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Pretenem que tot l’alumnat, des dels més 
menuts fins als majors, analitzen les desigual-
tats que existixen entre homes i dones i que, 
des de l’educació, adquirisquen un esperit crític 
davant de la desigualtat, així com que la igualtat 
siga l’eix principal de les seues relacions.

Totes les activitats que plantegem són orien-
tadores. Cada professor o professora pot adap-
tar-les, modificar-les, ampliar-les... en funció 
de les seues necessitats.

Justificació
 El feminisme s’ha desenvolupat i es desenvo-

lupa com un procés fonamental per a la conse-
cució dels valors socials d’igualtat i de llibertat, 
de tal manera que considerem la importància 
de desvetlar-lo al nostre alumnat.

El feminisme és la base d’un canvi social 
important, no només per a aconseguir igualtat 
laboral o salarial. Des del feminisme exigim un 
canvi de societat estructural i de cap i de nou, en 
què el capitalisme i el neoliberalisme no tinguen 
cabuda, una societat ecologista, anticapitalista, 
antipatriarcal, diversa, plural...; en definitiva, 
una societat on tots i totes siguem lliures.

Objectius
1. Fomentar relacions d’equitat entre gèneres.
2. Visibilitzar l’aportació de les dones en la so-

cietat.
 3. Utilitzar els mitjans de comunicació com a 

font d’informació.
 4. Crear esperit crític davant de la desigualtat 

entre homes i dones.
 5. Corregir determinats aspectes de la realitat 

mitjançant una situació lúdica.
 6. Visibilitzar la genealogia dels moviments de 

dones amb objectius feministes.
 7. Reconéixer la contribució del feminisme al 

desenvolupament de les societats demo-
cràtiques.

 8. Visibilitzar i valorar la lluita de tantes dones 
en pro de la consecució dels nostres drets.

 9. Potenciar l’empoderament de les dones, dins 
i fora del centre educatiu.

 10. Sensibilitzar l’alumnat sobre la importància 
del treball en equip.

 11. Desvetlar els estereotips culturals-sexistes 
existents en les relacions i les tasques fami-
liars.

 12. Desenvolupar la cultura de la igualtat en les 
diferents relacions humanes, en el centre 
educatiu i fora.

 13. Potenciar l’educació emocional com a part 
important de la personalitat de l’/la adoles-
cent.

 14. Sensibilitzar l’alumnat sobre la lluita contra 

les violències masclistes.
 15. Conéixer els principals micromasclismes 

(violència simbòlica) presents a la nostra 
societat.

 16. Reflexionar sobre el dret de les dones a ser 
mares.

 17. Identificar els elements de la violència ins-
titucional.

 18. Reflexionar sobre la forma de les reivindica-
cions de les dones.

 19. Identificar els canvis en les condicions de 
vida de les dones i el reconeixement de les 
seues reivindicacions

 20. Reflexionar sobre la igualtat entre homes i 
dones en les condicions laborals.

 21. Identificar les mesures que contribuïxen a 
pal·liar la desigualtat en l’àmbit laboral.

Metodologia
L’alumnat tindrà un paper actiu. Mitjançant la 

investigació aniran descobrint noves situacions. 
Es fomentarà el treball en grup i el diàleg i el de-
bat per a així aconseguir un aprenentatge signi-
ficatiu. El paper del professorat serà orientar i 
guiar l’alumnat, així com motivar-los.

Activitats
0 a 3 anys
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EL FEMINISME ÉS LA CURA: CONTAGIA’T I PROPAGA’L. 
VACUNA’T CONTRA EL MASCLISME

ACTIVITAT 1: EL TREBALL DE MAMÀ I PAPÀ.
1. El professorat convida l’alumnat a asseure’s en 

cercle. Prèviament col·loca una cartolina on està di-
buixat un home i una dona. Entre tota la classe bus-
quem les diferències i les anem anotant segons que 
siguen per a un o per a l’altra. També preguntem si 
les dones i els homes fan o poden fer las mateixes 
coses i els mateixos treballs.

2. Repartits per l’espai s’assigna a l’alumnat una tasca 
de la casa o que solen realitzar les dones i una que 
realitzen els homes. Al toc del tambor exercitem la 
tasca, en parar el so del tambor canviem de tasca 
que tenen els xiquets per les de les xiquetes amb 
què es troben i viceversa. Tornem a tocar el tambor 
per a fer la nova tasca.

3. L’alumnat realitza el dibuix del treball que més els 
ha agradat. Els exposem en el tauló i comentem quin 
ens ha agradat més, qui fa eixe treball, si el poden 
fer homes i dones, quin treball ha sigut el més di-
fícil...
El professorat anirà analitzant amb l’alumnat les 

respostes normalitzant el fet que les dones i els homes 
poden fer els mateixos treballs, cobrar igual i tindre el 
mateixos drets.

Reunits en assemblea:
1. S’entrega a cada alumna i alumne les car-

tes de la baralla d’escriptores (A5) que han 
d’acolorir i, una vegada acabades, es recu-
llen i es repartixen. En cada una apareix un 
nom d’escriptora. Cada persona descriu la 
carta que té i intentem endevinar de qui es 
tracta.

2.Ens dividim en grups. Cada grup agafarà a 
l’atzar un conte de la cistella. Es llegirà i es 
dirà el nom de l’autora. Buscarem entre to-
tes i tots qui té l’autora del conte. Parlarem 
de l’autora. Col·locarem en un expositor la 
foto al costat del conte que hem llegit.

Activitats
3 a 6 anys
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A QUI EM VULL PARÉIXER
L’objectiu general és conéixer 

els referents que tenen els i les 
alumnes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Representar pictòricament a la 

persona referent.
Valorar el gènere dels refe-

rents.
Extraure conclusions sobre les diferents re-

ferències que tenen els i les alumnes.
PREPARACIÓ PRÈVIA.
Lloc: l’aula.
Materials: un full DIN4 per a cada alumne/a i un 

post-it. Pissarra i guix.
Desenvolupament: cadascú dibuixarà el seu 

referent en un full, a més de posar el seu nom en 
un post-it. La mestra o el mestre dividirà la pis-
sarra en dos amb una línia vertical i escriurà el 
gènere femení en un costat i el masculí en l’altre. 
Cada alumne/a s’alçarà per ordre i apegarà el seu 
post-it al costat de pissarra que corresponga. Quan 
estiguen tots apegats es farà una reflexió conjun-
ta sobre el número de referents de cada gènere i 
possiblement per què les xiquetes tenen referents 
masculins en un número important mentre que els 
referents dels xiquets són tots masculins.

Duració: 20 minuts

ACTIVITAT N. 1 Anàlisi d’una 
notícia
1. Després de llegir aquest text, què és el 

que sents?
2. Et pareix just?
3. Creus que les dones no estan prepa-

rades per a ser alcaldesses?
4. Penses que els homes són millors 

alcaldes que les dones?
5. Segons la teua opinió, què hem de fer 

per a canviar aquesta situació? 

ACTIVITAT N. 2. Anàlisi de la rea-
litat del centre

La diferència que existix en el número 
d’alcaldesses i alcaldes de la notícia an-
terior també es pot observar al nostre 
entorn. Vos proposem que feu una investi-
gació del número de dones i homes que hi 
ha al vostre centre i feu una reflexió amb 

EL MEU MURAL 
MORAT

Crearem un mural 
on cada participant 
haurà de representar 
les tasques que han 
estat realitzant en casa 
durant els mesos de 

confinament (temps lliure, escola i llar). Després els 
preguntarem per les seues famílies i hauran de fer 
el mateix (representar a cada membre de la família 
fent les activitats respectives).

Amb aquesta activitat volem que l’alumnat siga 
conscient del repartiment del temps ja siga en les 
tasques domèstiques, en el treball o en el temps 
lliure, i si creuen que el treball està repartit iguali-
tàriament o no.

També se’ls proposarà que 
elegisquen un títol per al 
mural en funció del 
que han represen-
tat entre tots.

els resultats.
Exemples de preguntes:

Per què hi ha més dones que homes en el 
treball de mestre/a?

I en el de neteja/menjador/etc.?
Per què les dones ocupen més treballs 

dedicats a l’assistència de les persones?
Quins altres oficis estan ocupats majori-

tàriament per dones? I per homes?
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Materials: paper continu, llapis, colors, tiso-
res, pegament, cartolines, periòdics, imatges, 
fotografies, un full DIN4 per a cada alumne/a i un 
post-it. Pissarra i guix.

Desenvolupament: cadascú dibuixarà el seu 
referent en un full, a més de posar el seu nom en 
un post-it. La mestra o el mestre dividirà la pis-
sarra en dos amb una línia vertical i escriurà el 
gènere femení en un costat i el masculí en l’altre. 
Cada alumne/a s’alçarà per ordre i apegarà el 
seu post-it al costat de pissarra que corresponga. 
Quan estiguen tots apegats es farà una reflexió 
conjunta sobre el número de referents de cada 
gènere i possiblement per què les xiquetes tenen 
referents masculins en un número important 

mentre que els referents dels xi-
quets són tots masculins. 

Duració: 20 minuts

Nombre de 
dones

Percentatge de 
dones

Nombre 
d’homes

Percentatge 
d’homes

Mestres

Equip directiu

Altre personal

Neteja, menjador, etc.

Activitats
6 a 9 anys

Activitats
9 a 12 anys
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JUSTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
El confinament va posar de relleu el repartiment desigual 

del treball no remunerat existent en la majoria de llars. Les 
tasques domèstiques i d’assistència estan tradicionalment 
associades a les dones, i elles els dediquen més hores que 
els homes, tinguen o no un treball remunerat fora de casa. 
Fomentar la corresponsabilitat des de l’escola, potenciant 
la reflexió crítica de l’alumnat respecte a determinades 
conductes i situacions que impedixen la igualtat d’oportunitats plena, 
és un objectiu coeducatiu.

ACTIVITAT N. 1. Equilibrant horaris 
OBJECTIUS
Valorar el treball domèstic i d’assistència: reconéixer i 

analitzar el temps requerit.
Prendre consciència de la quantitat de treball no 

remunerat i del repartiment desigual segons el 
gènere.

Comprendre la importància de la corresponsabi-
litat en l’àmbit familiar.

Millorar actituds, conductes i hàbits, incre-
mentant el compromís amb els treballs domèstics i 
d’assistència i afavorint la corresponsabilitat.

MATERIAL: 
 Paper i bolígraf, fotocopiadora o impressora.
Documents que es puguen descarregar en la direcció 

web de la part inferior d’esta pàgina (o també llegint el codi 
QR que hi ha junt a la direcció): “LlistaTreballsNoRemunerats” 
[una còpia (dos cares) per grup]; “TaulaTasquesTempsGènere” 
[una còpia per alumne i alumna]; “llistat de tasques orientatiu” [una 
còpia per grup segons la necessitat], que pot utilitzar-se, o no, per a 
ajudar a completar el llista final; “DadesTotalsGrup”; “TècniquesDos-
Columnes”; “Horari setmanal” en blanc [mida A3: una còpia per a cada 
alumne]; cronòmetre/rellotge amb compte enrere.

Tot el material imprés pot ser substituït per suports digitals: ordinador 
portàtil, processador de textos, pissarra digital.

 
TEMPORALITZACIÓ
Sessió 1: 45 minuts
Sessió 2 (8 dies després de la sessió 1): 55 minuts
És necessari que l’alumnat duga a terme un estudi quantitatiu en casa durant 

cada un dels 7 dies de la setmana.
Sessió 3: 45 minuts
METODOLOGIA I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
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Grup cooperatiu. Equips base (4 o 5 membres)
Sessió 1:
Full giratori (15 minuts): en grups heterogenis de 4 o 

5, cada membre anota una tasca domèstica en la colum-
na corresponent fins a completar-ne almenys 20.

Posada en comú (15 minuts): qui exercix de portaveu 
de cada grup exposa a la classe la llista de tasques del 
seu grup. Un altre alumne del grup va registrant totes 

les aportacions en la pissarra o en un altre suport i així, suc-
cessivament, cada grup afegix solament les tasques noves.

Elaboració del llistat comú (10 minuts): cada alumne 
anota les tasques acordades pel grup en la columna 

corresponent del document “TasquesTempsFre-
qüènciaGènere”. L’alumne o l’alumna encarregada 
de la secretaria s’assegura que el llistat estiga com-

plet i escrit correctament.
Qui exercisca la coordinació ha de recordar a 

l’equip, si treballa en suport de paper, que no escri-
guen el dia de la setmana abans de fer les còpies 

necessàries del material. En eixe cas, el supervi-
sor o supervisora farà 6 còpies (doble cara) dels 
originals dels companys i companys, una per a 
cada dia de la setmana.

Explicació de la tasca per a casa (5 mi-
nuts): la coordinació s’encarregarà d’explicar al 

grup que ha de portar la taula de tasques a casa i 
anotar cada dia de la setmana qui s’encarrega de 

realitzar la tasca del llistat, quant de temps hi em-
pra, quantes vegades la fa al dia i quin és el temps total 

emprat en aqueixa tasca durant una setmana. Cadascú 
podrà modificar (llevar, afegir o substituir) el llistat en 

funció dels “usos i costums” de la seua família. La secre-
taria s’encarrega que tot el món anote correctament les 
instruccions.

Sessió 2:
Grup Base (25 minuts): posada en comú de les dades 

recollides per cada membre del grup. El secretari o se-
cretària ha d’anotar al document “DadesTotalsGrup” el 
temps total setmanal dedicat a cada tasca segons el gè-
nere. Cadascú/una aportarà les dades que haja recopilat 

a casa seua i entre tots faran els comptes pertinents per a calcular els temps 
setmanals en hores i minuts de treball no remunerat desagregats per gènere.

Posada en comú en el grup classe (10 minuts): la professora o 
professor recollirà les dades aportades per cada grup al document 

“DadesTotalsGrup” per a tindre el còmput total de tota la classe.
A continuació (15 minuts), mitjançant la Tècnica del Grup No-

minal (María Luisa Fabra, 1992a): la professora o professor ex-
plica clarament què és un compte satèl·lit (els comptes satèl·lit 
suposen un intent dels estats de comptabilitzar el treball no 
remunerat) i proposa a l’alumnat que cadascú/una expresse 
quina seria la quantitat de diners adequada per a remunerar 

una hora de treball domèstic i d’assistència. Una vegada s’han 
recollit totes les quantitats, cada participant les jerarquitza 

i les puntua de l’1 (menys valorada) al 10 (més valorada). 
A continuació, se sumen les puntuacions i s’obté la xi-

fra més valorada. Finalment, es multiplica aquesta 
quantitat per les hores de treball comptabilitzades en 
les dades totals del grup i es comenta el resultat. La 
supervisora o el supervisor de cada grup entrega una 

còpia del document “HorariSetmanal” (mida A3), men-
tre que la coordinadora o coordinador explica que han de 
tractar d’elaborar en família un horari igualitari en què 
les tasques no remunerades es repartisquen de forma 
equilibrada entre els seus membres. 

Activitats
12 a 15 anys
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ACTIVITAT 2: 
CORRESPONSABILITZA’T 

OBJECTIUS
Analitzar dades estadístiques segre-
gades per sexe sobre mesures de 
conciliació familiar.
Prendre consciència de la sobrecàrrega de treball de les dones i de la desigual-
tat que suposa quant a gaudi de l’oci, l’esport, la cultura, la participació ciuta-
dana i el desenvolupament professional (bretxa en l’accés, jornada, salaris, 
promoció...).
Analitzar les causes i les conseqüències de la divisió sexual del treball domèstic 
i d’assistència.
Buscar solucions igualitàries.
MATERIAL
Equips informàtics amb connexió a internet, programa processador de textos.
Quan no se’n tinga: una còpia impresa de cadascun dels documents següents:
Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats: dones en xifres ⎯ Conciliació ⎯ 
Excedències, permisos i reduccions de jornades [1]
Excedència per cura de fills/filles
Excedència per cura de familiars
Permisos i prestacions per paternitat segons la comunitat autònoma
Prestacions per maternitat segons la comunitat autònoma
Persones ocupades a temps parcial segons motiu de la jornada parcial
Projecte Némesis de la Fundació Dones:
Fórmula temàtica N. 1: Origen de les desigualtats [2]
Fórmula temàtica N. 4: “Al 50%” Corresponsabilitat [3]
TEMPORALITZACIÓ
5 sessions de 50-55 minuts
METODOLOGIA I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Cooperativa: grups d’investigació (Sharan i col. 1976)
Sessió 1:
Elecció i distribució dels subtemes entre els equips base:
a) Dones en xifres ⎯ Conciliació ⎯Excedències, permisos i reduccions de jornades.
b) Causes del repartiment desigual del treball domèstic i d’assistència
c) Conseqüències del repartiment desigual de les tasques no remunerades
d) Solucions corresponsables
Repartiment de la documentació inicial (ampliable) corresponent a cada grup:
a) Dones en xifres: fulls de càlcul “Excedència per cura de fills/filles”, “Exce-
dència per cura de familiars”, “Permís i prestacions per paternitat segons la 
comunitat autònoma”, “Prestacions per maternitat segons la co- m u n i t a t 

autònoma”, “Persones ocupades a temps parcials segons motiu de la jornada 
parcial”.
b) Causes: “Fórmula temàtica N. 1: Origen de les desigualtats”.
c) Conseqüències: Fórmula temàtica N. 4: “Al 50%” Corresponsabilitat.
d) Solucions corresponsables: Guia Repartiment de responsabilitats.
Establiment del pla d’equip: planificació d’objectius concrets del seu subtema i 
repartiment de les tasques entre els membres del grup.
Sessió 2
Desenvolupament del pla: anàlisi dels documents i recerca d’informació nova, 
sistematitzar, resumir.
Sessió 3
Desenvolupament del pla: elaboració i disseny d’informes o materials per a la 
presentació
Sessió 4
Presentació del treball de cada grup en ordre alfabètic (10 minuts/grup): grup 
a) Dones en xifres; grup b) Causes; grup c) Conseqüències; grup d) Solucions.
Després de l’exposició del grup d) es comença a debatre la proposta de solu-
cions i s’utilitza per a això la Tècnica de les Dos Columnes (Fabra, 1992a). Veure 
el document “TècnicaDosColumnes” (10-15 minuts)
Sessió 5
Continuació de l’anàlisi de solucions i procés de presa de decisions per a trobar 
les millors solucions i, finalment, elaboració entre tota la classe d’un “Decàleg 
de corresponsabilitat”, o títol semblant.

Activitats
12 a 15 anys
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INTRODUCCIÓ
El feminisme ha posat de manifest algunes formes 

de discriminació laboral que la dona ha patit al llarg 
de la història. Aquestes actuacions han comportat 
que la figura de la dona aparega invisibilitzada en 
molts àmbits laborals i professionals.

Conceptes com la discriminació de gènere o la 
bretxa salarial són part de la nostra actualitat, i 
és per això que és imprescindible treballar amb 
l’alumnat sobre aquests i altres conceptes relacio-
nats amb el món laboral. L’alumnat de l’últim curs 
de secundària obligatòria, així com el de batxillerat 
i cicles formatius, ha de prendre decisions respecte 
a les opcions de formació per a encarar el seu futur 
professional, i és essencial que desenvolupe un pen-
sament crític sobre la realitat professional a què 
s’haurà d’enfrontar.

Amb aquesta proposta didàctica volem oferir-los 
la possibilitat d’investigar i analitzar com el mercat 
laboral imposa certes barreres al paper professio-
nal de la dona.

.

TÍTOL: INVISIBILITAT DE GÈNERE
Alumnat: Alumnat de 15 a 18 anys.
Materials: material fungible de l’alumnat, ordi-

nador o dispositiu mòbil i internet.
Metodologia: creativa, participativa, analítica i 

cooperativa.

ACTIVITATS:
1.  L’alumnat es dividix en parelles. Aquestes pare-

lles han d’estar formades, en la mesura que siga 
possible, per un xic i una xica, ja que això benefi-
ciarà el punt de vista crític de cada grup. Es pro-
jectaran en classe els dos següents vídeos per a 
fixar el punt de partida del treball d’investigació 
que hauran de dur a terme després:.

https://www.youtube.com/watch?v=I7EYJ266ekk
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=mpE8ttCEd-w

2.  Les parelles han de realitzar 
la primera cerca d’informació 
sobre els treballs desenvolupats 
tradicionalment per dones en el 
nostre país i intentar establir la 
relació amb la desigualtat laboral 
entre gèneres. Anotaran la infor-
mació que troben en un full de 
registre..
3.  1. Aquesta informa-
ció, hauran de completar-la amb 

OBJECTIUS
 1. Sensibilitzar i implicar l’alumnat en matèria d’igualtat de gènere i apostar per la coeducació com a camí a la 
llibertat individual.
 2. Prendre consciència de la desigualtat entre homes i dones.
 3. Visibilitzar el saber de les dones, la seua genealogia i la lluita pels seus drets.
 4. Reconéixer el feminisme com a moviment col·lectiu, integrador i de desenvolupament.
 5. Eliminar els estereotips sexistes i reconéixer la importància del llenguatge inclusiu i feminista.

METODOLOGIA
Activitat en grup 

menut, mitjançant 
la recerca d’imatges i definicions de les paraules acordades per a 
realitzar un glossari. Activitat participativa que busca el diàleg crític 
dels integrants i la recerca activa d’informació per mitjà de diferents 
canals. 

ACTIVITAT: ELABORACIÓ D’UN GLOSSARI FEMINISTA 
El llenguatge és un factor clau en la socialització perquè transmet 

el que sentim, el que pensem, el que som... les nostres actituds, les 
nostres creences. El llenguatge no inclusiu, el llenguatge masclista, 
pot paréixer aparentment inofensiu, però guarda al seu interior una 
clara invisibilització d’allò femení. El llenguatge masculí no és neutre 
(encara hi ha qui s’entesta a mantindre que representa les dones). El 
seu ús genèric afavorix que la dona siga relegada a un segon pla, el 
tolerem i el normalitzen quan no alcem la veu perquè se’ns anome-
ne. Igual d’important és conéixer el significat de paraules que usem 
tan habitualment en la lluita feminista com són patriarcat, empo-

la cerca d’aquells gremis o professions més 
discriminatoris a l’hora del desenvolupament de 
la dona. Elaboraran una taula d’estadística amb 
les professions que reflectisquen més discrimi-
nació i els motius.

4.  Finalment, duran a terme una investigació sobre 
la bretxa salarial i la manca d’alts càrrecs exer-
cits per dones al nostre país.. 

PRODUCTE FINAL:
Hauran de gravar un curt documental en què apa-

reixeran com a presentadors i presentadores d’un 
programa de televisió sobre la discriminació laboral 
de gènere. El curt ha d’oferir xifres i dades concretes 
que han obtingut en la investigació en internet així 
com ser il·lustratiu i original.

Algunes de les aplicacions gratuïtes per a la grava-
ció i l’edició dels vídeos en l’àmbit educatiu apareixen 
al següent enllaç::

https://www.educaciontrespuntocero.com/recur-
sos/apps-para-grabar-desde-telefono/
Aquesta proposta didàctica es pot dur a terme de 

forma interdisciplinària i des de diferents matèries, 
tals com iniciació a l’activitat emprenedora i empre-
sarial, ciutadania, valors ètics, llengua i literatura, 
anglés o francés.

TEMPORALITZACIÓ:
Seran necessàries tres sessions presencials a 

l’aula, en les quals el professorat ajudarà l’alumnat 
en la recerca d’informació i webs d’interés. La gra-
vació del documental es farà fora de l’aula, per a 
posteriorment visualitzar-lo a l’aula amb tot el grup. 
Se li donarà difusió mitjançant els distints canals dis-
ponibles al centre.

Activitats
15 a 18 anys

PROPOSTES DIDÀTIQUES

Activitats
Persones
Adultes



derament, sororitat... 
i és per això que en 
l’elaboració d’aquesta 
activitat s’elegiran per 
consens una sèrie de 
paraules en aquest 
sentit, per a elaborar 

un glossari feminista en un díptic que pot anar acompanyat 
d’imatges que podem buscar per internet.

Consistix l’activitat en l’elaboració d’un glossari feminista 
amb algunes paraules que actualment se senten tan habitual-
ment i de les que, de vegades, no se’n coneix bé el significat.

Imatges de esCarolota:
https://escarolota.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Escarolota

OBJETCIUS
Valors: 
Empoderament, sororitat i feminisme col·lectiu.
Actitudes: 
Crítica a les estructures socials creades pel patriarcat que desemboquen en violències masclistes.
Ser capaces d’empoderar-nos i adonar-nos que el feminisme hui és necessari i col·lectiu.
Sororitat cap a la lluita de les dones per la igualtat.
Aprendre amb vídeos de YouTube el que signifiquen els conceptes:
Independència econòmica i les seues implicacions /  sostre de vidre i terra enganxós / les cures dispensades per les dones /

estereotips sexistes apresos socialment / micromasclisme / l’amor romàntic / feminicidis: por paralitzant i inseguretat.
Veure la pel·lícula Te doy mis ojos, d’Icíar Bollaín.
Fer un debat intentant relacionar tots els conceptes apresos amb la situació de la protagonista. Plantejar possibles noves vides 

per a ella.
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Activitats
Persones
Adultes



COVID i el LLENGUATGE INCLUSIU
“El feminisme és la cura: contagia’t, propaga’l, vacuna’t... (contra 

el masclisme)”
1. Mural 
Crearem un mural en què cada participant haurà de repre-
sentar les tasques que han estat realitzant a casa durant els 
mesos de confinament (temps lliure, escola i llar). Després 
els preguntarem per les famílies i hauran de fer el mateix 
(representar cada membre de la família fent les activitats 
respectives).
Amb aquesta activitat volem que l’alumnat siga conscient del repartiment del temps ja siga en les tasques 
domèstiques, en el treball o en el temps lliure, i si creuen que el treball està repartit igualitàriament o no.
Materials: paper continu, llapis, colors, tisores, pegament, cartolines, periòdics, imatges, fotografies, etc.

 
2. Història compartida

Crearem una història entre tota la classe, basant-nos en les experiències que ha viscut l’alumnat durant 
aquests mesos de confinament. Cada participant tindrà el torn per a ser narrador/a, haurà d’aportar una part de la història donant-li sentit amb la part anterior 
del company/a. La persona a càrrec de realitzar l’activitat serà l’encarregada de guiar la història perquè siga igualitària i tracte els temes que pretenem ensen-
yar. Algunes de les paraules que hauran d’usar en la història seran: confinament, Covid, mascareta, gel desinfectant, contagi, distància de seguretat, tasques de 
la llar, papà, mamà, casa, responsabilitats, jocs, etc.

Amb aquesta activitat volem que siguen conscients de la situació que estan vivint, sense oblidar el feminisme (la importància de la igualtat). Amb això treba-
llarem la coeducació, la discriminació per raó de sexe i el llenguatge inclusiu.

3. Qui és qui 
Un/a alumne/a representarà mitjançant gesticulació un personatge del seu entorn (professor, professora, company, companya de classe), del món de la te-

levisió o del cine, mentre que la resta hauran d’endevinar de qui es tracta. La diferència 
amb el joc tradicional és que no es podrà especificar si és home o dona. Les alumnes 
i els alumnes hauran d’utilitzar adjectius genèrics i un llenguatge no sexista, de tal 
manera que hauran de descobrir el personatge representat per les seues qualitats i 
característiques no relacionades amb el sexe.

Podran fer preguntes a la persona que realitza la imitació sempre que no tinguen a 
veure amb el sexe.

L’alumne o l’alumna que duu a terme la imitació podrà donar pistes escrivint a la 
pissarra fins que la resta del grup endivine de qui es tracta.

Amb aquesta activitat volem que l’alumnat prenga consciència de com les nostres 
diferències biològiques (les físiques) són evidents, mentre que les nostres diferències 
socials i personals (qualitats, gustos, aficions...) són més difícils d’identificar d’un sexe o l’altre, és a dir, que les persones som diferents no pel nostre sexe, 
sinó per les nostres característiques individuals. 

4. Vídeo
https://youtu.be/nFWKbhlxJDA (Las paredes oyen y ayudan) 
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