Activitats suggerides

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos en organizaciondemujeres.org

Gener. Escriptores de l’Edat Mitjana

Febrer. Escriptores del Renaixement

De 0 a 3 anys

De 0 a 3 anys

Elaborarem un breu conte amb la vida de Wallada
bint al-Mustakfi que relatarem amb música de fons
(https://www.youtube.com/watch?v=pVzeKXUDI8Q) comentant
amb les xiquetes i els xiquets, els preguntarem sobre el
nom de la princesa, on vivia i què li agradava fer. Parlarem sobre la seua escola i qui assistia i la compararem
amb el nostre “col·le”.
Prepararem unes caixes de cartó per a decorar-les
entre totes i tots i construir un castell escola de la princesa i facilitarem teles per a jugar-hi lliurement.
Conte en www.organizaciondemujeres.org

De 3 a 6 anys

En un full en blanc cada xiqueta i xiquet dibuixarà la
seua silueta i a través del dibuix destacarà el que més li
agrada de si mateixa. Ha de tindre tots els detalls possibles i estar pintat de colors. Quan estiguen acabats, cada
xiqueta i xiquet ho presenta a l’assemblea contant coses
de si mateixa: Com es diu? Com és la seua família? Què
li agrada fer? Qui són les seues amigues i amics? Quan
s’acabe l’activitat que pot durar dos o tres dies depenent
del nombre d’alumnes, la mestra o mestre realitzarà la
mateixa activitat i explicarà que hem fet la nostra autobiografia. Farem un panell en classe exposant totes les
autobiografies.

De 6 a 9 anys

S’escriu en la pissarra la paraula AUTOBIOGRAFIA i
es pregunta si coneixen el significat. Si alguna persona
de la classe ho sap ho explica a la resta. Si no és així,
se’ls explica el significat de la paraula.
Es presenta Leonor López de Córdoba de manera breu i adaptada a l’edat de l’alumnat, destacant la
importància que siga la primera dona que coneixem que
va escriure una autobiografia.

Cada persona de la classe ha
d’escriure la seua autobiografia. Se’ls
pot donar uns consells per a escriure-la
o una fitxa com la que hi ha a continuació per a facilitar-los la tasca.
CONSELLS PER A ESCRIURE UNA
AUTOBIOGRAFIA:
1r Tu eres la protagonista i la persona que narra els fets, per això has
d’escriure en primera persona.
2n Has de narrar els fets de forma
ordenada en el temps des que vas nàixer fins ara.
3r Tria els successos més importants
i destacats de la teua vida.
Ja pots començar l’aventura
d’escriure la teua pròpia autobiografia,
recorda que és important començar per

escriure les teues dades personals.
Finalment es farà una xicoteta exposició en el centre
Pots escriure sobre les teues experiències amb la dels treballs realitzats, per a donar a conéixer a la resta
família, amics…també sobre els teus gustos, aficions... de cursos el treball d’aquestes artistes oblidades, retornant-los la veu a aquestes dones a les quals el temps li
l’ha negada.
En acabar es lligen una a una sense dir el nom de
la persona que l’ha escrita i la resta de la classe ha De 15 a 18 anys
d’endevinar de qui és.
Posa’t en el seu lloc.
Es dividirà la classe en grups i a cadascun d’ells se
De 9 a 12 anys
li assignarà una artista (Leonor López de Córdoba i CaS’escriu en la pissarra les paraules biografia i auto- rrillo, Wallada bint al-Mustakfi i Isabel de Villena), més
biografia i se’ls pregunta si coneixen la diferència.
tantes altres com troben fins que tots els grups tinguen
Es presenta Leonor i es parla sobre les seues me- una d’elles assignada.
mòries. Se’ls explica el valor que té el text. Aquesta dona
Es procedirà, llavors, a recaptar per grups tota la
va ser capaç de trencar el tabú d’expressar-se i d’afirmar informació possible sobre la seua vida i obra, però esla seua pròpia visió de les coses.
pecialment sobre l’època en què van viure. Els membres
1) Parlar en gran grup de les diferències que pensen del grup gravaran una entrevista d’entre 10 i 20 minutos
que pot haver-hi entre una autobiografia escrita en de duració en la qual es repartiran rols de la manera
el segle XIV per una dona o per un home.
més creativa que puguen: una d’ells pot ser l’artista, una
2) Es prepara un mural en classe amb fotos de Leo- altra pot fer-li preguntes sobre com de dura va ser la
nor i se li demana a l’alumnat que escriga alguna seua vida, una altra pot ser una viatgera en el temps
cosa que els haja cridat l’atenció de les seues me- que li explique com hauria pogut ser tot diferent (o no) si
mòries o alguna paraula que pensen que defineix haguera nascut ara. Fins i tot altres membres poden elabé aquesta dona. S’exposa en classe o en un dels borar publicitat o missatges creatius per als descansos,
corredors del centre.
o fins i tot introduir un xicotet fil musical. La imaginació
és el límit!
Les entrevistes es pujaran a qualsevol plataforma
De 12 a 15 anys
digital (com per exemple https://soundcloud.com/) i se’ls
Retorna’ls la veu.
La classe es dividirà en grups, assignant a tres d’ells donarà difusió a la gran faena que han fet pels canals
les escriptores proposades en aquest calendari (Leonor digitals del centre educatiu.
López de Córdoba i Carrillo, Wallada bint al-Mustakfi i
Isabel de Villena) i a la resta els ajudem a trobar-ne més. Persones adultes
Una vegada seleccionada l’artista que treballarà
Les Memòries de Leonor López de Córdoba
cada grup, hauran de buscar en Internet diversos tex- (1362/63-1430), que descriuen un món de dones poc
tos de la seua obra i seleccionar tots aquells fragments convencional, formen part del cànon literari. Després de
que més transmeten i que po- la lectura del seu llibre (http://web.colby.edu/sp398b-sp2019/
gueren ser pintats en parets a files/2019/02/Leonor-López-de-Córdoba-Memorias.pdf), esbrina
manera de grafits.
on resideix la seua originalitat i per què es tracta d’una
Cada grup haurà de triar obra pionera en la Història de la Literatura espanyola.
aquells llocs del poble que
Investiga sobre la figura d’Isabel de Villena (1430considere més importants, ja 1490). Les obres de totes dues escriptores destaquen
siga per la seua rellevància, per la seua gran originalitat i una part de la crítica les
trànsit de persones o per algu- emmarca en un discurs protofeminista. Esbrina per què,
na mena de denúncia o millora quins trets les uneixen i si van gaudir de prestigi i recode la ubicació que els agrada- neixement en la seua època.
ria fer.
Triats els llocs, faran foEscriu un article de premsa titulat “La llibertat
tografies dels mateixos i les d’una dona andalusina” amb motiu de l’aniversari de
portaran a classe per a poder la poetessa cordovesa Wallada bint al-Mustakfi (994
dibuixar-les en cartolines.
–1091). Inclou en aquest article els seus trets biogràfics
Il·lustraran eixos llocs amb més destacats, la descripció de la seua obra literària i la
els fragments literaris selec- raó que justifica el títol de l’article. Utilitza algun dels
cionats de manera artística, seus versos que pots seleccionar entre els seus poemes
reivindicant els missatges que disponibles en la següent URL:
hagen triat transmetre.
https://ciudadseva.com/autor/wallada-bint-al-mustakfi/poemas/.

excepcions: la val·lisoletana Beatriz Bernal va ser una de les poques
Mostreu-los imatges de com es vestien en l’època del Renaixe- dones escriptores que el segle XVI van deixar constància d’això.
Per grups analitzaran aquesta frase i exposaran les conclusions
ment i compareu-los amb les nostres robes actuals.
a tota la classe.
Investigueu quines altres obres apareixen com a anònimes en
el Renaixement que hagen sigut escrites per done.

De 15 a 18 anys

De 3 a 6 anys

A partir d’aquest quadre
quadre els proposem que inventen una història sobre el
que s’hi mostra, ajudant-los
amb preguntes que inciten a
l’anàlisi de la imatge. Podem
posar l’accent en el què fan
aquestes dones i en com de difícil que per a les dones d’aquella
època era accedir a la cultura.

De 6 a 9 anys

Relaciona cada dona amb la seua imatge i l’obra que li correspon.
Olivia Sabuco
de Nante Barrera

Cristalian d’Espanya

Beatiz Bernal

Nova naturalesa de
l’home

Luisa Sigea de
Velasco

Persones adultes

El Renaixement és una època de la història en la qual
com en moltes altres la dona està relegada a ser “un
mer adorn per a cavallers”.
Que existisquen dones escriptores és una cosa
excepcional, no sols pel fet d’escriure, sinó simplement pel fet d’accedir a l’educació.
Com a activitat es pot realitzar un lapbook
amb algunes d’aquestes dones. Us proposem
alguns exemples: Beatriz Bernal, Olivia Sabuco de Nantes o Luisa Sigea.

Syntra

De 9 a 12 anys

Creem un conte.
Entre tota la classe escriurem una història a
partir d’un personatge del llibre de Beatriz Bernal Cristalian d’Espanya.
Començarà la mestra o mestre amb el
següent text:
La maga Codony vivia en una illa de la
qual era propietària. Era una dona molt sàvia,
amb coneixements en matemàtiques, llengua,
ciències, música. Mai es va casar perquè
deia que ningú havia de tindre poder sobre
ella...
A partir d’aquest text, cada alumna
o alumne anirà ampliant la història

Març. Escriptores del Barroc. Segle XVII

amb una frase o dues fins a completar el conte.
En finalitzar-lo es faran parts del text i es repartirà entre
l’alumnat perquè il·lustren els personatges, les escenes...

De 0 a 3 anys

De 12 a 15 anys

Escolteu fragments de l’audició “2 hores de Adaggios Barrocs”
https://www.youtube.com/watch?v=9JUEnUfUDag Simultàniament poden reflectir gràficament -en l’arener, amb pintura al dit…- les emocions que
els transmet aquest tipus de música.

De 3 a 6 anys

d’obtindre diferents insígnies, que podran aconseguir mitjançant el
visionat i presa d’anotacions dels vídeos, la participació en activitats o la reiteració de conductes positives.
- En aconseguir un nou nivell, l’alumnat obtindrà un o diversos assoliments, que els donaran beneficis en les classes o en l’avaluació
de l’assignatura.
Ho realitzarem desenvolupant el currículum de l’assignatura, però a
partir de les dones que ixen en el calendari i les seues obres.
Exemple: http://www.lacunadehalicarnaso.com/2017/07/como-converti-mi-clase-

de-historia-en.html.

De 12 a 15 anys

Observeu i analitzeu en assemblea les imatges d’aquestes dones.
Que relaten el que veuen i diguen qui poden ser, què fan, com van
vestides, si són d’aquesta època o no, què els crida l’atenció,
quins utensilis utilitzen, etc.
Completeu la informació amb una breu biografia d’alguna
de les protagonistes, destacant els obstacles que tenien les
escriptores d’altres èpoques.

Endevina el personatge.
Es faran grups de 5 xiquetes/xiquets i cada grup ha de fer una activitat anomenada “endevina el personatge” perquè la resta de la classe
esbrine de quin personatge parlem. Se centraran en les tres dones del
calendari (Juliana Morrell, María de Zayas Sotomayor i Ana Caro Mallén
de Soto) i les necessàries de l’època perquè cada grup tinga
una dona que investigar com ara: Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Angela Maria Tabares Martínez,
Luisa Roldán, Juana Inés de la Creu...
Exemple:
- És elogiada per l’autor de “La dama babaua”
- Pertany a una època de molta activitat
intel·lectual i artística a Espanya que rep el nom
ideat per Luis José Velázquez, un erudit i antiquari
del segle XVIII.
- Alguna de les seues obres són d’un
estil molt típic d’aquesta època, igual
que una altra obra que narra la vida
d’un xiquet des de la seua infància
fins a la seua edat adulta.

De 15 a 18 anys

De 6 a 9 anys

Durant el Barroc van tindre molta acceptació les justes
literàries, certàmens literaris que no prohibien la participació de les dones escriptores.
Realitzarem en classe un concurs de justes poètiques,
buscant prèviament informació sobre els temes que solien escriure. Triarem com a jurat alumnes amb indumentària d’aquella
època.

De 9 a 12 anys

Al llarg del trimestre realitzarem una activitat a partir de
la ludificació. Consisteix a aprendre a través del joc. Per a
això elaborarem una sèrie de tasques a realitzar, amb el
consegüent premi, a través del visionat de vídeos, realització d’activitats, etc.
- El joc avançaria a través d’una sèrie de nivells, els quals
estan relacionats amb l’avanç en el temari de llengua: lectora/lector, escriptora/escriptor, editora/editor,
acadèmica/acadèmic, etc.
- Per a poder aconseguir cada nivell, l’alumnat haurà

Escape Room.
Realitzarem un escape room:
‘El comte Partinuplés’. El comte
Partinuplés ha desaparegut i
Rosaura no pot casar-s’hi.
Ajudem Rosaura a trobar
al seu estimat?
Aquest enllaç ajuda
a fer les proves:
http://www.lacunadehalicarnaso.com/2019/04/
aprender-historia-creando-yresolviendo.html

Persones adultes

Després de veure
“Amor, greuge, dona”
d’Ana Caro Mallén de
Soto, la classe triarà
un passatge que haurà
d’escenificar en la setmana cultural

https://www.youtube.
com/watch?v=1JPuwk6OLDY

Olivia Sabuco.
Alcaraz (Albacete) 1562, se la coneix per la seua obra “Nova
Filosofia de la Naturalesa de l’Home, no coneguda ni aconseguida
pels filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana” , obra
de caràcter científic de gran valor publicada en primera edició en
1587. Sabuco advoca per una reforma de l’ensenyament de la medicina i de la filosofia.
L’obra d’Olivia Sabuco va tindre tanta importància i transcendència en la seua època que, anys després, quan es van realitzar
noves edicions sempre es va posar en dubte que una dona poguera
haver escrit una obra d’aquest calibre.
Investiga una mica sobre l’obra d’aquesta dona i després analitza aquestes dues cites que parlen de l’autoria de l’obra d’Olivia i
dóna la teua opinió sobre elles:
“Tan escasses són la notícies biogràfiques d’aquesta singular
dona, que quan el Dr. Martínez va publicar en 1728 la 4a edició de
les seues obres, hi havia qui no les creia fruit d’un enginy femení
pensant que el nom de N’Oliva Sabuco de Nantes fora només un
pseudònim.”
El Dr. La Guàrdia, en una edició francesa recent dels principals
tractats de N’Oliva, insisteix a posar en dubte la realitat de la seua
persona, i intenta rastrejar, comparant passatges de les seues obres
amb passatges de Simón Abril, si serà aquest el vertader autor.
Realitzeu un debat per grups en el qual es plantege
el qüestionament de la seua autoria i busqueu altres dos
exemples al llarg de la història de dones científiques a les
quals s’haja qüestionat.

Va dir Virginia Woolf que “durant la major part de la història,
‘Anònim’ era una dona”. Una sentència tan certa amb honroses

Abril. Escriptores dels Segles XVIII i XIX
De 0 a 3 anys

Audiollibres: “El monstre de colors”, després del conte, poden fer una activitat sensorial, en la qual la mestra o el mestre els dóna objectes de diferents
materials per a així treballar textures i colors (que ja han vist en el conte). Dins
dels activitats d’estimulació sensorial es poden utilitzar infinitat de materials i
objectes que estimulen els sentits a través d’activitats de joc... https://www.youtube.

com/watch?v=__NmMOkND8g

De 3 a 6 anys

El Sambori de les escriptores i els escriptors de contes.
Es col·loquen en terra, seguint el model del típic joc del sambori, però en
lloc de números, cada casella correspondrà a un personatge del conte o una
escriptora. L’alumnat es col·locarà en fila, i la primera persona haurà de llançar
un poal de cartolina / un estoig a una casella. Després haurà de saltar a peu
coix fins a la casella i quan hi arribe dirà el nom del personatge i arreplegarà
l’objecte que ha llançat. Si encerta el nom, continua jugant, si no, torna al final
de la fila per a continuar jugant.

De 6 a 9 anys

Canapés Literaris: Per a realitzar aquesta activitat necessitarem: endevinalles en fulls de colors, pinxos/furgadents per a canapés, caramels blans i
una safata.
Realització: Es talla l’endevinalla deixant espai suficient a la dreta del text,
per a tirar cola i anar enroscant el paper en el furgadents. Després,
punxem el caramel i col·loquem el canapé en la safata.
Per a fer aquesta activitat més motivadora, podem portar a
les xiquetes i els xiquets a la biblioteca o els podem col·locar
en cercle a manera d’assemblea.
La mestra o el mestre pot anar passant la safata perquè
lligen la seua endevinalla i entre totes i tots esbrinen de què
es tracta. Quan cada persona que ha agafat el canapé, encerte la seua endevinalla, traurà amb la mà el caramel de
l’escuradents i se’l menjarà.

De 9 a 12 anys

Elaboració de Lapbooks de les autores.
Material necessari:Tisores i cola, cartolines i fulls
de colors, retoladors i ordinador amb connexió a Internet.
Realització de l’activitat:
Es dividirà la classe en grups. Es repartiran les autores i hauran de buscar en Internet informació sobre
cadascuna d’elles per a elaborar un lapbook sobre la
seua vida i la seua obra per a acabar amb una exposició.

La portada del lapbook serà el retrat de l’autora que a cada grup li toque,
de grandària DIN A4, per la qual cosa la grandària de la cartolina sobre la qual
es treballarà serà DIN A3, que es plegarà en forma de díptic, i que en obrir-lo
mostrarà totes les pestanyes en les quals l’alumnat ha distribuït la informació.

De 12 a 15 anys

Victoria Carolina Coronado y Romero de Tejada.
Buscar la biografia d’aquesta escriptora . Fer grups de 4 alumnes i crear un
mural en el qual aparega l’autora i elements dibuixats o retallats relacionats
amb ella i la seua vida. ( La seua biografia és molt prolífica , per la qual cosa
és senzill associar elements a la seua vida Ex: al·legat antitaurí, relacionar amb
un bou, plaça de bous…) Seleccionar textos de les seues obres que il·lustren el
mural. Materials: cartolines , tisores, cola, colors per a pintar.

De 15 a 18 anys

Busqueu informació abans de preparar l’activitat dels temes feministes que
Ma Rosa de Gálvez tracta en les seues obres. Una vegada fet aquest treball,
es planteja un debat organitzat per torns de paraules referents a si la temàtica
és actual o no en ple segle XXI, si hem avançat, en quin punt, per què les dones
ja eren feministes des de fa segles i ens trobem encara en el punt en el qual
estem en matèria feminista...qüestions entre altres que s’han de debatre i analitzar. La professora o el professor apuntarà idees que vagen sorgint i dirigirà el
col·loqui, anotant les idees més rellevants que van sorgint.
-Localitzar el primer manifest feminista escrit per Margarita
Pérez de Celis i María Josefa Zapata, i un manifest del 8M
de 2020 i comparar-los. Hi ha semblances en reivindicacions? Diferències?

Persones adultes

Feu grups de tres persones en els quals s’organitzen i repartisquen les tasques d’investigació sobre el paper de les dones
en el segle XVIII i segle XIX. Comparar aquests dos segles
amb les seues similituds i diferències , avanços i reculades.
Triar una classe per a posar-ho en comú i anar reflexionant sobre tota la informació donada.
-Margarita Pérez de Celis i María Josefa Zapata pertanyien al moviment obrer Fourierista a Espanya.
Investigueu de manera individual en què consitía aquest
moviment. Una vegada fet, es buscaran altres moviments
obrers per a poder fer una comparativa i incidir en si la
participació de les dones va ser igual o no en els diferents
moviments obrers.

Activitats suggerides

Maig. Escriptores del Segle XX

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos en organizaciondemujeres.org

Juny. Escriptores del Segle XX

De 0 a 3 anys

Les activitats de 0 a 1 any estaran relacionades amb el descobriment dels contes a través de la narració oral així com de la
vista i el tacte.
- El bebé interactua des de les paraules que sent de les persones
pròximes en un primer moment, després passarà a tocar llibres
mal·leables de tela, plàstic etc amb imatges quotidianes.
- Proporcioneu als bebés llibres que puguen manejar bé. Que els
toquen i els miren. Segons avancen en edat se’ls anirà verbalitzant el nom dels dibuixos.
- Asseure la criatura damunt de les cames de l’educadora o educador que anirà contant i gesticulant un conte que posseïsca
repeticions continuades cada cert temps de manera que anime
la criatura a repetir. Exemple : i la senyora va arribar i el gos deia
: bup, bup, bup! Aquest últim bup ho deixem en suspens perquè
ho repetisquen els qui escolten.

De 3 a 6 anys

Coneixent a Josefina de la Torre.
Serà un treball de col·laboració família-escola. Es divideix
l’alumnat en grups de 4 o 5 segons l’aula. El grup 1 investigarà
amb les famílies la següent pregunta: On va nàixer i quan? Tenia
germans? Acompanyeu el treball amb fotos del moment. El grup
2: On va viure? Va estudiar i va treballar ? El grup 3: A què es dedicava? Què li agradava?. El grup 4: Quan va començar a escriure
i què li agradava escriure? El grup 5: Busqueu obres escrites per
ella i trieu-ne una.
Se’ls donarà el termini d’una setmana per a portar-ho. Mentrestrant, preparareu en classe cinc panells on es col·locaren les aportacions de l’alumnat. Quan estiga llest el panell procedirem a
explicar per grups el resultat de la cerca sobre el treball
suggerit a la resta de l’alumnat d’aula.

De 6 a 9 anys

Reunit l’alumnat en assemblea es presenta les figures de: Josefina de la Torre,
María de la O Lejárraga García, Josefa Rodríguez Alvarez i Carmen Baroja i Nessi.
Feu una breu semblança d’elles.
Es distribueix l’alumnat en
cinc grups. A cada grup se li
assigna una escriptora i es
proposa un treball individual
d’investigació a partir de
les següents preguntes
que serà exposat en un
panell.
1. On va nàixer i va viure l’escriptora?
2. Quin tipus de llibres escrivia?
3. Li va ser fàcil ferse un lloc com a
escriptora?
4. Només era famosa
per escriure? A què

De 0 a 3 anys

més es dedicava?
5. En quin gènere literari va destacar?

De 9 a 12 anys

Es realitza una projecció sobre la biografia de Josefina de la Torre,
Maria de la O Lejárraga, Josefina Rodríguez Alvarez i Carmen Baroja i
Nessi, a partir del treball de recerca que ha realitzat l’alumnat.
Ens reunim en assemblea, prèvia explicació del professorat a
l’alumnat que dividirem en 5 grups. A cada grup se li assigna una
escriptora.
A partir d’ací l’alumnat fa un treball complementari a partir de
les següents preguntes. Cada pregunta la desenvoluparà una alumna
o alumne del grup referent a l’escriptora assignada al grup.
En quin any va nàixer i quan va viure aquesta escriptora?
A quines organitzacions va pertànyer i què va defensar?
A quina generació pertanyia i quina relació va tindre amb aquesta?
Quines característiques tenia la seua poesia?
Quin tipus de llibres va escriure? En quin gènere va destacar?

De 12 a 15 anys

Una de les protagonistes d’aquest mes, Josefa Rodríguez Álvarez (Josefina Aldecoa), està lligada a Lanzarote i la Graciosa.
1. Per què està lligada a aquestes illes? En quins llibres es reflecteix?
2. Busqueu informació d’aquestes illes a través d’atles, mapes
i Internet. Realitzeu murals en grup de quatre dibuixant i col·locant
correctament aquestes illes.

De 15 a 18 anys

L’any 2020 el Dia de les Lletres Canàries va ser dedicat a Josefina de la Torre.
Busqueu informació sobre ella.
1. Individualment faran un treball sobre l’aportació de
Josefina al feminisme.
2. Debat a l’aula sobre la dificultat de les dones en la
literatura i la divulgació de les seues obres.

Poema: Immensa de Hasbia MOHAMED.
Llegim el poema diverses vegades explicant-los les paraules desconegudes.
Els formulem preguntes sobre el poema. Els proposem
que imaginen el mar.

Immensa

Immensa, immensa
la mar que passeja
al nostre so,
de calma i frescor.
Passeig per l’espigó
de ribes salines,
astre de la vesprada
de mirades ocultes.

https://youtu.be/ku4BC_5rybY

De 3 a 6 anys

Aproximació al llenguatge escrit.
En el context d’activitats sobre el desenvolupament de la consciència sil·làbica:
Poema: Doña Pito Piturra http://gloriafuertes.weebly.com/dontildea-pitu-piturra.html
Desenvolupament de l’activitat:
1. Presentació, títol, personatge que apareix, lectura del poema (pel docent).
2. Visualització del poema en la PDI.
3. Identificació del títol i les vegades que apareix el personatge.
4. Encercleu l’última paraula de cada vers.
5. Palmegeu les paraules envoltades i compteu les palmades.
6. Introduïu les paraules (escrites prèviament) en la “botella menja paraules” que
corresponga.

De 6 a 9 anys

Persones adultes

“Un règim de llibertat, fundat en la lleialtat i net, està
obligat a alliberar la dona, a trencar cadenes seculars, a deixar-li les mans lliures i a tirar
sobre els seus muscles, perquè
puga compartir amb l’home, la
càrrega de responsabilitat”
María de la O Lejárraga

Tenint en compte que María
de la O va morir en1974:
1.- Es farà debat sobre si
està d’actualitat aquesta
frase i per què.
2.-Què s’ha avançat des
de mitjans del segle passat
fins a l’actualitat?
3.-Què tenen de comú
les dones que treballem
aquest mes?

Fem un repartiment de fotografies i cada participant es convertirà per un període
en l’autora que li correspon investigar, juntament amb el seu grup.
En aquest projecte l’objectiu final és la divulgació, per a això proposem situar en
un espai del centre o de la ciutat una exposició amb materials generats. En aquest
projecte l’objectiu final és la divulgació pel grup classe o pel nivell que correspon a
l’ESO, implicant els diversos cursos d’aquestes etapes.
1. Partim d’una organització de l’aula en grups de treball on podem generar 4
grups, la nostra primera proposta és la immersió en el món digital buscant totes
les referències relacionades amb la biografia d’aquestes dos autores. PROPOSEM LA PREGUNTA: QUI SÓN LES SENSE BARRET?
2. Dos grups organitzen un vídeo on es graven els moments més interessants de
la seua biografia, comptem per a això amb la possibilitat de disfressar-nos amb
un element simbòlic que represente a cadascuna d’elles. Així podran intervindre
tots els membres del grup sense necessitat de semblança. TRIEM UN BARRET.
(Aquest element ens serveix d’enllaç amb el tema que unifica).
3. Els altres dos grups elaboraran un Power Point on es van recollint documents
visuals, referències literàries, cites, participació en moments decisius del món
intel·lectual al qual pertanyen, fent una selecció del material exposat que servisca per a posar de manifest la seua vàlua intel·lectual.

De 15 a 18 anys i Persones adultes

Gloria Fuertes.
1) Es pot fer un acròstic amb el seu nom, i triar versos dels
seus poemes que comencen per cadascuna de les lletres del seu
nom, segurament ens quedarà un poema molt original i graciós.
2) Llegiu en veu alta a les xiquetes i xiquets poemes de Com
dibuixar un gat, Com es dibuixa un pallasso, Com es dibuixa un
paisatge, etc., i mentre se’ls llig elles i ells dibuixen. O fins i tot,
pot ser el mateix alumnat qui el llija.
3) Trieu un poema, del tipus Poema del No, i animeu
l’alumnat a continuar-lo. https://trianarts.com/mi-recuerdo-a-gloria-fuertes-poema-al-no/#sthash.yjzfhXZ1.dpbs

De 9 a 12 anys

Cinc poemes de Rosa Clotilde Chacel.
Activitat: L’activitat consisteix a facilitar a les alumnes i alumnes els poemes
sense el títol. Es reciten, es revisa el vocabulari que no coneixen i es duu a terme
una posada en comú de les primeres impressions sobre els poemes. Cada alumna i
alumne escriurà el nom que posaria a cada poema i el compartiran entre totes i tots
en classe. Finalment es donarà a conéixer el nom real dels poemes de Rosa Chacel.

De 12 a 15 anys

Per a l’activitat llarga de desenvolupament propose un projecte d’aula: Dones
oblidades: Les Sensebarret. Proposem el visionat d’aquest documental realitzat
per Tania Balló directora del projecte. Presa de consciència. https://www.rtve.es/alacarta/

videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/

Homenatges.
En el següent catàleg comprovem que
les quatre escriptores van ser objecte d’una
edició filatèlica. En cada cas investiguem
la data, el motiu i la imatge triada per a la
seua aparició filatèlica. A partir del segell
debatrem sobre el que va aportar cadascuna d’elles a les lletres espanyoles i a la lluita
feminista. Se t’ocorren altres noms de la mateixa època? Totes tenen un segell, tindran
també un institut o col·legi amb el seu nom?
Elabora una relació dels centres educatius
de la teua comunitat que porten el seu nom.
Saps que una d’elles fins i tot va aparéixer
decorant la cua d’un avió de la companyia
Noruega d’Aerolínies? T’atreveixes a dissenyar un monument
que simbolitze la
seua força com a
dones? Tria una
cita o poema de
cadascuna i dibuixa
el teu propi homenatge escultòric,
presenta’l a la classe mentre expliques
la seua simbologia.
Catàteg de segells: https://www.co-

rreos.es/ss/Satellite/site/
coleccion-1364896519670-galeria_sellos_filatelia/detalle_emision-sidioma=es_ES
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/coleccion-1363201340219-galeria_sellos_filatelia/detalle_
emision-sidioma=es_ES
Avió: Qui és i per què la van triar? https://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marcaespana-norwegian-dedica-avion-gloria-fuertes/3790966/.

Agost. Escriptores del Segle XXI

Juliol. Escriptores del Segle XXI
De 0 a 3 anys

Teatret per a totes i tots.
En l’etapa de 0 a 3 anys considerem que és fonamental fomentar l’actitud de
la cura i el respecte cap als altres. Així, aquesta activitat està dissenyada perquè
les xiquetes i els xiquets majors escenifiquen el poema de Gloria Fuertes “L’eriçó i
l’eriçona” als menors.
Objectiu: Promoure l’atenció per la cura als altres. Es contribuirà a afavorir el
llenguatge verbal i no verbal a través de la mímica, amb gestos i moviments per
a expressar emocions a través de l’expressió corporal i s’animarà a ampliar el seu
vocabulari.
Metodologia: Activa i participativa. Xicotet grup.
Materials: Elements que servisquen per a representar els personatges i els components que es vulguen mostrar: l’eriçona i l’eriçó, el cau, la bufanda, les flors, etc.
Tots aquests materials es poden preparar amb la col·laboració de les i dels alumnes
o demanar la participació que siga possible.

- Nom:
- Edat:
- On viu:
- Professió:
- Nomena tres obres importants seues:
- Algun premi rebut:
Escolteu l’entrevista a Almudena Grandes en el
programa La Estación Azul de los Niños: Cuento “Adiós
Martínez”.
Versió curta: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESAZNI/
mp3/8/9/1370596722498.mp3
Versió llarga: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESAZNI/
mp3/1/2/1370622938121.mp3

Llegim en classe i en veu alta el conte “Adiós, Martínez”. En edats més primerenques, la o el docent llig tots els
dies una mica del llibre en classe.
En grups de 4, realitzem un role-play de la part que més
ens ha agradat del llibre.

Dibuixem el mar en una cartolina gran i acolorim.
De 9 a 12 anys
Fem un vaixell de paper i el posem sobre la mar.
Teixim teles d’aranya
Li busquem nom al vaixell.
Tasca 1: En xicotets grups de 4 o 5 alumnes es busca
Al voltant de la classe donem voltes recitant la poesia i
informació sobre qui és Hasbia Mohamed per a realitzar
simulant que estem nadant.
la seua biografia. També es busca el seu poema “Telas de
araña”.
De 3 a 6 anys
Llegir en gran grup el poema anterior i subratllem les
Autora triada: Fuensante Muñoz Clares.
paraules que no es coneixen del poema “Telas de araña”
Qui és Fuensanta Muñoz Clares?
Les xiquetes i els xiquetes coneixeran una mica sobre de Hasbia Mohamed per a buscar el seu significat després.
Tasca 2: Visualitzar “com teixen les aranyes teranyina
l’autora: qui és, què va fer, on viu, a què es dedica... Descobriran que és activista i defensora de drets, escriptora i com cacen”. Comentem el que s’ha vist en gran grup. En
de poesia, contes i teatre. Després de conéixer-la, la o el què es pot semblar l’activitat de les aranyes i el poema
docent llegirà un poema adaptat per a l’alumnat que realit- d’Hasbia?
Tasca 3: Què significa ser activista solidària. Busqueu
zarà un dibuix sobre la història.
el significat. Fuensanta Muñoz Clares: qui és i per què es
considera activista. Cerca d’obres i comentari d’aquestes.
Seré com tu…
Tasca final: Elaboreu un collage amb la informació
En aquesta activitat, com Fuensanta, les xiquetes i els
xiquets es convertiran en escriptors, per la qual cosa amb obtinguda i comenteu-los en classe. El collage s’adjuntara
ajuda de la o del docent dissenyaran una història, un relat en fils de llana, imitant les teranyines, on s’adjuntaran: focurt. En la història s’intentarà defensar els drets de la dona, tos, dibuixos, xicotets textos...
plantejant un conflicte com a tema principal. Pot ser de la
manera següent: estem en el poliesportiu i no ens deixen De 12 a 15 anys
Activitat en xicotets grups/parelles. Cada grup tria una
participar en un partit de futbol perquè les xiquetes i els
publicació o obra de la seua autora seleccionada, buscantxiquets no poden jugar junts.
Partint d’aquesta situació,cada xiqueta i xiquet oferirà la en la xarxa i també comentaris sobre aquesta obra (teuna idea per a completar el relat, alhora que la o el docent màtica, les seues característiques, importància, què va surecull el que cadascun diu perquè d’aquesta manera pu- posar en l’època i en la literatura de la regió, país, etc.). Es
guen posar-se en el lloc de la nostra protagonista, Fuensan- comenten els resultats obtinguts en el grup i es realitza una
breu redacció per a exposar-la després, incloent un xicotet
ta.
fragment de l’obra que exemplifique el que s’ha volgut dir
(la seua importància, novetat, estil, etc.).
De 6 a 9 anys
Completeu amb les famílies
una fitxa sobre les escriptores De 15 a 18 anys i Persones adultes
Almudena Grandes, Nieves Al• Activitat en xicotets grups/parelles. Cada grup
varez i Hasbia Mohamed. tria una autora diferent del mes de juliol i cerca imatges
Busqueu a Internet una on s’observen dones de l’època i de la zona on va nàixer
foto d’elles. Poseu l’autora, de diferents sectors socials. Analitzeu els rols que
en comú poste- creuen que tenien les dones a partir de la informació de
riorment.
les imatges.
• Activitat en gran grup. Posada en comú en gran
grup de les conclusions a les quals s’arriba.

De 0 a 3 anys

De 6 a 9 anys

El monstre de colors.

Vull ser pirata.
La il·lustradora i escriptora
Mónica Carretero va guanyar un
importantíssim premi en la fira del
llibre de Londres amb el seu conte,

Anna Llenas (Barcelona-1977),
és l’escriptora i il·lustradora del
conte “El monstre de colors”. A
través del text i dels imatges convida la xiqueta o xiquet a conéixer
Manual de Pirates.
les seues emocions. El protagonis(https://issuu.com/cuento_de_luz/docs/
manual-de-piratas-issuu/13)
ta del conte és un monstre que
canvia de color segons el seu estat
A través del qual us proposem
d’ànim. Encara que, a vegades, no sap el que li passa o sent les següents activitats:
moltes coses alhora, i el seu cos és de molts colors.
Inspirats en el títol del conte, penseu entre tota la classe
com seria un manual perfecte de pirates:
Conteu el conte de El mons- - Primer de tot, us convidem a buscar informació (a casa
tre de colors a l’alumnat o que veo en classe) sobre les i els diferents pirates que
gen el conte en el següent enllaç:
han existit al llarg del temps. Després pohttps://www.youtube.com/watch?v=__Nmdeu reflexionar sobre perquè ixen
MOkND8g
més pirates homes que dones.
Realitzeu els monstres de - Si fóreu una o un pirata, com
colors amb material reciclat, per
seríeu?
exemple amb els tubs de cartó del
• Descriviu com seria el
paper higiènic. L’alumnat els podrà pintar dels diferents colors
vostre aspecte físic
que té el Monstre de colors, encara que per a l’expressió facial
• Com com seria el
necessitarà l’ajuda de la tutora o el tutor. Quan els tinguen
vostre vaixell
poden jugar en xicotets grups a escenificar el conte. I fins i tot
• On viatgeu? Dibuixeu
a escenificar els diferents estats d’ànim: estem alegres, enfales
dats, tranquils, tristos o espantats.
vostres rutes
en un mapa
De 3 a 6 anys
• Expliqueu
Salvatge.
quina seria
Emily Hughes (Hawaii-1991),
la vostra
va escriure i va il·lustrar aquest
missió.
conte, Salvatge, en 2013. En ell re• I finalment
trata la vida d’una xiqueta que s’ha
dissenyeu
criat en el bosc al costat dels anii creeu la
mals. Allí és feliç. Un dia, la troben
vostra disfressa.
dues persones i se l’emporten a viure amb ells. Ha d’aprendre
• Per a acabar, prepareu un monòleg per
les seues regles, però no s’adapta i decideix tornar on és feliç,
a explicar tot el que heu elaborat a les
el bosc. En aquest enllaç teniu el conte: https://www.youtube.com/
teues companyes i companys.
watch?v=SkUCQ-nGSVE

Una vegada que hàgeu contat el conte o l’hàgeu vist en
l’enllaç, pregunteu-los:
Per què creuen que la xiqueta salvatge i les persones eren
tan diferents.
Les xiquetes i els xiquets pensen o actuen de forma molt
diferent a les persones majors? En què? Què pensen que és
millor ser xicoteta o major?
Què els agrada fer d’una manera que a la seua família els
agrade d’una altra forma?
Finalment, que realitzen un dibuix d’elles i ells fent allò
que més els agrada. La tutora o tutor penjarà tots els dibuixos
formant un mural amb el títol (o similar): “El que em fa més
feliç és“.

De 9 a 12 anys

Misteri amb perspectiva de gènere.
Paloma Sánchez-Garnica és una escriptora espanyola a la qual li agrada molt
escriure novel·les de misteri.
A continuació, us proposem que en grups
de 4 inventeu una història de misteri sobre la
vostra escola. Us reptem al fet que les vostres
històries hagen de superar el test de Bechdel.
Podeu informar-vos en què consisteix aquest test
abans d’escriure-les. Quan hàgeu acabat totes les
històries, les podeu compartir amb les vostres com-

panyes i companys.
Finalment, les podeu ajuntar totes i crear un llibre perquè
forme part de la biblioteca del
centre.

De 12 a 15 anys

Un de cors.
Inmaculada García Haro, és
una poeta nascuda a Màlaga que
va titular un dels seus llibres de
poemes, ‘Uno de corazones’.
Inspirades i inspirats amb
aquest títol, us proposem que cadascuna i cadascun de vosaltres escriga tres paraules
en tres trossos de paper. Després mescleu tots els papers en una bossa. A
continuació, individualment agafeu 3
papers i us inventeu un xicotet poema que continga obligatòriament
les 3 paraules que us han tocat.
Quan hàgeu acabat els podeu llegir
en veu alta i la resta de companyes
i companys poden intentar endevinar el significat que li heu volgut
donar al vostre poema. Finalment,
podeu buscar en Internet el poema
d’Inmaculada García Haro. Llegiu-lo
entre tota la classe i intenteu trobar
el significat.
- El nostre repte és: Som
capaços d’eixir de l’amor romàntic
quan escrivim poemes?

De 15 a 18 anys i Persones adultes

Dives rebels.
Cristina Morató és una escriptora que, amb els seus llibres, ha visibilitzat milers de dones. En un dels seus
llibres titulat, Divas rebeldes, ens parla
de la vida de 7 dones conegudes per les
seues vides mediàtiques, autèntics mites
del segle XX: María Callas, Coco Chanel,
Wallis Simpson, Eva Perón, Barbara Hutton,
Audrey Hepburn i Jackie Kennedy. Aquestes
set dones de llegenda compartien doloroses
ferides que mai van arribar a cicatritzar.
Individualment, busqueu informació sobre alguna diva rebel (escriptora, il·lustradora, periodista,
artista, influencer…) que l’alumnat admire, requisit
imprescindible: ha de ser feminista.

Activitats suggerides

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos en organizaciondemujeres.org

Setembre. Escriptores en català

Octubre. Escriptores en gallec

De 0 a 3 anys

De 0 a 3 anys

Assemblea: Distribuïm llibres perquè l’alumnat prenga contacte amb De 12 a 15 anys
Títol: Tres monges empoderades: Sor Isabel de Villena, Santa Teresa de Jesús i Sor Juan
ells i fem lectura d’un text.
Inés de la Cruz.
Distribuïm una fitxa grandària cartolina per grup. Pintem.
Metodologia:
1. Visionat del vídeo: https://www.youtube.com/
De 3 a 6 anys
watch?v=YwMzEi2EWew
Introduïm en assemblea mitjançant preguntes.
2. S’entrega el poema de Sor Juana Inés de la
Sabeu què és una escriptora?
Cruz sense dir de qui és i es demana al grup
Què fan les escriptores?
que justifique qui n’és l’autora.
Presentem imatges d’escriptores i parlem sobre elles, d’on són, què escriuen, si han sentit parlar d’elles,
si els agradaria ser escriptores etc…. Col·loquem totes les escriptores treballades en les parets de la classe. 3. Trieu una autora i investigueu sobre ella.
4. Llegiu, prèviament, l’obra “Joel” d’Isabel-Clara
Simó.
De 6 a 9 anys
1. En assemblea entaulem un diàleg al voltant de les escriptores de la nostra comunitat autònoma.
Coneixeu alguna escriptora? Quin és el treball de les escriptores? Creieu que és fàcil el seu treball? Us De 15 a 18 anys
Títol: Tres monges empoderades.
agradaria ser escriptores?
2- En el següent enllaç busqueu escriptores i feu un llistat amb algunes d’elles que us semblen més inte- Presentem les tres autores que treballarem: Sor Isabel de Villena, Santa Teresa de Jesús i Sor Juan Inés de
la Cruz.
ressants pel tema que escriuen. http://www.viuvalencia.com/articulo/escritoras___/585281376
1. Trieu una autora i investigueu sobre ella. Posada en comú. Per què són precursores en relació a la seua
3. Tria una d’elles i investiga en la web:
obra? Per què hui se les considera feministes?
Com es diu? Quan i on va nàixer? Se la coneixia per un altre nom? Quines són les seues obres més
2- Escriviu una xicoteta biografia de l’autora triada i analitzeu quines característiques destaques per
destacades?
justificar que és feminista.

De 9 a 12 anys.

1. Presentem en assemblea les escriptores del mes de setembre. L’alumnat farà un xicotet treball sobre
una d’elles ressaltant el que
més valora.
2. Escriu un relat amb el gènere que preferisques.
3. Farem un llibre per a tot
l’alumnat amb tots els relats.

https://es.wikipedia.org/wiki/Caterina_Albert
https://lletra.uoc.edu/es/autora/margarita-ballester.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/IsabelClara_Sim%C3%B3.

Persones adultes

Materials: Poema “Homes necis que acuseu” de Sor Juana Inés de la Cruz, web.
Metodologia: GC, PG.
1. Posada en comú sobre la vigència del missatge que transmet el poema de Sor Juana Inés de la Cruz.
2- Escriviu un Poema. Reciteu-lo en classe.
3- S’organitzen grups de tres persones del mateix sexe.
Reflexions de grup: El protagonista ha de quedar-se a casa durant molt de temps a causa d’una malaltia (Joel). Enguany hem viscut una experiència similar a causa del coronavirus. De quina manera s’ha
organitzat la nostra família? Creus que el repartiment de les tasques de la llar i l’ajuda en els deures
s’ha realitzat de manera equitativa?
4- Es reorganitzen els grups. Ara de 6, compostos de tres xiques i tres xics. Es posen en comú les reflexions
dels equips anteriors.

De 0 a 3 anys

Començarem l’activitat amb la lectura
d’un conte que es desenvolupe al País Basc
on apareguen paraules en basc perquè es
vagen familiaritzant amb ella. Triarem un
conte d’aquest llibre i els ho llegirem en
valencià i en basc. Els ensenyarem imatges
amb paraules que apareixen en el text en
totes dues llengües. Les xiquetes i els xiquets les repetiran.

sentit sorolls eixordadors. La gent del lloc, espantada, no ix de les cases. L’endemà no
troben rastre de Mari, la xica més trista i solitària del poble. Què ha passat? On està
Mari? Comencem la investigació a sa casa on trobem tot desordenat i gran quantitat de
mobles trencats, un tros de tela del vestit de Mari i res més... O això és el que sembla a
primera vista...
A partir d’aquestes dades elaborarem un llibre lupa amb les pistes per a arribar a
resoldre el cas i una placa i carnet de detectiu o detectiva per a cadascuna de les xiquetes
i xiquets.
Per al llibre lupa necessitem:
De 3 a 6 anys
- Transparències grandària foli
Les llegendes.
- Cartolines negres grandària foli
Explicarem a l’alumnat què és una llegenda (història de fets sobrenaturals o naturals - Retolador permanent negre
o tots dos que es transmeten de manera oral de generació en generació) i que actualment - Cartolina blanca grandària foli per a la portada
molta gent es dedica a la recopilació d’aquestes llegendes perquè no es perden.
- I una història que contar: podeu calcar un conte o tirar-li imaginació.

Per a la placa necessitem:
- Plantilla placa: Per a imprimir la
plantilla només has
de prémer en la imatge, imprimir i
si pots
plastificar-la quedarà molt més resistent.
- Imperdible per a enganxar la placa
a la samarreta.

https://psicologiaymente.com/cultura/leyendas-vascas

Els ensenyarem imatges de la muntanya on se suposa que viu la deessa Mari.
A partir de la història contada entre tota la classe ens imaginarem com és Mari,
l’anirem dibuixant segons vagen descrivint la seua aparença (cabells, ulls, boca, cos,
braços, mans…) així construirem la nostra pròpia deessa Mari.
Buscaran paraules en basc que facen al·lusió a termes que figuren en la llegenda.
Les dibuixaran i escriuran les paraules en basc i valencià davall del dibuix. Decorarem la
classe amb els dibuixos fets per les xiquetes i els xiquets. Construiran les paraules.

http://recursoseducativos-quini.blogspot.com/2016/12/actividades-y-juegos-paraser-unos.html

De 6 a 9 anys

Llegirem el poema de l’escriptora Itxaro Borda titulat “JO” en valencià, “I” en èuscar. Una vegada llegit, substituirem les paraules: bestiola, negre, fuets, desert, llàgrimes,
cocodril, pedres, serps, cor, neu, blanca.
Tornarem a escriure el poema, substituint les paraules triades (tant en basc com
en valencià) pel dibuix corresponent. Ho llegirem diverses vegades, substituint el dibuix
pel nom. Posteriorment farem un joc: les xiquetes i els xiquets se situaran al final de la
classe, els anirem ensenyant el dibuix de les paraules treballades i han de dir el seu nom.
La primera o el primer que ho diga fa un pas endavant fins que arriben al costat del o
de la docent.

I

Jo

Afrika nere larruaren beltza errebendikatzen dut
azoteek udalatu hildoetarik
ixurtzen diren hitz eta negarren ilunaz
janzten naiz.

Una bestiola rara va reclamar el negre
de la meua pell
dels morts als fuets.
Estic vestit de paraules fosques i llàgrimes.

Nil ibaiaren iturrietako uretan amets
iheskorren
kristalezko materia edan
nuen eta Kalahari mortuan zehar noa
hatsaren eske.

Somnis fugitius en els brolladors del Nil.
Beure matèria cristal·lina.
Jo i jo travessem el desert de Kalahari
demanant alé.

krokodil bat daukat bihotzaren ordez...

Tinc un cocodril en lloc d’un cor ...

harrien azar higatuek haserrearen abesti
lasaiak
kantatzen dituzte beti
Tibestiko suge xotilen buruko likidoak
berotzeko.

Les tranquil·les cançons d’ira erosionades per les pedres.
Ells sempre canten
per a calfar el cap, fluids de xicotetes
serps tibials.

elur zuri eternalak gordetzen duen arima
minberena
Kilimandjaro kaskoan dago
gizakumeei esperantzazko keinuak
bakarti igortzen.

L’ànima més dolorosa salvada per
l’eterna neu blanca.
Kilimanjaro està en el casc
emetent gestos solitaris d’esperança als
homes.

krokodil bat daukat bihotzaren ordez...

Tinc un cocodril en lloc d’un cor...

De 9 a 12 anys

De 12 a 15 anys

Activitat.
Treball en xicotet grup sobre el basc i el País Basc:
Investigarem el basc i coneixerem una mica el País Basc. Per a això treballarem en
grups de 5 o 6 persones que es distribuiran les següents tasques:
Itxaro Borda és una escriptora basca que ha escrit diversos llibres en un dialecte del
basc anomenat suletí, dialecte que es parla en una zona concreta del País Basc. Un grup
d’alumnes investigaran sobre aquest dialecte, la zona on es parla i faran un treball per
a presentar a la resta de la classe.
Un altre grup investigarà sobre l’origen del basc, zona d’influències i els seus principals dialectes. Una vegada finalitzat el treball s’exposarà davant la classe.
Un altre grup investigarà sobre les llegendes del País Basc i faran un treball sobre
aquestes, que també presentaran a la classe.
Un altre grup investigarà sobre escriptores basques, tant de narrativa, assaig,
poesia i faran un dossier sobre elles.
Ara hi ha diverses escriptores basques molt populars, entre elles Dolores Redondo
i Eva García Sáenz de Urturi. Buscaran informació sobre elles i investigaran sobre els
llocs on es desenvolupa l’acció de les seues històries. Elaboraran una presentació amb els
llocs on es desenvolupa l’acció de les seues històries.

De 15 a 18 anys i Persones adultes

Activitat.
A partir d’aquest fragment de “El quadern roig” d’Arantxa Urretabizkaia
“Quan arriba l’autobús, tota la seua dissimulació resulta inútil, perquè necessita els diners justos
per al bitllet, segons li fa saber el conductor quasi a crits. L tarda a trobar les monedes i, en pagar, es
troba amb la mirada de la xica. Sent la cara roja, el cor en la gola. Tres parades més endavant es baixen
les dues amigues i se separen allí mateix, abans que l’autobús reprenga la marxa. La xica es queda en la
mateixa parada, pel que sembla a l’espera d’un altre autobús, sola. L no es mou. Li sembla que no està
preparada per a parlar amb la xica, que si s’afanya massa pot desbaratar-ho tot. El neguit s’apodera
d’ella quan l’autobús tira a caminar de nou, com si abandonara la xica enmig del desert.
No l’he perduda, s’obliga a repetir un parell de vegades. Se solta els cabells recollits en el clatell,
sense pensar en el que fa. Per a quan el serrell torna al seu lloc, té els ulls a la vora del plor. Pensant
que els cabells no l’oculten prou, es posa les ulleres de sol i davall d’elles vessa algunes llàgrimes,
gruixudes i temperades.
Es baixa en la següent parada i, encara que la seua primera intenció era dirigir-se a peu on està
la monitora, para un taxi: les sabates li han omplit de rascades els peus. Falten cinc minuts per a les sis
quan arriba a la porta de l’escola i, ràpidament, s’estira els cabells com els tenia abans. Així és com es
dirigeix al despatx, i d’allí al gimnàs. No coixeja, però ja ha maleït les sabates noves més d’una vegada.
La monitora sent contenta la gran quantitat de flors que li llança de pressa L, sense mostrar sorpresa, com si estiguera acostumada a rebre elogis des de sempre. Està disposada, com no, a exposar
el seu treball en televisió. Només li posa una condició, el permís dels pares, i L li promet que l’endemà
deixarà en el despatx les cartes per als pares de les xiques que fan gimnàstica. Quan li pregunta qui són
els millors alumnes, dóna sense dubtar cinc o sis noms; entre ells, el de la xica. Apunta noms i cognoms
en el quadern negre, i després marxa.
La monitora ha mossegat l’ham, això és el que li importa, ha encertat de ple. Se li figura que,
malgrat les ferides, val la pena veure el món des de més amunt. Li queda una hora per a preparar-se per
al sopar i, a pesar que els talons li cremen, sap que es posarà les sabates de taló”.

Activitat.
Itxaro Borda és una escriptora basca que ha creat un personatge, Amaia Ezpeldoi,
una detectiva que desenvolupa la seua acció al País Basc. A què es dedica una detectiva?
És la persona que investiga uns fets, així com les circumstàncies que els van envoltar i les
Aquest fragment deixa moltes incògnites. Qui és L? Què pretén respecte a “la xica”?
persones relacionades o involucrades amb aquests.
D’on ve? A on va? Amb qui ha quedat?
Serem detectius i detectives i a partir d’una sèrie de pistes que trobarem en un
A partir de totes aquestes qüestions i altres que isquen a partir d’una pluja d’idees,
escenari haurem de resoldre el misteri: “El cas de la bruixa de Zugarramurdi”. Durant donarem forma a aquest fragment i construirem una història amb les aportacions de
un divendres de tempesta en la cova de Zugarramurdi s’han vist estranyes llums i s’han l’alumnat i les seues respostes a les preguntes.

Fer unes maraques per a acompanyar
amb l’instrument la cançó infantil Tots som
iguals.
Per a això no necessitarem més que unes
botelles de plàstic buides que omplirem amb
diferents ingredients com ara arròs, pasta
seca, fideus, arena, clips de colors o qualsevol altre objecte que se’ns ocórrega (que
no siga perillós per a les xiquetes i xiquets) i
que en agitar-ho sone.

De 3 a 6 anys

Llegir el conte Armant, no estaràs plorant?
Per a parlar en l’assemblea:
Indiqueu a les xiquetes i els xiquets què
pensen del conte que acabem de llegir.
Què els sembla que li digueren a Armant
que no es podia plorar? Què opinen del que
li va contar l’avi? Heu plorat alguna vegada?
Quan plorem?
Motivar l’alumnat perquè utilitze un
vocabulari apropiat relacionat amb els sentiments. Demaneu-los que que dibuixen una
careta d’acord amb com s’ha sentit quan ha
plorat (trista, content, espantat, etc.).

De 6 a 9 anys

Treballarem amb el conte El xiquet que
no volia ser blau i la xiqueta que no volia
ser rosa de Patricia Fitti. Està publicat
en l’editorial Destí, però també ho podem
veure en Youtube https://www.youtube.com/

watch?v=4uABTdm_JxI.

Formem grups xicotets i repartim a les
xiquetes i els xiquets de cada grup 4 o 5
imatges que corresponguen al conte. Elles i
ells construiran el seu propi conte a partir de
les imatges i després el compartiran amb la
classe. Per a acabar l’activitat, llegiu el conte
original.

Novembre. Escriptores en basc

Un lloc on hi ha moltes llegendes és el País Basc, llegirem la llegenda de la deessa
Mari.

https://www.youtube.com/watch?v=k45gCV9Qk2k

De 9 a 12 anys

https://libroemmagunst.blogspot.com/2015/07/
maria-reimondez-5-poemas-5.html

Fem grups de 3 o 4 alumnes. Cada grup
tria en aquesta pàgina web un dels poemes
traduïts a l’espanyol de l’obra Moda galega
de María Reimóndez. L’activitat consistirà
a posar música al poema triat utilitzant melodies conegudes o inventades. Una vegada
realitzat, cada grup compartirà el seu treball
amb la classe.

De 12 a 15 anys

Treballem amb el llibre El club de la calceta de María Reimóndez. Prèvia lectura
dels estudiants, es divideix la classe en 5
grups. A cada grup se li reparteix una targeta diferent amb una de les notícies publicades en les primeres pàgines. Cada grup
buscarà amb quin protagonista creu que
està relacionada la seua notícia i per què.
Per a finalitzar l’activitat farem una posada
en comú del que han treballat en grup, i
opinaran sobre el personatge que més els
ha agradat i les qualitats interiors d’aqueix
personatge.

De 15 a 18 anys

Triarem una de les cartes que apareixen en el llibre Circe o el plaer del blau
de Begoña Caamaño. Realitzararem una
descripció de la dona que escriu la carta sobre la base de la seua personalitat, la seua
ocupació i la seua història personal. Fem
una posada en comú de les descripcions individuals d’aquestes dues dones, llegint en
veu alta la carta seleccionada i la descripció
realitzada. És interessant en aquesta activitat que introduïm el concepte de sororitat, i
la seua implicació en la nostra vida diària.

Persones adultes

Treballarem amb el llibre de Semejanza de Mª Xosé Queizán. Llegir
col·lectivament en veu alta ajuda a millorar
l’entonació, a respectar els signes de puntuació, la fluïdesa lectora… A més si després de llegir es comenta entre tota la classe
el que s’ha entés de l’obra, ajuda a millorar
la comprensió lectora. És imprescindible que
tot l’alumnat tinga veu i que se’l consciencie
que no hi ha una opinió dolenta, totes són
vàlides si s’argumenten correctament.
Per a treballar amb aquest llibre cada
alumna o alumne triarà un paràgraf del llibre
llegit, si pot ser procedent de diferents parts
de l’obra i prou expressius. En ells introduirà
una paraula o una frase sencera que siga
prou significativa com per a alterar el significat del paràgraf. Tots els
paràgrafs s’inclouran en
un full. Es posaran en
comú i intentaran
trobar les paraules o frases pirates
entre tots.

Desembre. Escriptores en asturià
De 0 a 3 anys

nes dones il·lustres són nomenades en
ell. El grup apunta en un llistat aquestes dones il·lustres.

Literatura infantil i estereotips de gènere.
Realitzar amb les xiquetes i els xiquets una xicoteta reflexió sobre el paper d’homes i dones en els contes i relats,
posant l’accent en aquells trets sexistes que s’han de canviar,
per a aquesta reflexió podem partir de preguntes com: què fan
les dones en aquest conte? I els homes? Com són les dones
d’aquest conte? I els homes? Coneixes dones que no són així?
I homes?.

De 12 a 15 anys

Dolores Medio, una mestra innovadora.
L’escriptora asturiana, Dolores Medio va ser també mestra i ella mateixa
s’identificava com a seguidora dels corrents pedagògics de la Institució Lliure
d’Ensenyament.
Saps alguna cosa de la Institució
Lliure d’Ensenyament?
Et convidem a investigar sobre la
ILE, sobretot en relació a aquesta Institució i la igualtat entre homes i dones.
Busca informació sobre això en Internet
i escriu un text expositiu d’almenys una
cara de foli en la qual es mostren les
idees pedagògiques de la ILE respecte
a la igualtat.

De 3 a 6 anys

Activitat: Construirem un conte entre tota la classe.
La mestra començarà la història i cada xiqueta o xiquet la
continuarà.
Per exemple: “Això era una vegada una xiqueta molt valenta que va anar a buscar bolets al bosc i...”

De 6 a 9 anys

Adela Turín.
Adela Turin va nàixer a Itàlia en 1939. Historiadora de l’art
i escriptora, en els anys 60 es va dedicar a analitzar els biaixos
sexistes en la literatura infantil. Va fundar l’associació “Du côté
dónes filles”, que des de 1994 investiga i denuncia els casos
de sexisme en els materials educatius, a més de generar mecanismes de sensibilització dirigits al sector editorial, institucions
i públic en general.
En aquesta activitat, es planteja la lectura en veu alta d’un
conte d’Adela Turin “Història dels bonobos amb ulleres”:

http://coeducacioniescdluna.blogspot.com.es/2014/03/cuento-historiade-los-bonobos-con-gafas_24.html

A partir del conte, farem preguntes a les xiquetes i als xiquets. Exemples de preguntes per a comentar el conte podrien
ser:
- Què fan els bonobos durant el dia?
- I les bonobes?
- Per què els bonobos no es dediquen a recollir fruits per a
tota la família?
- Per què regalen ulleres només als bonobos i no a les bonobes?
- Què fan les bonobes quan s’enfaden?
- Què podrien haver fet els bonobos perquè les bonobes no
s’enfadaren?
- Per què al final els bonobos volen anar al lloc de les bonobes?
- Què hauries canviat del conte perquè les bonobes foren
felices des del principi?

De 9 a 12 anys

Ángeles Caso. Les oblidades.
Per això, us proposem ajudar en aquesta labor a aquesta
gran escriptora:
Dividiu la classe en grups de tres o quatre persones. Cada
grup tria un llibre de text d’una assignatura diferent i cerca qui-

De 15 a 18 anys i Persones adultes

Berta Piñán.
Berta Piñán Suárez és professora de Secundària. Escriu
poesia, novel·la, assaig i literatura infantil i juvenil.
Una Casa (Fragmento)

Llevantar una casa que seya como
un ríu, navegable y llixera, mudable,
pasaxera, beber de les sos fontes, parame peles
poces, correr colos regatos. Una casa que seya
como un ríu, qu’arrastre la derrota,
qu’arranque’l dolor de les sequeres y lu lleve,
pel rabión, agües abaxo.

(Traducción)

Alçar una casa que siga com
un riu, navegable i lleugera, mudable,
passatgera, beure entre les seues fonts, detindre’m en
els pous, córrer amb els rierols. Una casa que siga
com un riu, que arrossegue la derrota,
que arranque el dolor de les sequeres i el porte
pel corrent, aigües avall.

Llegiu amb atenció el fragment del poema de Berta Piñán i,
en treball de tot el grup-aula responeu les següents preguntes:
- Quin tipus de casa ressalta l’autora?
- Quin tipus de llar t’agradaria formar a tu?
- Quin paper tindrien homes i dones en eixa casa?
- Quins són els principals obstacles per a la convivència
d’una parella en el dia a dia? Com seria una convivència
en igualtat?

