ACTIVITATS SUGGERIDES
La incorporació de la dona al món laboral, la seua presència en gairebé totes les professions, és una realitat: tenim l’exemple d’aquestes dones en
el periodisme. Sabem que el camí caminat ha estat important, però no s’ha d’oblidar que segueixen existint prejudicis i estereotips sexuals cap a les
dones en determinades professions considerades històricament com a masculines. Aquesta activitat pretén que l’alumnat reflexione sobre les desigualtats de gènere que es poden observar en diferents àmbits i sobre les limitacions que segueixen presents per a les dones en la societat actual. De la
mateixa manera pretenem visibilitzar la contribució de les dones com a creadores al món de l’opinió.

Gener. Pioneres

Febrer. Periodistes de la transició

Objectius:

Per què creus que va representar un nou tipus de periodista?;
sobre quins temes escrivien fins llavors les dones?
Hi havia moltes dones que estudiaven i anaven a la universitat?
Per què trobes que era així?
Per què se la considera una verdadera periodista?
Què és el que més t’ha agradat de Josefina Carabias? ?

- Identificar les aportacions d’aquestes tres dones periodistes.
- Investigar aquestes dones i les seues aportacions.

Metodologia:

La metodologia usada per a la realització d’aquestes activitats
és a través de l’activitat de l’alumnat, serà participativa, perquè,
partint de les idees o els coneixements previs, potencie l’autonomia
de l’alumnat en l’aprenentatge.

Recursos:

- Internet per a buscar-hi informació:

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/.
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-carmen-burgos-colombine/841220/
• http://fondosdigitales.us.es/media/books/1464/1464_358387_0.jpeg

- Microsoft Publisher.
- Fotos de les periodistes.

INFANTIL

En l’assemblea d’inici del dia, pregunta la professora o professor
si saben que és una periodista; a què es dediquen; on treballen; si
coneixen alguna periodista. Poden llegir el conte Laura quiere ser
periodista o el conte El hombrecillo de papel. En tots dos casos cal
adaptar-los.
Es presenta la foto de les primeres dones periodistes (Francisca
de Aculodi, Josefina Carabias i Carmen de Burgos).
Retallar les lletres dels seus noms (Francisca, Josefina , Carmen)
i fer tres cartells amb la seua foto i el seu nom de lletres retallades.
Jugar a ser periodistes: una persona fa preguntes a una altra
amb un micròfon (com et dius?, quants anys tens? a quin col•legi
vas? què t’agradaria ser de major? a què t’agrada jugar?..., per exemple) i gravar-ho amb una gravadora de so. Després reproduir-ho com
si hagueren fet un programa de ràdio.

SECUNDÀRIA

Ara coneixereu tres dones pioneres en el periodisme, Francisca
de Aculodi, Josefina Carabias i Carmen de Burgos. Per a això investigueu sobre elles, per buscar dades sobre l’època en què van escriure,
en quins mitjans van destacar, quines dificultats es van trobar en el
seu treball professional...
“Noticias principales y verdaderas” és el primer periòdic fet per
una dona, Francisca de Aculodi. Al llarg d’aquest mes elaborareu un
periòdic en l’institut.
El primer que he de fer és anar a visitar un periòdic local per
veure com funciona. Ja en l’institut, elaboreu un periòdic. Per a això,
distribuïu el treball entre tots i totes. En primer lloc, consensueu qui
en serà el director/a, que s’ocuparà de distribuir les diferents responsabilitats: redactor o redactora, columnista, reporter/a... Abans
de començar trieu un nom per al periòdic. Al llarg de la setmana,
aneu elaborant les notícies i el periòdic que penjareu en la pàgina
web de l’institut.
Per a dur a terme el treball han d’usar el Microsoft Publisher.

BATXILLERAT

Activitat. Carmen Burgos (1867 – 1932)

PRIMÀRIA

Activitat: Josefina Carabias.
· Reflexió abans de veure el documental:

Quines faenes poden fer tots els homes i les dones?
Què és un/una periodista?
Poden ser les dones periodistes? Qui/quines van ser les primeres
dones periodistes?
Veure documental: http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/
imprescindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/.

·Preguntes per a debatre sobre el documental:

Per què diuen que Josefina Carabias va ser pionera del periodisme?
Per què diuen que Josefina Carabias va ser pionera del periodisme?

1.- Es projectarà el documental “Mujeres en la historia – Carmen
de Burgos (Colombine)”. www.rtve.es | la 2 | Mujeres en la historia.
2.- Es donarà informació sobre el paper de la dona en l’època en
què es va desenvolupar la seua professió Carmen Burgos, el
primer quart del segle XX.
3.- Es demanarà a l’alumnat que reflexionen, personalment i per
escrit, sobre la importància del paper de Carmen Burgos per a la
seua època, tant en la lluita per l’alliberament de les dones com
en la seua labor professional i personal.
4.- Per a finalitzar, es durà a cap un debat en què l’alumnat pensen
sobre diferents aspectes que se’ls plantejaran: és difícil anar
contra corrent?; és important la coherència entre el que és personal i el que és professional?; el que fa una dona pot millorar
les condicions de la resta de dones de la seua època?; la situació
de les dones en l’actualitat seria la mateixa sense aquestes
dones que van lluitar pels seus drets? Per què la dona estava
relegada a l’esfera privada?

Març. Analistes polítiques
INFANTIL. Les notícies de la meua
classe
Objectius:

• Aproximar models de personatges femenins en la professió periodística a
través d’un aprenentatge participatiu
amb les famílies.

Metodologia:

Noms de
periodistes
Nom del periòdic
Director/a
Redactors/as
Secció política
Secció economia

No de
dones

Objectius:

• Reflexionar sobre
l’arbitrarietat dels repartiments
de faenes tenint en compte el
gènere.
Metodologia: ara els xiquets
i xiquetes es convertiran en
periodistes per uns quants dies.

http://blogs.elconfidencial.com/
EL MUNDO
ABC
LA RAZÓN
PUBLICO.ES

ElPeriodico.com
http://www.elperiodico.com/es/
El diario.es
http://www.eldiario.es/

Farem un periòdic d’aula entre tots i totes, amb notícies importants per la classe (ahir vaig anar amb bici o he tingut un germanet,
hui aniré a dinar a ca la iaia...). Contarem la notícia en l’assemblea i
després la dibuixarem en un foli o quartilla i hi posarem un titular
amb l’ajuda de la professora o del professor. Prèviament els parlarem
de l’estructura d’una notícia.

- Identificar les aportacions d’aquestes tres dones periodistes.
- Investigar aquestes dones i la seua època.

Metodologia:

La metodologia emprada per a la realització d’aquestes activitats
és a través de l’activitat de l’alumnat, serà participativa, perquè,
partint de les idees o coneixements previs, potencie l’autonomia de
l’alumnat en l’aprenentatge.

PRIMÀRIA

Recursos:

Pilar Narvión, Victoria Prego o Soledad Álvarez-Coto són tres de les
dones pioneres del periodisme espanyol, en una època en la
qual l’exercici del periodisme era quasi en exclusiva una activitat
masculina.
• Activitat 1. Per grups, triar-ne a una, buscar-ne informació en
Internet i pensar una possible entrevista que us agradaria fer-li.
• Activitat 2. Investigar entre els vostres pares i mares, iaios
i iaies, veïns i veïnes més grans sobre què és la Transició democràtica, i quines periodistes femenines coneixen d’aquesta
època.
• Activitat 3. http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/impres-

- Internet per a buscar-ne informació:

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindiblesnosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/.
• http://www.revistafusion.com/2000/agosto/entrev83.htm

- Microsoft Publisher.
- Fotos de les periodistes.

INFANTIL

En l’assemblea d’inici, recordem el que es va dir en l’assemblea
de gener i amb diversos diari mirem si els articles que hi ha són
homes o dones.
Presentem les periodistes del febrer importants durant la Transició (Narvión, Prego i Álvarez).
Convidem una dona periodista o estudiant de periodisme de la
nostra ciutat perquè li pregunten coses.
Presentem fotos de dones periodistes en premsa, ràdio i televisió.
Podem contar el conte que no vam usar al gener.
A casa han de veure si de la locució del telenotícies s’ocupa un
home, una dona o una parella d’home i dona.

cindibles-nosotras-contamos-josefina-carabias/2434508/.

SECUNDÀRIA

Ara llegirem l’entrevista que van fer a Victoria Prego sobre la
Transició. A partir d’aquesta lectura, establirem un diàleg entre
l’alumnat sobre el que es diu en l’entrevista i la situació actual: si ha
canviat, en què s’ha canviat,...
Buscarem informació sobre els periodistes que es detallen en
l’entrevista.
http://www.revistafusion.com/2000/agosto/entrev83.htm.

BATXILLERAT:

Activitat:
1.- L’alumnat ha de buscar en Internet informació professional i
personal sobre Pilar Narvión (1922–2013), Victoria Prego i Soledad Álvarez Coto.
2.- Se’ls informarà del paper que les dones havien tingut en la
societat durant el franquisme i del que van començar a tindre a
l’inici de la democràcia.
3.- Després d’una reflexió individual, i per escrit, sobre la contribució d’aquestes tres dones a aquesta nova societat, es plantejarà
un debat sobre alguns interrogants: és possible que ideologies
diferents contribuïsquen igual a una societat democràtica en
construcció? Per què és tan important que les dones participen
en la vida social? Una societat plural pot prescindir de l’opinió i la
participació de les dones? Per què no va ser fàcil per a aquestes
dones obrir-se camí en un món d’homes?

Abril. Coetànies
No
d’homes

SECUNDÀRIA. Així és i així us ho
hem explicat

La crònica política ha sigut un espai tractat tradicionalment per homes, no obstant
això, en l’actualitat cada vegada hi ha més
dones que assumeixen i mostren el seu interés i la seua competència en aquest àmbit.

Objectius:

• Visibilitzar dones com a models de la
Per a això, demanarem la col•laboració Secció societat
professió periodística que en siguen redel professorat i la família. Portarem a cap
Secció internacional
ferència.
el treball en diferents fases:
- Reflexionar sobre els estereotips de gèneFase 1. En assemblea, expliqueu què és Secció esports
re dins de la professió periodística.
un periòdic, per a què serveix, les Secció actualitat
Metodologia: per parelles mixtes, demaneudistintes tasques o faenes que s’hi Secció opinió
los que busquen dades sobre la vida i el treporten a cap, seccions de què consta
Per a això, demaneu-los que investiguen amb ball de les periodistes que ixen en la portada
un periòdic.
Fase 2. Demaneu-los que diguen a casa que la vostra ajuda les diferents tasques que es d’aquest mes, i facen un Power Point senzill,
que després hauran d’exposar a companyes
els mostren dones i homes periodistes poden realitzar en un periòdic. Utilitzarem
de la televisió, la ràdio o un diari, que els periòdics que ens servisquen de guia per a i companys de classe. Es podrà aportar a
l’activitat del centre proposada en Activitats
en busquen imatges i que les imprimis- saber les seccions i treballs.
quen. Han de treballar el mateix nombre
Elaborarem un quadre amb diferents pe- extraescolars per a la setmana cultural.
de dones que d’homes periodistes.
Fase 3. Suggeriu-los que, individualment, riòdics (taula 1).
BATXILLERAT.
dibuixen en un foli la notícia de la setmaActivitat: A partir de les dades
na que més important els haja paregut
Objectius:
de l’aula, el menjador o el pati. El dibuix
• Reflexionar sobre la persistència
ha d’arreplegar els personatges i el que
d’estereotips de gènere en l’àmbit laboral peha succeït.
riodístic i els canvis produïts al
Fase final. Al cap de dues setDiari
Caps de setmana
llarg del temps.
manes, reuniu col•lectivament
Dona
Home
Dona
Home
• Anàlisi de les causes del
tots els dibuixos i formeu-hi
manteniment de bretxes laboun periòdic d’infantil. Al final TV1
rals en l’actualitat entre dones
hi ha d’haver les imatges de
les persones periodistes que TV2
i homes.
les famílies han mostrat als ANTENA 3
Metodologia:
xiquets i xiquetes. Demaneu1. De manera individual, prolos que marquen les fotos TELE5
poseu-los que duguen a cap una
dels professionals a què els LA SEXTA
investigació senzilla sobre les
agradaria semblar-se en el
diferents cadenes de televisió i
CUATRO
futur si foren periodistes.
almenys sobre tres periòdics, i
Enquaderneu aquest material Canal de TV local, regional o autonòmic
que es fixen en qui s’hi ocupa
i entregueu-lo a l’alumnat perquè,
de la informació política (taula
Periòdic
local,
regional
o
autonòmic
de manera rotativa, se l’enduga a
2).
casa per mirar-lo en companyia de EL PAIS
2. Llegiu en grup l’article de
la família.
El confidencial
Carmen de Riego:

PRIMÀRIA: Desprès de la
crònica

Objectius:

www.apmadrid.es/noticias/generales/carmen-del-riego-el-periodismoes-aun-una-profesion-dominada-porhombres?Itemid=209

3. Responeu a partir de les
dades extretes de la taula confeccionada i l’article llegit: corresponen les dades extretes,
amb la seua presència en els
mitjans que has investigat? A
què creus que és deguda la diferència?

INFANTIL: Qui és ella?

Objectius: desenvolupar la capacitat artística i la lectoescriptura per a expressar una notícia a través d’una imatge i un titular
relacionats. Despertar el sentit crític. Trencar estereotips de gènere
relacionats amb el treball.
Materials: robes i instruments per a la disfressa, llapis, colors
i paper.
Metodologia: es realitzarà en grup durant l’assemblea, i s’actuarà
individualment per fer el dibuix i triar-ne el titular.
Fase 1. El periodisme en assemblea
Introduirem l’activitat presentant en la nostra assemblea una
persona adulta (mare, pare, professorat, periodista local, etc.) disfressada de dona periodista, amb els instruments o aparells més típics del seu treball (bolígraf, bloc de notes, càmera de fotos, ordinador, micròfon, etc.). A continuació plantejarem a manera d’endevinalla
quina professió té el personatge.
Fase 2. La periodista explicarà breument la resta de la informació
rellevant perquè quede clar el concepte de periodista i de periodisme, i explicarà per què va triar aquesta professió, tot això sense
revelar-ne el nom.
Se’ls demanarà que, individualment, il•lustren l’activitat del dia
mitjançant un dibuix per al qual hauran de triar un titular on deixen
un espai en blanc per al nom del personatge.

l’entusiasme de la xiqueta? Atenent la descripció que has fet de
Laura i d’Artur creus que Laura té qualitats per a ser redactora en
cap, i Artur? Quines qualitats? Si els dos progenitors de Laura són
periodistes qui crees que es deu ocupar de cuidar Laura i la casa?
Creus que hi ha xiquetes i companyes en la classe de Laura i en
l’equip del periòdic, o només hi ha Laura? Per què creus això? (Aprofitar per a fer aclariments sobre llenguatge no inclusiu de termes com
ara companys, xiquets, redactor, cap…)

SECUNDÀRIA: Informació esportiva realitzada per dones

Objectius: despertar el sentit crític. Valorar i prendre consciència
de l’activitat professional de les periodistes esportives.
Metodologia: es divideix l’alumnat en grups de treball perquè
debaten les qüestions proposades i després posen en comú les conclusions de tots els grups.
• Busca informació sobre María Escario. Quina ha sigut la seua
activitat professional més destacada? Quines altres dones han
realitzat informació esportiva?
• Llegeix la següent entrevista realitzada a Maria Escario: http://
www.academiatv.es/entrevista-academiatv-maria-escario/#.VAWItsV_tIZ

- Després de la lectura de l’entrevista, consideres que hi ha hagut
una evolució en l’actitud envers les periodistes esportives? I en
el tractament dels èxits esportius de les dones?

PRIMÀRIA: Laura vol ser periodista

Objectius: despertar el sentit crític. Reflexionar sobre les qualitats necessàries per a exercir una professió amb independència
del gènere. Oferir models femenins no estereotipats sobre les diferents professions. Introduir-se en la comprensió que el llenguatge
no inclusiu, per més que el que s’utilitza habitualment és confús i
invisibilitza les dones.
Metodologia:
• En assemblea la professora o el professor llegirà a la classe el
conte Laura quiere ser periodista. http://www.educapeques.com/

BATXILLERAT: Dones en el món esportiu

Objectius: despertar el sentit crític. Valorar i prendre consciència
dels èxits esportius de les dones. Analitzar el tractament de les
notícies esportives protagonitzades per dones.
Metodologia: en aquesta activitat es combinarà el treball individual de recerca de notícies i el treball en grup per a la seua anàlisi.
• En el primer treball de María Escario li van dir que s’encarregara
dels “esports de dones”. Analitzem si ha canviat la mentalitat. Per a
això, revisarem la premsa esportiva durant una setmana, a la vista
de les notícies publicades:
- Es dóna la mateixa importància a l’esport femení que al masculí?
- Consideres que es produeix una invisibilitat respecte a les competicions esportives femenines en els noticiaris televisius i en la
premsa escrita?
- Quan es parla de dones esportistes, se les tracta igual que als
homes o es valoren aspectes diferents respecte als homes?
- Podem parlar d’estereotips sexistes en la informació esportiva?
Explica per què.

cuentos-infantiles-cortos/otros-cuentos/cuento-infantil-laura-quiere-serperiodista.html.

• A continuació s’obrirà una ronda de preguntes de l’alumnat sobre
termes que no comprenguen en el conte i que seran respostes
amb les aportacions de la resta de l’alumnat o per la mestra o
mestre.
• Es plantejaran preguntes a l’alumnat sobre els personatges del
conte que en garantisquen la comprensió:

Quina professió tenen la mare i el pare de Laura? Quina és la
novetat que apareix en el centre? Què és el que més vol Laura?
Com descriuries Laura, i Artur? Quina actitud mostra la mare davant

Més activitats en http://www.stes.es/mujer.html

STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

ÀREA DE
LA DONA

ACTIVITATS SUGGERIDES
Maig. Corresponsals
INFANTIL

Objectius: visibilitzar les dones i donar a

conèixer els treballs que realitzen.
Metodologia: partim d’un debat en assemblea
entorn de les dones que coneixen, siguen del seu
entorn o no.
Posteriorment, repartim els materials perquè
cadascú dibuixe tres dones que, després, presentaran a la resta de l’alumnat dient qui són i per
què són importants.
Es retallen les dones que han dibuixat i hi elaboren el mural decorant-lo amb pintures al tremp.
Per grups, han de donar a conéixer en fotos
les tres dones del maig i explicar per què cal
conéixer-les.
Es trossegen les fotos i es fan els puzles per
grups.

PRIMÀRIA

Activitat prèvia. Presentació de les dones periodistes del mes de maig (adequant el contingut
a cada nivell) i les seues fotos.
Objectius: despertar el sentit crític. Valorar el
treball de les dones periodistes.
Metodologia: exposició prèvia del professor/a,
treball de cerca d’informació individualitzada,
treball en grup amb elecció d’una persona com a
secretària, treball expositiu en gran grup, debat
en gran grup.
Activitat 1

1.- Localitza en el mapa la ciutat de Barcelona,
lloc de naixement de Rosa Ma Calaf Solé.
2.- Busca’n en Wikipedia la seva biografia i respondles següents qüestions:
- Data exacta de naixement. Quants anys té
actualment?
- Data de la jubilació. A quina edat es va jubilar?
- En quin projecte participa actualment en
companyia de quatre periodistes més? En què
consisteix?
- En quants països ha estat de corresponsal?
- Quants premis ha rebut fins hui?

Activitat 2

1.- Quantes persones coneixes amb el nom de
Carmen o Carme, i el seu masculí Carmelo o
Carmel, i quina relació o parentiu t’uneix a
elles? Farem una gràfica de barres en la pissarra.
2.- Dissabte que ve, veurem totes i tots, el programa de RTVE, “Informe Semanal” intentant
prendre nota del contingut i el comentarem
dilluns durant la classe.

3.- Veurem en classe els documentals de Carmen
Sarmiento: “Filipinas, infancias rotas” (https://
www.youtube.com/watch?v=-XShvgxwY1w) i “La
mujer, el sur de todos los nortes” (https://www.
youtube.com/watch?v=GndVk4EoukU ) i després realitzarem un vídeo fòrum.
4.- Dividits/es en tres grups, debatre i després
posarem en comú les següents frases de Carmen Sarmiento:
-“Vivim en un món on tot s’etiqueta com
a masculí o femení i açò ens ha fet patir a
molts. Cada ésser humà té unes potencialitats”.
- “A Espanya, la dona viu opressió i exclusió.
Tantes dones assassinades cada any per ser
dones, per no respondre al patró que l’home
desitjava d’elles”.

Activitat 3

Escriure una carta a periodistes locals, per convidar-les a assistir a la classe a explicar en què
consisteix el seu treball i quines limitacions
troben per a dur-lo a terme pel fet de ser
dones.

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT

Objectius: promoure l’interés en l’alumnat per

conéixer a periodistes compromeses i desenvolupar una consciència crítica sobre la informació que
publiquen els mitjans de comunicació.
Metodologia: hi ha un treball individual de cerca de la informació i/o anàlisi de frases en grups
reduïts i l’exposició de resultats al gran grup de
classe.

Activitat 1.

Rosa María Calaf Solé (Barcelona 1945) va ser
corresponsal de RTVE durant més de trenta anys
i es jubila en 2008, acollint-se voluntàriament a
l’ERO de RTVE.
Busca en Internet la biografia de Rosa María
Calaf i respon a les preguntes següents:
En quin any comença a treballar en TVE? Quins
premis ha rebut pel seu treball? S’ha preocupat per la desigualtat de la dona?

Juny. Blogueres

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

MONSERRAT BOIX PIQUÉ. Biografia, blogs i espais web

CORAL HERRERA GÓMEZ
Blogs i espais web

http://www.mujeresenred.net/montserratboix.html
http://www.mujeresenred.net | http://www.mujeresenred.net/mboix/blog/

htto://www.coralherreragom.blogspot.com/
El Rincón de Haika: http://www.haikita.blogspot.com/
Lo romántico es político: https://www.youtube.com/watchv=Rc1UtRo0OqI&feature=youtu.be

Activitat 1
Objectius

- Promoure les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en l’alumnat
de primària.
Per Montserrat Boix, en un moment en el qual resulta prioritari en la societat
de la informació l’acostament de les dones a les TIC és especialment important el
disseny d’estratègies de formació. Un dia assenyalat per a això és el Dia Internacional de les Xiquetes en les TIC que se celebra el quart dijous d’abril de cada any.
En l’enllaç següent es troben idees per a celebrar-ho amb activitats que promoguen
aquest ús:
http://girlsinict.org/es
http://girlsinict.org/sites/default/files/resources/docs/girlsinictday2014_s.pdf

Activitat 2
Objectius

Incentivar les xiquetes en el desenvolupament tecnològic i a l’avanç cap a la
invenció de nous dispositius que milloren la vida de totes les persones i beneficie
a tots i totes.

Materials

- Pàgines d’Internet: https://www.youtube.com/watch?v=ZN2eKkRSmuo
http://catunescomujer.org/creadoras/

1. Mitjançant el dispositiu de projecció veurem les imatges d’internet.
Prèviament se li preguntarà a nins i nines: Coneixes el conte d’Alícia al País de
les meravelles? Recordes quan cau per un cau?
2. A continuació es projectarà l’escena de la pel•lícula que correspon a aquest
moment de la història: https://www.youtube.com/watch?v=ZN2eKkRSmuo i es passa a contestar la pregunta: Quines coses veia mentre anava caient pel cau?
3. Per últim es contrasta aquest seqüència amb el de la http://catunescomujer.
org/creadoras/ i es planteja la mateixa pregunta. El mestre o la mestra va explicant
que es tracta d’invents que han fet avançar la humanitat, la importància que té
aquesta aportació per a una millor societat, per al benestar de totes les persones.
Es pot detindre en cada un dels objectes: què són, per a què serveixen... També es
van explicant les frases que hi ixen, comentant entre tots i totes.

Objectius:
• Despertar la motivació i el gust per aprendre la cultura d’altres països.
• Afavorir el coneixement de les tres dones periodistes a què es dedica el
mes d’agost.
Metodologia:
Es treballarà des d’una metodologia activa, participativa i dinàmica tant
en grups reduïts com en gran grup, desenvolupant estratègies de cerca
d’informació autònoma i tria d’informació.
Materials:
Ordinador amb connexió a internet i canó de projecció, paper, llapis, bolígrafs i pintures de colors.

Objectius: aprendre a manejar els periòdics i
desenvolupar la creativitat. Discernir entre l’absurd
i la realitat.
Materials i recursos: diaris vells, tisores.
Metodologia: cada xiqueta o xiquet de manera
individual, ha de retallar les frases del diari que li
agraden, fragments o paraules aïllades que el facen
riure o que no entenga.
Després han d’apegar els retalls en un foli intentant crear una història fantàstica i divertida perquè
la lligen els altres.
Seguidament s’han de fer les preguntes següents al grup:
a) Vos pareix que aquesta notícia pot eixir en un
diari? Per què?
b) Com han de ser les notícies dels diaris?
S’ha d’intentar aprofundir en el debat sobre temes com la responsabilitat de la veracitat en les
notícies, la manera d’enfocar-les, el codi deontològic
de la professió, etc.

SECUNDÀRIA

Ens centrarem en la periodista Rosa Mora que
és, a més, comentarista de novel•la negra a El País.
Objectius: conéixer l’estructura de la novel•la
negra, si n’heu llegit alguna i/o llegir-ne una
d’aquestes característiques, exemple: Fundido en
negro, que és una antologia de relats del millor
calibre criminal femení i reuneix per primera vegada
les heroïnes més representatives de la novel•la criminal femenina espanyola contemporània. També vos
la podeu inventar.
Materials i recursos: premsa, llegir novel•les
abans recomanades, internet. També es poden inventar. http://blogs.elpais.com/elemental/rosa-mora/

Metodologia

Es divideix la classe en 12 grups/parelles. Cada grup llegirà en veu alta la pregunta i la resposta de Coral Herrera sobre l’amor romàntic que es troba ací
a l’enllaç. Després cada grup debatrà internament la pregunta i resposta que
li ha tocat i finalment exposaran les conclusions respecte a les següents
qüestions:
- Estàs d’acord amb l’opinió de Coral?
- Et recorda o suggereix alguna situació viscuda personalment o que haja succeït
a algun conegut?

http://beatrizgimeno.es
http://www.pikaramagazine.com/author/beatriz-gimeno/
www.elplural.com, www.elciudadano.cl, www.eldiario.es

Objectius

- Conèixer l’obra literària de Beatriz Gimeno.
- Interpretar i valorar la seua obra.

Materials

- https://www.youtube.com/watch?v=qnO93m8WxD8

Metodologia

En aquest vídeo Beatriz Gimeno llig alguns dels seus poemes. Escolta’ls i comenta el poema que més t’ha agradat. Escriu-lo per després llegir-lo en veu alta.
Què et suggereix?

Almudena Ariza (Algesires, Cadis, 1 de setembre de 1963), corresponsal de RTVE, i periodista
de ràdio i televisió.
Analitzar en grups i després exposar a la classe la frase d’Almudena Ariza:
"El burka és un objecte absurd, repugnant"
Què és el burka in en quins països s’utilitza
actualment? Quines raons creus que hi ha perquè
les dones porten el burca?

INFANTIL: Joc de cartes

PRIMÀRIA

el-miedo-a-la-soledad-ni-en-la-exclusividadcoral-herrera-gomez-afirma-que-mujeres-y-hombres-sufren-por-el-ideal-del-amor-romantico-aunque-no-de-la-m/

Activitat 2.

Agost. Activistes

Desenvolupar la capacitat de narració d’una
història.
Metodologia: pot realitzar-se de manera individual o col•lectiva. Es retallen unes cartolines de la
grandària de les cartes de la baralla. Es reparteixen
i cada xiqueta o xiquet hi ha de dibuixar un objecte
qualsevol, un animal o un paisatge procurant que no
hi haja repeticions. Quan tots i totes hagen acabat,
s’ajunten i es barregen.
També es pot fer de manera col•lectiva, inventant la història en grups de quatre persones.

Materials

- http://www.pikaramagazine.com/2011/10/el-amor-no-deberia-basarse-en-la-necesidad-en-

BEATRIZ GIMENO REINOSO
Blogs i espais web

- Dispositiu de projecció.

Juliol. Periodisme cultural
Objectius:

- Conéixer els errors i males pràctiques de l’amor romàntic a través de les
opinions de Coral Herrera.

BATXILLERAT

		

Metodologia

Objectius

Metodologia:

A la novel•la negra sempre hi ha algun assassinat.
Busqueu en un diari una notícia sobre la mort
d’alguna dona per violència masclista.
1. Vos pareix que la notícia està ben enfocada?
2. S’hi tracta el succés de manera morbosa?
3. Se’n dóna en el text la culpa d’alguna manera
a la dona?
Busca el codi deontològic per a periodistes sobre
el tractament de les notícies sobre violència
masclista.

BATXILLERAT
Activitat 1

Pilar Miró: http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Mir%C3%B3
Objectius: conèixer la figura i el treball d’aquesta
periodista i cineasta.
Materials i recursos: http://www.rtve.es/alacarta/
videos/imprescindibles/imprescindibles-quien-fue-pilar-miro/1120308/

Metodologia

En el grup de classe es veurà el documental de
l’enllaç citat i s’analitzarà la informació que conté.
S’introduirà un debat en el grup a través de les
següents preguntes. Es designarà una persona moderadora.
Preguntes:
1. Va ser fàcil l’inici de la seua carrera professional? Per què?
2. Com es va veure obligada a actuar?
Destaca els valors que la guiaven segons les
persones entrevistades i comentaristes.

Activitat 2

Margalida Capellà destaca pel seu compromís en
la visualització de dones represaliades durant i després de la Guerra Civil espanyola.
Aquesta periodista ha tret a la llum la figura
de moltes dones compromeses que van ser empresonades, silenciades, assassinades o represaliades,
treball que a l’illa ningú abans no havia dut a terme.

http://diccionariperiodisme.wikispaces.com/Margalida+Cap
ell%C3%A0+Forn%C3%A9s

Activitat 3
Objectius: realitzar un treball de recerca perio-

dística.

Metodologia: buscar a través de les xarxes,
llibres d’història, xarrades amb persones majors,
etc., temes inèdits o temes que heu sentit en el
vostre cercle familiar, social, o que vos hagen cridat
l’atenció i que no hagen sigut tractats en la premsa.
Informar-vos amb veracitat i intenteu escriure un
article sobre el tema.

INFANTIL

El mestre o mestra ha de contextualitzar dues de les dones protagonistes
d’aquest mes: Elena Poniatowska Amor, periodista mexicana guardonada amb
el premi Cervantes en 2013 i Lydia Cacho, periodista, activista i escriptora
mexicana.
Presentarà la imatge d’Elena vestida amb un vestit típic del seu país, tal
com es va presentar en la cerimònia del Premi Cervantes 2013 (url imatge:
http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/poniatowska_aniversario_010.JPG).
Després s’ha de veure aquest grupet que parla sobre els vestits regionals
de Mèxic.

4. Dividirem el grup de classe en grups
reduïts, que han de proposar accions que milloren la situació
respecte a:
a. La infància i
l’adolescència.
b. Situacions d’explotació.
c. Situacions de desprotecció.

SECUNDÀRIA

http://www.periodismo.unikino.mx/wp-content/
uploads /2014/03 /Esclavas-del-Poder-un-viaje-alcoraz%C3%B3n-de-la-trata-sexual-de-mujeres-y-ni%C3%B1asen-el-mundo-de-Kenia-Medina.pdf

Per a aquesta etapa, proposem un treball de recerca
partint del text de l’enllaç anterior que fa referència al llibre de Lydia Cacho “Esclavas del Poder”, perquè es puguen
realitzar uns murals i exposar en el centre de manera que
arriben a tota la comunitat educativa. Per a això intentem donar resposta a les següents
preguntes:
Què és el tràfic de persones per a l’explotació i en quin moment es pot considerar l’ús
adequat del terme, en què consisteix exactament aquest mal?; Quin sector de la població és més susceptible a l’explotació, els xiquets o d’igual forma persones en general?; Quins factors influeixen en la vida d’un subjecte perquè opte per cometre aquest
delicte?; Quins són els llocs més recurrents on es recluten persones?; Quines activitats
estan relacionades o lligades amb el tràfic de persones per a l’explotació?; Quin paper
juga l’ús primerenc de les xarxes socials, xats o fòrums per a conéixer i interactuar
amb gent d’altres estats o països?; El problema creixent del tràfic de persones per
a l’explotació és símptoma d’una estructura familiar disfuncional o producte d’una
societat rapaç?; Una bona educació sexual té molt a veure amb tot aquest tema?; El
govern i fins i tot associacions o ONG estan fent alguna cosa per a evitar aquest mal?

BATXILLERAT

http://www.youtube.com/watch?v=KZdiOi-j1wo

Cada alumne i alumna ha de pintar un dibuix d’un vestit típic mexicà.

PRIMÀRIA

Una de les protagonistes d’aquest mes, Caddy Adzuba, és una periodista de
la República Democràtica del Congo.
1. Contextualitzar el país, fent una cerca en mapes, atles, Internet...
2. El mestre/a ha de fer un presentació de les principals característiques
d’aquest país.
3. En el primer i segon cicle proporcionem informació sobre la problemàtica
de les xiquets i xiquets en aquest país i ells n’han de triar les dades
més rellevants, mentre que en el tercer cicle han de buscar elles i ells la
informació.

Reproducció del vídeo del discurs de l’acte d’entrega del premi Cervantes d’Elena Poniatowska Amor.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/premio-cervantes/discurso-integro-elena-poniatowska-recogerpremio-cervantes/2526024/

Debat amb tot el grup:
Quantes dones van obtindre un premi Cervantes? Quants homes van obtindre un premi
Cervantes? Gira el seu discurs entorn de la figura de la dona? Creus que és un discurs
feminista? En quins àmbits van treballar i van actuar les dones de què parla Elena?
Per què va haver d’emigrar la seua família a Mèxic? Quina situació de violència contra
la dona descriu en el seu discurs? Amb quins dos adjectius descriu Mèxic? Parla del
dret a decidir de les dones?

Més activitats en http://www.stes.es/mujer.html

STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

ÀREA DE
LA DONA

ACTIVITATS SUGGERIDES
Setembre. Ràdio

Octubre. Televisió

Iniciem el curs amb l’objectiu de posar en funcionament una ràdio escolar que
ens permeta ampliar les trajectòries escolars de xiquets, xiquetes i joves, perquè vincula la dimensió formal i no formal de l’educació, i desenvolupar i implementar accions i projectes que possibiliten noves formes d’ensenyar i aprendre.

Objectius

Desenvolupar una nova manera d’educar: activa, oberta a la vida, democràtica,
crítica i solidària.
Dinamitzar la comunicació entre la comunitat escolar i difondre
per Internet els espais radiofònics creats per xiquets i joves.

Pla d’actuació i materials necessaris

Se subdivideix en 5 etapes:
1) Creació de Blogs 2) Elaboració de guions 3) Captació de la informació: gravació de l’àudio 4) Edició del material. L’edició d’àudio es realitza mitjançant
el programa de programari lliure “Audacity” 5) Difusió.
Per reproduir els programes de ràdio utilitzam Goear. Posteriorment introduïm
el reproductor (mitjançant un codi que ens ofereix Goear) en el Blog perquè
puga ser escoltat. (www.goear.com)

ACTIVITATS PRÈVIES A EMETRE UN PROGRAMA

Activitat: Escoltem ràdio per a xiquets i xiquetes

Cada dia de la setmana durant el mes de setembre escoltarem gràcies als
podcast uns quants minuts del programa: “La estación azul de los niños” en
ràdio 5 o un altre d’interés per a l’alumnat.
Després d’escoltar-lo analitzarem el gènere, les tècniques, l’art, la rutina del
programa, el format, els periodistes que hi intervenen…

Activitat: Veiem fer ràdio

Es demana a una emissora local amb motiu de l’inici de curs que realitze el
seu programa magazín de matí a la sala d’actes del centre i que el públic siga
l’alumnat amb la finalitat de conéixer el codi radiofònic (veu, música, efectes
sonors).

Activitat: Taller “Ens preparem per a fer ràdio”

Durant el mes de setembre l’alumnat voluntari:
- Amb la col•laboració del professorat TIC aprendrà a utilitzar el programa
d’edició de so i emissió a través de la pàgina web del centre.
- Amb la col•laboració del professorat d’Audició i llenguatge aprendrà sobre
dicció i lectura davant micro.
- Amb la col•laboració d’un periodista local analitzarem diferents programes
per a evidenciar el gènere, les tècniques i art emprats.
- Amb la col•laboració del professorat voluntari coordinador es formaran els
grups cooperatius necessaris per a iniciar la realització del programa, definint
rols i funcions en cada un (coordinació, recol•lecció de notícies o novetats escolars, encarregat de notícies d’actualitat, encarregat de la música, etc.)
Triar un nom per a la ràdio.
Planificar la programació.

INFANTIL: La meua presentadora favorita

ACTIVITATS PER A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Activitat: Entrevistes

La classe es divideix en grups i a cada grup se li assigna una de les periodistes Gemma Nierga, Pepa Bueno o Àngels Barceló.
A través dels textos que has llegit, en les pàgines web recomanades, tracta
de contestar com hagueren contestat elles a aquesta entrevista en la qual pots
afegir preguntes:
On i quan vas començar a fer ràdio? Per què vas començar a fer ràdio? D’on
ve la teua tirada pel periodisme? En quins canals has treballat? Quins premis has
obtingut? Quins programes has dirigit? Al principi de la carrera vas trobar alguna
dificultat afegida pel fet de ser dona? Com et consideres com a cap? Com es diu
el programa de ràdio que actualment dirigeixes, quina és la seua franja horària,
quin és el seu gènere radiofònic?
Una vegada emplenada l’entrevista s’elabora un pòster digital amb l’ajuda del
programa Edu-gloster i es puja al blog d’aula.

Activitat: Endevina qui va dir açò

Llig atentament el contingut d’aquestes pàgines, us les podeu repartir entre
els diferents membres del grup i endevina qui ho va dir: Gemma Nierga, Pepa
Bueno o Àngels Barceló.
“En ràdio no m’he trobat cap problema: s’ha confiat en mi i si sóc dona, sóc
dona, no passa res.”
“La reforma de la llei de l’avortament és un contrasentit, una concessió a
l’Església que no als catòlics, perquè molts d’ells hi estan en contra.”
“La immediatesa ens obliga a ser més responsables.”
Pàgines web recomanades
http://es.wikipedia.org/wiki/Gemma_Nierga
http://cordopolis.es/2013/12/28/gemma-nierga-siempre-me-ha-venido-grande-el-disfrazde-estrella/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepa_Bueno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%80ngels_Barcel%C3%B3
http://www.cadenaser.com/hora-25/

Novembre. Columnistes

PRIMÀRIA

Objectius:
• Conéixer Maruja Torres, Nuria Valera i Nazamin Armaniam.
• Conscienciar el nostre alumnat de la desigualtat que hi ha
encara en la societat espanyola entre dones i homes.
• Incentivar l’ús d’un llenguatge no sexista.
• Conéixer dones que han contribuït a modificar la imatge de
les dones.
Materials i recursos

• Biografia de Maruja Torres: http://www.marujatorres.com/bio/
• Biografia de Nuria Varela: http://www.lecturalia.com/autor/18561/
nuria-varela

• Biografia de Nazanim Armaniam: http://www.nazanin.es/?page_id=112

Metodologia:

La mestra/e fa una introducció sobre la biografia
d’aquestes dones; l’alumnat,
amb posterioritat, ha de fer
una cerca en Internet i ampliar els seus coneixements.
Indiquem dalt les pàgines a
visitar.
Per a això, dividim la classe en grups de tres alumnes.
Aquests grups trien una de
les periodistes estudiades,
elaboren les activitats, les
valoren i juguen aprenent.

Activitat: Sopa de lletres

Busca-hi el nom i cognom
de les dones periodistes/columnistes que hem estudiat.

PRIMÀRIA: Periodistes i compromeses

Objectius: despertar el sentit crític. Valorar el treball de les dones periodistes i el seu compromís social.
Metodologia: dividir l’alumnat en grups per realitzar la labor de cerca i les reflexions.

• Cerca d’informació tant de l’activitat professional com del compromís social de les tres periodistes d’aquest
mes: Rosa Ma Mateo, Concha García Campoy i Mara Torres. Hi ha algun aspecte de la seua vida professional
que et cride l’atenció? En quins mitjans de comunicació han treballat preferentment? Quins tipus de notícies
i programes han realitzat?
- Per què creus que són importants aquestes dones dins del periodisme espanyol?
- Alguna d’elles ha treballat o col•laborat amb alguna campanya de sensibilització o acte relacionat amb les
dones? Per què creus que les va triar? Arreplegueu les reflexions i exposeu-les a la resta del grup.

UUna vegada emplenada l’entrevista de l’activitat anterior es gravarà, en un
fals directe, dramatitzant: una persona fa d’entrevistador/a i l’altra de periodista
entrevistada. Finalment es puja al blog per a poder ser escoltada per la classe.

Elaborar en cartolina les siluetes d’una foto d’aquestes dones. En l’interior s’aniran escrivint els noms dels periòdics en els
quals han publicat treballs.

SECUNDÀRIA: Coneixent Maruja Torres

Justificació. Escriure ajuda a comprendre, com bé diu Maruja
Torres, puix comencem a conéixer-la d’aquesta manera
Objectius:
• Conèixer Maruja Torres.
• Aconseguir la visibilització de la dona periodista.
Materials i recursos:
• Biografia de Maruja Torres: http://www.marujatorres.com/bio/
• Articles de Maruja Torres: http://elpais.com/autor/maruja_torres/a/
Metodologia:
Per a això, dividim la classe en grups de quatre alumnes.
Aquests grups elaboren les activitats, les valoren i juguen aprenent.
Activitat: Tria deu articles dels escrits per Maruja i elaborarhi una sopa de lletres.

BATXILLERAT: Coneixent a Nuria Varela

Objectius:
• Conéixer Nuria Varela
• Respectar i valorar el treball de les dones periodistes.
• Aconseguir la visibilització de la dona en la societat.
Materials i Recursos:
• Biografía de Nuria Varela: http://www.lecturalia.com/autor/18561/

nuria-varela | http://nuriavarela.com/perfil/

Metodologia: cComencem amb una classe magistral, de
15 minuts, per a l’explicació de la biografia de Nuria; a més,
s’utilitzaran estratègies de
cerca, organització i selecció
de la informació, preparant
l’alumnat per a localitzar,
sistematitzar i organitzar la
informació i el coneixement
al seu abast.
Per a això, dividirem la
classe en grups de quatre o
cinc integrants i realitzarem
les següents tasques:
Triar activitats professionals, llibres, articles...
realitzats per Nuria i elaborar un breu informe sobre
aquestes; confeccionar targetes, il•lustrant-les amb
fotos referides als diversos
continguts, mida quartilla i
en cada una apegar aquesta
informació.

SECUNDÀRIA: Notícies de hui per a periodistes del demà

Objectius: despertar el sentit crític. Valorar i prendre consciència de les notícies protagonitzades per dones.
Metodologia: per a aquesta activitat es pot combinar el treball individual per a les tasques de cerca

d’informació i el treball en equip per a la realització del noticiari casolà.
• Cerca de vídeos de Rosa Ma Mateo, Concha García Campoy i Mara Torres: Quins programes han realitzat? De
quin tipus són: noticiaris, magazins, musicals…?
• Una vegada analitzats els programes en els quals treballen o han treballat aquestes periodistes realitzarem
un programa casolà amb notícies d’actualitat; per a això:
- Selecciona notícies relacionades amb les dones de la teua comunitat, d’Espanya i d’altres llocs del món.
- Elabora un guió per al programa amb les notícies seleccionades.
- Dissenya un decorat senzill.
- Graveu en grup el noticiari i si podeu pugeu-lo a la pàgina web del centre educatiu.

BATXILLERAT: Dones i professionals del periodisme

Objectius: despertar el sentit crític. Valorar el treball de les dones periodistes.
Metodologia: dividir l’alumnat en grups de treball perquè debaten les qüestions proposades i després posen

en comú les conclusions tots els grups.
• Llig el següent article sobre el premi concedit a Rosa María Mateo per l’Associació d’Empresàries i Professionals:
http://elpais.com/diario/2005/06/03/cvalenciana/1117826304_850215.html

Per què creus que li han concedit aquest premi?
• Reprodueix el vídeo següent: http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/pueblo-democracia-24-1981/395104/ A quins esdeveniments es refereix Rosa Ma Mateo en la seua lectura? Per què creus que va
ser la persona elegida per a la lectura d’aquest manifest?
• Llig la declaració següent de Concha García Campoy:
“Però tots els dies les dones hem de demostrar que tenim la mateixa capacitat que els homes. Hi ha un
feminisme militant molt útil i que ens afavoreix a totes, fins i tot a les que no hi hem militat explícitament.”
Creus que Concha, Rosa Ma i Mara Torres han tingut les mateixes oportunitats que els seus companys homes?

En principi una vegada per setmana.

Una nit, la pirata Candela, la més aventurera de totes les
pirates del regne dels somnis, va anar a visitar Martín. Des de
llavors, Martín sap que els somnis es poden complir per molt
difícils que semblen, si es tenen bons amics.
Objectius:
• Visibilitzar la igualtat entre xiquets i xiquetes.
• Fomentar el llenguatge no sexista.
• Fomentar les idees i sentiments de justícia i igualtat intergèneres.
Materials i recursos:
Llibre Martín i la pirata Candela, material de dibuix
Activitats:
Lectura del llibre.
Es farà un dibuix referent a la lectura d’una pirata. Es valorarà el que agrade més, el més votat, perquè siga la mascota
de la classe.

preguntes següents:
• Quines presentadores de televisió coneixes? Aquestes dones presenten notícies, esports, informació del
temps o un altre tipus de programes? Són dones joves o velles? Per què creus que hi ha dones d’aquestes
edats?
• Dibuixa la teua presentadora preferida i explica als companys i companyes per què és la presentadora que
t’agrada més. Exposeu tots els dibuixos en un mural a l’aula.

Activitat: Secció de ràdio com si fora ella

HORARI I FREQÜÈNCIA

INFANTIL: Martín i la pirata Candela de Nuria Varela

Objectius: despertar el sentit crític. Valorar el treball de les dones periodistes.
Metodologia: s’inicia un debat amb el grup de classe sobre les presentadores de televisió fent-los les

Desembre. Escriptores
INFANTIL: Mare vull ser periodista
Objectius:

• Aproximar models de personatges femenins en la professió
periodística.
Materials i recursos: periòdics, Internet, tisores, cartolina morada de mida A4, agulles d’estendre i una corda.

Metodologia:

Es presenta l’activitat preguntant en assemblea si saben què
és la professió periodística i si coneixen periodistes homes o dones.
La cerca d’imatges i la còpia del nom es farà de manera individual,
però la selecció i realització de la garlanda es farà en gran grup.
Fase 1. Busca fotografies de les tres dones periodistes que ixen
en la portada i retalla-les. A continuació copia’n o dibuixa’n les
lletres del nom i cognom en una cartolina de color morat.
Fase 2. Quan tingueu totes les fotos retallades, feu tres sèries
consecutives agrupant les imatges recopilades per tota la classe
de cada una de les dones.
Fase 3. Ara farem una gran garlanda: hi penjarem totes les imatges
de les periodistes amb agulles d’estendre, separant les sèries
per les cartolines que tenen el seu nom.
Fase 4. Quan estiga finalitzada la pengem a la classe i convidem
les altres classes al fet que entren a veure el nostre àlbum de
fotos de dones periodistes.

PRIMÀRIA: Notícies a la vista
llig.

Objectius:
• Incentivar el gust per la lectura i la reflexió crítica del que es

• Reflexionar sobre l’arbitrarietat dels repartiments de treballs
tenint en compte el gènere de la persona.
Materials i recursos:
www.clubgeronimostilton.es/clubTeaBienvenida.php
http://tragaletras.wordpress.com/2008/12/14/el-eco-del-roedor/

Metodologia:

1. Col•lectivament presentarem l’activitat a la classe com segueix:
Coneixeu el nom d’alguna periodista? Vinga, fem memòria… Us
recordeu de Tea Stilton? Sí, la germana de Jeronimo Stilton i reportera del periòdic El ressò del rosegador. Per a conéixer-la més
bé llegirem, de manera individual, algun dels seus molts llibres,
i després descriureu les funcions i els treballs que hi ha en un
periòdic, i fareu un diagrama o arbre on es mostren les tasques
del periòdic i els personatges que les fan.
2. En gran grup, a continuació, respondreu a aquestes qüestions, i
explicareu les respostes:
A. Quins protagonistes són més freqüents en el periòdic, els
masculins o els femenins?

B. Com descriuries Tea? Utilitza adjectius.
C. Qui realitza les tasques de major responsabilitat?
D. Per què creus que és així en el llibre? Representa la realitat?
Dóna tres raons per les quals consideres que és possible que hi
haja periòdics amb els papers invertits entre els personatges
masculins i femenins.

SECUNDÀRIA: La meua experiència com a periodista
Objectius:

• Visibilitzar l’obra i la vida de dones creadores d’opinió.
• Potenciar la capacitat de treball cooperatiu.
• Potenciar l’aprenentatge comprensiu i fer-lo extensiu a diferents
àrees de coneixement.

Metodologia:

• Formant tres grups mixtos es farà una cerca senzilla sobre
les vides i obres de les periodistes que ixen en la imatge d’aquest
mes. Cada grup triarà un personatge i es distribuirà el treball per
a fer una entrevista a l’escriptora en què aparega la seua obra literària i la seua obra periodística i tot el que t’haja cridat l’atenció
sobre ella (vida, premis, anècdotes, etc.). Pot triar el mitjà que vulga
però en l’entrevista ha d’aparèixer veu o paraules escrites, imatges, personatges com l’entrevistadora i el personatge. Es presentarà
l’entrevista a la classe i s’hi debatrà.
Es proposarà a la persona responsable d’extraescolars que introduïsca un panell en la setmana cultural sobre les periodistes i es
mostrarà i s’oferirà la participació en l’experiència.

BATXILLERAT: Paraules de dones periodistes
Objectius:

• Visibilitzar l’obra i la vida de dones creadores d’opinió.
• Potenciar la capacitat de treball cooperatiu.
• Potenciar l’aprenentatge comprensiu i fer-lo extensiu a diferents
àrees de coneixement.

Metodologia:

En tres grups es realitzarà una busca a través d’Internet per localitzar tots els articles que pugueu de les tres escriptores que ixen
en la imatge d’aquest mes. Després es reuniran tots els articles de
cada autora dels tres grups i se’n farà un dossier. Es podrà rendibilitzar en el seu ús per a l’anàlisi de textos, sintaxi, morfologia, etc...
Recomanacions per a la cerca:
http://www.lavanguardia.com/magazine/index.html
http://elpais.com/autor/almudena_grandes/a/
http://elpais.com/autor/almudena_grandes/a/
http://elpais.com/autor/rosa_montero/a/

Més activitats en http://www.stes.es/mujer.html
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