrat de les dues autores. Benita Galeana i Frida Kahlo en DIN-A3. Treballarem els colors vius i ho
relacionarem amb la intensitat de les vides d’aquestes dues gran dones.

De 12 a 14 anys
Activitat. Concurs de relats curts sobre ecologia.

DIJOUS

Al llarg del mes del Planeta, anirem fent diferents activitats.

Organitzarem l’activitat en diferents moments
i agrupaments:
Moment 1: en assemblea mirarem el conte que
explica una nina d’Educació Infantil

Activitat: Col·laboració en família

DIMECRES

DE 6 A 9 anys

anteriors, la que us sigui més propera perquè és la d’algú de la
vostra família o persona coneguda, i investigau si aquesta bretxa
salarial existeix realment i quines altres diferències pot haver-hi
entre homes i dones en aquesta professió. Les conclusions d’aquesta
recerca han de presentar-se en una cartolina, acompanyades d’imatges
i/o fotografies il·lustratives sobre el tema.

"Viatgem a Mèxic amb Benita Galiana i Frida Kahlo"
Metodologia:

SECUNDARIA

DIMARTS

PRIMÀRIA

INFANTIL

3. Reutilitzo- han d’imaginar què es pot fer per reutilitzar
algun objecte de deixalla que se’ls presenti.
4. Completar correctament l’eficiència energètica. Completar
el quadre corresponent a cada lletra i color.

DILLUNS

Taula rodona sobre el missatge de Berta Càceres en rebre el premi Godman.

http://www.goldmanprize.org/recipient/bertacaceres/

Investigaran sobre el poble Lenca, on
està situat, com és la seva població,
perquè lluiten per la cura dels Rius.
També investigaran sobre el COPIHN i
la seva lluita.

PERSONES ADULTES

Visionat de la pel·lícula
"L’ABRAÇADA DE LA SERP"
Activitat 1

Una vegada vista la pel·lícula
es realitzarà un debat sobre les
influències de l’home blanc sobre
els pobles indígenes de l’Amazones.
Elaboraran un treball sobre els
indígenes de l’Amazones i les conseqüències de l’aparició de l’home
blanc sobre la seva forma de vida,
cultura, costums...

Activitat 2

Han de realitzar un treball de
recerca sobre els mites i llegendes
de l’Amazones, triaran una llegenda
i la presentaran als seus companys i
companyes.

Aquestes activitats estan extractades i resumides. La seva extensió impedia reproduir-les completes. Activitats completes i annexos a http://www.stes.es/mujer.html

Juny

Aquestes activitats estan extractades i resumides. La seva extensió impedia reproduir-les completes. Activitats completes i annexos a http://www.stes.es/mujer.html

Activitat 1: Què ens ensenyen els llibres?

Esperanza Brito va ser una dona mexicana, mestressa de
casa i periodista que va fundar el Moviment Nacional de
Dones. Una de les feines de casa va ser la de revisar els
llibres de text per trobar senyals de continguts discriminatoris entre dones i homes.
En moltes ocasions els nostres llibres reflecteixen les
idees imposades pel patriarcat. Revisau un llibre de
text de la matèria que vulgueu i buscau imatges o
continguts discriminatoris. Proposau alternatives
més coeducadores a les actuals.

Activitat 2: En l’activitat política som iguals?

Esperanza Brito també va lluitar per la participació en política, en qualitat d’iguals, de
dones i homes.
- Cerca entre els partits polítics espanyols
quants d’ells són encapçalats per homes i quants
per dones.
- Revisa el llistat de persones que ostenten la presidència del govern als països europeus i assenyala
quins estan presidits per dones. Et sembla una
proporció justa?. Explica perquè.

SECUNDÀRIA
De 12 a 14 anys
Activitat 1: El nostre cos és nostre

Efua Darkenoo va ser una dona ghanesa
que va lluitar per l’eradicació de la mutilació genital femenina. Aquesta pràctica
ancestral constitueix una forma de control sobre la dona.
Analitzau, a classe, els comportaments
socials i imatges d’homes i dones. Pensau
si, a la societat occidental, existeixen
també formes de control i opressió sobre
la dona i el seu cos. Explica quines són.

Activitat 2: Les lluites feministes

Lara Alcázar és una activista feminista de Femen, organització que es caracte-

ritza per mostrar el pit nu de les seves activistes com
a forma de protesta.
Buscau imatges de protestes feministes al llarg de la
història i comentau perquè es van realitzar al seu moment i
si avui dia s’han aconseguits aquests assoliments.

De 15 a 17 anys
Activitat 3: Societat i feminicidis

Esperanza de Brito va impulsar, a Mèxic, el primer centre
d’atenció a la violència. Revisa les dades dels feminicidis a
l’estat espanyol. Creïs que s’estan aplicant totes les mesures per protegir les dones de la violència masclista?. Proposa idees per eradicar aquesta xacra a la nostra societat.

Activitat 4: Patriarcat i violència amb les dones

Esperanza de Brito va ser la impulsora de les primeres
agències de delictes sexuals a la capital de Mèxic i va formar
part del Grup Plural Pro Víctimes.
Comentau a classe, diferents tipus de comportaments socials. Reflexionau sobre els que constitueixen algun tipus de
violència contra les dones i relaciona les diferents formes
d’exercir violència contra les dones amb les actituds patriarcals.

Activitat 5: Només hi ha una forma de ser mare?

Esperanza de Brito va ser un mestressa de casa mexicana,
que va descobrir el feminisme quan ja era una dona adulta
i mare de diversos fills. Va compaginar el seu treball com a
mestressa de casa amb la seva tasca com a periodista i amb la
lluita pels drets de les dones.
Buscau imatges que retratin la maternitat. Analitza com a
la publicitat es representa a les dones i, concretament, en
el cas de les dones que són mares. Creïs que totes les dones
han de ser mares?.

PERSONES ADULTES
Activitat 1: Paternitat i maternitat són iguals?

Esperanza de Brito va encapçalar les primeres protestes,
a Mèxic, per la mort de dones per avortament. Va demandar la
Llei per una maternitat lliure i voluntària.
Reflexiona sobre l’actitud de la societat davant les dones i la maternitat. S’afavoreixen mesures de conciliació
iguals per a homes i dones? Tenen iguals efectes laborals i
socials la maternitat/paternitat per a les dones i els homes?
Estableix idees per equiparar els efectes de la maternitat/
paternitat.

Activitat 2: Les lluitadores de les flors

Lara Alcázar és una activista feminista de Femen, conegudes perquè les seves protestes les realitzen amb el tors nu
i perquè porten una corona de flors en el cap.
Buscau informació sobre l’origen de Femen, les seves protestes i intentau desxifrar el significat dels seus símbols.
En aquest vídeo podeu trobar informació sobre aquestes qüestions: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-cafelara-alcazar/2739154/ Per què en el video de les protestes
se’ls tapa els pits a les activistes o se’ls pinten amb
esprai?

STES

CONFEDERACIÓN

Organización de Mujeres

Organización de Mujeres

INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

Setembre
INFANTIL
1. Lectura i anàlisi del doble conte:
Malala: una nina valenta de Pakistan/ Iqbal Masih:
un nin valent de Pakistan. Jeanette Winter. Editorial Joventut.
També hi ha un còmic: http://zenpencils.com/
comic/104-malala-spanish/ i un video https://
www.youtube.com/watch?v=e5RHEdt0qUs (elaborat pel
CRA Puente de Domingo Flórez a San Pedro de
Trones a Lleó).

PRIMÀRIA

De 6 a 8 anys

1. Lectura resumida de les biografies de les protagonistes del mes de setembre, destacant els
aspectes més importants de les
seves vides: Guillermina Medrano Aranda,
Carmen García Colmenares i Malala
Yousafzai (https://
www.youtube.com/
watch?v=6RUYwTdmMLQ) i
realitzar un debat
sobre el dret a
l’Educació, i analitzar la importància d’assistir
al col·legi, nins
i nines, junts (coeducació).

De 9 a 11
anys

1. Fer una
localització de ciutats, comunitats autònomes
d’Espanya
i
països
que
apareixen
a
les biografies
de les protagonistes, a un
mapamundi, utilitzant diversos
materials plàstics (cartolines, goma eva,
pintura, plastilina, etc.)
Sobre
aquest
primer treball
fem una activitat d’unió de

INFANTIL

1. QUAN EL MONSTRE SENT RÀBIA.

Activitats suggerides
Aquestes activitats estan extractades i resumides. La seva extensió impedia reproduir-les completes. Activitats completes i annexos a http://www.stes.es/mujer.html

punts dels llocs destacats a les biografies de les
activistes (per a això, es pot usar llana de colors).
2. Després, investiguem la problemàtica educativa i les dificultats que les dones tenen per a l’accés
a l’educació en alguns llocs del món i inventem
lemes escolars per promoure l’educació de xiquets
i xiquetes al centre. Podem buscar frases de Malala
per completar el debat.

SECUNDÀRIA

OCTUBRE: DEFENSA DE LA IDENTITAT SEXUAL
Aquest mes estudiarem altres lluites per la defensa de les identitat
sexual de les dones: La lluita de les dones lesbianes, la teoria Queer,
la transsexualitat infantil i la reflexió feta des del transfeminisme. Si
tot això et ve de nou, t’aconsellam que investiguis una mica prèviament.

http://chrysallis.org.es/
https://es.scribd.com/doc/291710017/Abrazar-La-Diversidad
http://steilas.eus/files/2015/05/GUIA-diversidad-sexual-y-genero.-STEILAS-2015.pdf

INFANTIL

Com seria la meva vida si no tengués dret a l’educació?

Activitat 1: MONSTRE ROSA d’ Olga de
Déu "Un conte per entendre la diversitat
com a element enriquidor de la nostra
societat".

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/11/
Comic-Malala-COLOR.pdf o del video https://www.youtube.
com/watch?v=6RUYwTdmMLQ (elaborat pel CRA Puente de
Domingo Flórez a San Pedro de Trones a Lleó).
Es fa una lectura conjunta del còmic, (i/o visualització del video) per a, posteriorment, respondre
a les següents preguntes: Com canviaria la teva vida
si no poguessis anar a l’Institut? Què estaries
disposat/da a fer per aconseguir Educació? Cita tres
aspectes positius que tengui anar a l’escola. Quina
seria la teva reacció si visquessis a l’Afganistan?

Al següent enllaç es pot veure el discurs que va
donar Malala a l’ONU, en el qual va dir "Un/a nin/a,

un/a professor/a, un llapis i un llibre poden canviar el món.
L’educació és l’única solució” (https://www.youtube.com/
watch?v=UJZHFlao88Y). Fer una anàlisi conjunta de la

importància de l’educació.

De 15 a 17 anys

1. Elaboració d’un mural, amb les dades significatives de les biografies de cadascuna de les dones
del mes de setembre. Materials a emprar (cartolines, plastilina, retoladors, pintura, Goma Eva,
etc.). I establir un debat entorn a les aportacions
a l’educació que han pogut realitzar aquestes dones.
2. Investigar sobre que és una “Càtedra de gènere” i sobre Carmen García Colmenares com a membre
fundadora de la Càtedra d’Estudis de Gènere de la
Universitat de Valladolid. Valorar la necessitat
d’aquest tipus d’estudis a les Universitats. Analitzar la importància de la coeducació com a assoliment
per a una societat més igualitària, o per contra
rebre una educació separada per sexes...

PERSONES ADULTES

- Repàs sobre la biografia de les dones protagonistes, i anàlisis del paper de les dones durant la
República, especialment de les mestres (Documental
de Mestres en la República), i aportacions de Carmen
García Colmenares a aquesta recerca.

https://vimeo.
Buscau sobre la teoria Queer a Internet, i intentau ,per grups, resumir-ho
com/72255933 Contrasenya: 123
amb les vostres paraules.
Com es determina el sexe d’una persona quan neix? Sabeu que hi ha niAra mirau aquest vídeo de la youtuber sexploradores https://www.youtube.com/
nes i nins que no es senten identificats amb el sexe que els van assignar watch?v=0N1OAPGY8HU us ha quedat més clar?

al néixer? Com solucionaries tu aquesta situació?
Ara llegiu la frase de Teresa de Laurentis “lesbiana” no al·ludeix a una
Tractar aquestes preguntes en grups petits i després posada en comú dona individual amb una “preferència sexual” particular o un subjecte social
i debat.
amb una prioritat simplement “política”, sinó un subjecte excèntric, constituït en un procés de lluita i d’interpretació, de reescriptura del propi jo, en
De 9 a 11 anys
relació a una nova comprensió de la comunitat, de la història i de la cultura“
Activitat 1: Curtmetratge VESTIT NOU de Sergi Pérez Gómez.
(Subjectes excèntrics: la teoria feminista i la consciència històrica)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-vesPensau una frase que estigui d’acord amb la teoria Queer i amb la qual
tido-nuevo/189412/
estigueu d’acord. En cartolines de colors (de la bandera LGTB) escriviu la
Preguntes prèvies i explicació del que significa ser gai, lesbiana i frase que heu escollit i col·locau-les a classe formant la bandera de la
transsexual. Què és això del sexe sentit?.
llibertat LGTBQI.
Per grups els demanarem que analitzin l’actitud dels personatges:

el personatge, associant cada emoció amb el seu color corresponent.
Que expliquin en quines situacions senten ràbia, com se senten i
com reaccionen (cops de puny, crits, rebequeries, etc.). Proposam i
practicam tècniques per canalitzar aquestes reaccions cap a altres
més pacífiques. (Ex. comptar d’1 a 10, parlar del problema, respirar
profundament...)

2. CANVIEM EL CONTE.

PRIMÀRIA

De 5 a 8 anys
1. APRENEM A RESOLDRE CONFLICTES.

Retallar i classificar fotos de revistes i diaris a les que es mostrin hàbits de relació positius (afecte, estima, ajuda,..) i negatius
(copejar-se, enfadar-se,..) expressant les diferències entre els uns
i els altres. Analitzam les negatives, imaginant què va poder succeir
abans i les conseqüències posteriors. En petit grup, practicaran la
mediació proposant idees per a resoldre pacíficament els conflictes.

2. QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE?

Cada alumne/a escriurà el que significa el terme “violència de
gènere”. Posada en comú per aclarir conceptes, tipus de violència,
conseqüències,... Respondran si coneixen o han sentit parlar d’algun
cas.

De 9 a 11 anys
1. NO ES FA MAL A QUI ESTIMES

L’alumnat escoltarà la cançó "Malo" de Bebe https://www.youtube.
com/watch?v=Xj5_vkijvx4 i responent a preguntes del tipus:
-

Què ens explica la cançó?
Entens el missatge de la cançó? Quin és?
Quin tipus de violència rep la dona de la cançó?
Pensau que la violència física és l’única que s’exerceix contra
les dones?
- Què podríem fer si presenciàssim al carrer una situació semblant?

2 MITE O REALITAT.

Parlar amb l’alumnat sobre els “mites” que justifiquen la violència masclista. Reflexionar sobre la realitat que hi ha darrera de
cadascun d’ells, seguint aquest esquema tipus:
MITE

“ELS HOMES VIOLENTS PEGUEN LES SEVES DONES PERQUÈ S’ENGATEN....
ESTAN GELOSOS....ESTAN MALALTS”.

REALITAT

“ELS HOMES VIOLENTS PEGUEN LES SEVES DONES PERQUÈ VOLEN COMANDAR DAMUNT D’ELLES, SER ELS SEUS AMOS”.

MITE

“SI FOS VERITAT QUE TANTS D’HOMES PEGUEN LES SEVES DONES, ELLES
SE N’ANIRIEN”.

REALITAT

“MOLTES DONES QUEDEN AMB ELS SEUS AGRESSORS PERQUÈ TENEN POR
QUE LES PUGUIN FER MAL A ELLES O ALS SEUS FILLS/ A LES SEVES
FILLES”.

SECUNDÀRIA

De 12 a 14 anys
1 UNA DE CADA TRES DONES

Després de veure el vídeo de la campanya publicitària d’UN WOMEN
“Una de cada tres dones": https://www.youtube.com/watch?v=C7i9tqdVUD8,

De 12 a 14 anys
Activitat

De 6 a 8 anys
Activitat 1: “Huellas”, curtmetratge de José Manuel PERSONES ADULTES
Silvestre i Conchi de los Activitat: QUÈ ÉS AIXÒ DE LGTBQI? Teoría QUEER
Ríos
Sabeu el que signifiquen totes les lletres de LGTBQI?

Després de veure el conte “El monstre de colors" https://www.youtube.com/watch?v=vOVmZuxCusQ expressam les emocions que apareixen en

impressions i sentiments responent a preguntes del tipus: pensau que
Clementina era feliç? Què hauries fet tu si fossis na Clementina?
T’agrada el final del conte? Reinventa el conte emfatitzant en un
comportament de bon tracte i que afavoreixi la igualtat de gèneres.

SECUNDÀRIA

Celia Juan Abenoza és una activista valenciana que ha lluitat pels drets sexuals de
les persones LGTB.En grups, heu de treballar
el significat de la seva frase al calendari.
Lectura i diàleg en gran grup:
Buscau totes aquelles paraules que no entengueu.Posada en comú en gran grup.
- De quin color és? Descriu el Monstre
Acció: escriure una carta a la família d'una de les persones assassinades
Rosa.
per motiu de la seva opció sexual. Pugeu-la a Facebook.
- De quins colors eren el lloc on vivia
i les seves gents? Li agradava viure en
De 15 a 17 anys
aquest lloc?
Activitat: TRANSFEMINISME
- Per què dormia abraçat a la seva casa? Amb què somiava?
- Mitjans de transport que va usar en el seu viatge i quant de temps Laura Bugalho és una activista gallega que treballa amb immigrants des del
transfeminisme. Per grups, treballau el significat de la frase de Laura, per
va tardar en fer-ho.
a això haureu de:
- Com era el lloc al que va arribar? I les seves gents?
- Buscar totes aquelles paraules que no conegueu en el diccionari.
- Descriu a Bestiola Pilota, Ocell Groc, Granota de tres ulls i monstre
- Llegir biografia de Laura Bugalho en el dossier.
blau.
"Hauríem d’establir un nou paradigma: ser immigrant. Aquí podríem reconèi- Què es feia en aquest lloc durant tot el dia? I a la nit?
xer-nos tots i totes. Les dones som immigrants en el sistema patriarcal;
els gais i les lèsbiques, en el sistema heteropatriarcal. Més si ets
Si no pots aconseguir el llibre adapta les preguntes a aquesta cançó:
translèsbica, una cosa que la gent no entén. Som immigrants també en el
https://www.youtube.com/watch?v=nOFYYzsIRFY
sistema colonitzador espanyol o en el sistema capitalista".
Discutiu en grups el que significa la frase de Laura. Realitzau un petit
PRIMÀRIA
text explicatiu.
En gran grup amb totes les idees proposades composau un text en comú.

Novembre

Després de veure el conte “Arturo i Clemetina" http://www.slideshare.net/nilu/arturo-y-clementina els nins i nines expressaran les seves

Santos, professora, director, pare i Elena
“Carnestoltes és anar com nosaltres volem”
Què fa Mario el dia de Carnestoltes? Què li
crida el seu company Santos? Per què a Mario
li agrada vestir-se de nina i pintar-se les
ungles? A totes les nines els agrada vestirse de color rosa i pintar-se les ungles? Com
acaba el curtmetratge? Algun personatge canvia
d’actitud? Com haurien de canviar?

Metodologia

De 12 a 14 anys
1. Al següent enllaç, es pot llegir la vida de
Malala en forma de còmic:

Octubre

respondran a la pregunta que apareix al final “Quin d’aquests casos
et sembla excessivament elevat?” Exposar en comú i reflexionar sobre
l’afirmació “Una de cada tres dones sofrirà violència física o sexual
al llarg de la seva vida”. Argumentar la importància de la conscienciació social respecte al tema.

2. QUIN ÉS EL NOSTRE ESLÒGAN?

Per grups, elaborar cartells amb eslògans publicitaris contra la
violència de gènere, amb un lema atractiu i directe per a exposarlos al centre durant el mes de novembre.

De 15 a 17 anys
1. AMORS QUE MATEN

Abans de visualitzar el curt "Amores que matan" d’Icíar Bollaín

https://www.youtube.com/watch?v=MzaWE2fQus4, respondre a preguntes ti-

pus: què coneixeu sobre aquest tema?, Coneixeu algun cas al vostre
entorn?, què diuen els mitjans de comunicació?, Quins arguments
expliquen el procés de violència contra la dona?
Després del seu visionat:
- Comentar aquelles seqüències del curt que suscitin major interès.
- Realitzar un inventari d’idees tergiversades sobre les dones.
- Comparar com era el nuvi abans i ara. Abans, mentre era nuvi,
era atent, detallista; ara…
- Elaboració d’una taula a manera de conclusió amb els valors
sobre els quals es construeix la ideologia masclista i la d’una
relació home-dona en un plànol d’igualtat.
- Reflexionar sobre si és possible la rehabilitació dels homes
maltractadors.

Desembre

Materials

- Internet
- Biografies dones de la Organització de Dones:

https://issuu.com/confederacion_intersindical/docs/organizaciondemujeres
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/lasmaestras-la-republica-unidad-didatica
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/premiolucha-vecinal_910171.html
http://www.miciudadreal.es/2014/11/27/las-marchas-dela-dignidad-organizan-una-charla-sobre-renta-basica-yservicios-sociales/
http://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.
org/etiquetas/rosa-zafra
https://www.facebook.com/sodepazbalamil/
posts/584976474953024

De 9 a 11 anys

Presentam a les dones de la OM i explicam el concepte de què és un sindicat.
- Escriu els noms de cadascuna d’elles, afegeix la
seva professió i completa amb el sindicat al què
pertany cadascuna.
- Defineix el concepte de “Activista”. Pots buscar-lo
en el diccionari.

SECUNDÀRIA

De 12 a 14 anys

Presentam a les dones que han representat l’O.M.
- A quin any es va crear l’O.M de la Confederació Intersindical i durant quins anys la van representar
cadascuna d’elles.
- A quin sindicat representen i quin treball van
realitzar durant el període que van representar
a l’O.M.

- Fotos mujeres Organización de Mujeres.
- Otros materiales: tijeras, folios, rotuladores...

INFANTIL

- Presentam a les dones de l’OM.
- Fem un diàleg en assemblea i ens centram en les
activitats que realitzen aquestes dones.
- Escollim a quatre dones per proximitat o aquelles
que pertanyin a la nostra comunitat.
- Proporcionam al nostre alumnat les seves fotos i els
seus noms, les retallam i aferram amb els seus noms
en un full, posteriorment les presentam.

PRIMÀRIA

De 15 a 17 anys

Presentades les dones OM al grup classe i exposades
les activitats que realitzen:
- Escriu un text explicant les accions més importants
que creïs que han dut a terme.
- Cerca en el diccionari el significat de les següents
paraules:

De 6 a 8 anys
- Presentam a les dones de la OM al grup classe.
- Associam cada dona amb la seva Comunitat Autònoma.
- Escrivim el nom de cadascuna i destacam alguna característica d’elles.

Activista

Hembrisme

Feminisme

Autoestima

Masclisme

Paritat

Coeducació

Misogínia

Visibilitzar

Apoderament

PERSONES ADULTES

"El sexisme es transmet en les famílies i en les
escoles" Mari Carmen Ferrer
Abellán, STECLM (1996-1998)

2. STOP ALS MICROMASCLISMES.

Elaboració d’un “Blog” per a prevenir i per a visibilizar la problemàtica de la violència contra les adolescents, aportant informació sobre micromasclismes, tipus de violència , mites, microrrelats,
cibercontrol, amors tòxics, vídeos ,cançons “protesta, etc.

- Explica el significat
d’aquesta frase.
- Quines mesures adoptaries
per aconseguir una societat
més igualitària.

PERSONES ADULTES
1. CONEIXEMENT D’ACTIVISTES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Aquestes activitats estan
extractades i resumides.
La seva extensió impedia
reproduir-les completes.
Activitats completes
i annexos a
http://www.stes.es/mujer.html

Recollir informació sobre les tres dones activistes contra la
violència de gènere que apareixen en aquest mes del calendari. Realitzar exposició oral amb power point sobre les organitzacions o
fundacions que representen:
- Plataforma Dones Artistes contra la Violència de Gènere (Cristina del Valle)
- Organització Karama (Hibaaq Osman)
- The Women's Union (Fariha Al-Barqawi)

2. I TU QUÈ FARIES?

Visionat del vídeo- experiment social “Ajudaries a una dona?"

https://www.youtube.com/watch?v=A4eYKqTZ1Fg i anàlisi conjunta de les

diferents reaccions davant un mateix cas de violència masclista.
Què faries tu?

STES

CONFEDERACIÓN

Organización de Mujeres

Organización de Mujeres

INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

