
CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL CURS
2021-22DIA DE LA DONA- 8 DE MARÇ

OBJECTIUS
- Exposar les dificultats de la dona a l’hora d’arribar a llocs de responsabilitat civil
en la nostra comunitat.
- Adquirir vocabulari i expressions lingüístiques no sexistes.

ACTIVITAT DE
CENTRE

● DIMARTS dia 8
DESPRÉS DE PATI: Lectura del manifest per part de l’alumnat de sisè.
(A les 12:00h cada grup agafarà lloc i amb la separació pertinent farem la lectura
del Manifest seguit d’un minut de silenci, quan tornam escoltar cançó ens anam
cap a la classe).
https://youtu.be/GCct0sJVIkI
Cançó de fer camí.

Poema de Maria Mercè Marçal
Idea original d'Ovidi3
Música de Borja Penalba
Interpretació de Mireia Vives & Gemma Humet

PENSAMENTS EN NOM DE DONA:
amb l’objectiu de decorar l’escola amb “pensaments “ que ens ajudin a les dones a
ser qui volem ser, volem que cada classe proposi una frase/pensament. Cada nivell
decidirà la frase/pensament per posar-la a un vinil. La feis arribar a
amassanet@jaumefornaris.com per organitzar-ho i fer una selecció i poder-ho
organitzar.
Una vegada imprimides les deixarem als llocs visibles de l’escola per recordar que el
dia de la dona és cada dia amb els nostres pensaments i els nostres fets. data màxim
d’entrega el 23 de març.

PER AMPLIAR:

Activitats a: manual primaria.pdf (xtec.cat)

Cançons per al 8M:

https://www.lacaixetamusical.com/es/canciones-para-el-dia-internacional-de-la-muj
er/

https://youtu.be/GCct0sJVIkI
mailto:amassanet@jaumefornaris.com
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/dco2/modul_2/manual_primaria.pdf
https://www.lacaixetamusical.com/es/canciones-para-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.lacaixetamusical.com/es/canciones-para-el-dia-internacional-de-la-mujer/


EDUCACIÓ
INFANTIL

Teatre Na Filet d’Or: dijous dia 10/03 a les 9:30 al teatre La Unió.

Activitats amb contes:

a. Desmuntar un conte tradicional i cercar-li un altre desenllaç o canviar la història.

Caputxeta diu no: https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&feature=youtu.be

b. Contes que treballen els estereotips. (biblioteca)

PRIMER
CICLE

Treballar els estereotips a través de les professions:

Es podrien mostrar objectes (uniforme, eines, elements de protecció….) que utilitzen

persones que treballen de: BOMBER, PILOT, MECÀNIC, METGE…

És important no posar cap article, ni masculí ni femení, per evitar condicionar el gènere

de les persones dibuixades.

Es pot demanar que posin un nom a la persona que han dibuixat i expliquen com és

(fort/a, valent/a, intel·ligent/a…).

Serà interessant recollir nombre de dones i homes dibuixats. Es pot fer un diagrama de

barres per comparar els resultats.

Podríem recollir testimonis de dones del poble, dones famoses…, a través d’un vídeo o
fotografies reals, que es dediquen a oficis que desenvolupen majoritàriament homes i
també a l’inrevés.

Vídeos per entendre millor l’activitat:

(499) Romper estereotipos de género en los colegios - YouTube

(499) Inspirando al futuro sin estereotipos - YouTube

.
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https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE


SEGON
CICLE

Treballar els estereotips a través de les professions:

Proposar a l’alumnat fer dibuixos de persones que treballen de: BOMBER, PILOT,

ELECTRICISTA, MESTRE, METGE…

És important no posar cap article, ni masculí ni femení, per evitar condicionar el gènere

de les persones dibuixades.

Es pot demanar que posin un nom a la persona que han dibuixat i expliquen com és

(fort/a, valent/a, intel·ligent/a…).

Serà interessant recollir nombre de dones i homes dibuixats. Es pot fer un diagrama de

barres per comparar els resultats.

Podríem recollir testimonis de dones del poble, dones famoses…, a través d’un vídeo o
fotografies reals, que es dediquen a oficis que desenvolupen majoritàriament homes i
també a l’inrevés.

Vídeos per entendre millor l’activitat:

(499) Romper estereotipos de género en los colegios - YouTube

(499) Inspirando al futuro sin estereotipos - YouTube

TERCER
CICLE

*(5è i 6è) A cada tutoria s’elaborarà una panera, capsa o objecte similar en el qual s’hi
aniran posant, escrites en paper, les paraules, frases, dites, expressions verbals, etc.
que denotin un ús sexista del llenguatge i que vagin apareixent durant el transcurs de
les classes, ja sigui en el llenguatge oral, en l’escrit (lectures, treballs, internet…). Fixat
un temps (podem començar avui ) es treuran de la panera els escrits i, en gran grup (dia
8, si és possible), es farà un treball de reflexió sobre la necessitat de fer un ús adequat
del llenguatge en relació al gènere.

● 5è
● 11 febrer: Dia de la dona científica.

Lectura/visionat de la biografía d’una dona científica.

● 8 març          Visita-entrevista a Isabel Llinàs
Entrevista  IB3 i Entrevista Isabel Llinàs 38'

5èA: 10hr-11 5èB: 12-13h 5èC: 13hr-14h.
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https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
https://drive.google.com/file/d/1ww7Z5Yzmbw0NRfpai80s4CEXflUG809a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14adgL6idzi2Biz8l6ihAB5VDUZSZpBll/view?usp=sharing


● 9 març:Dones treballadores (Fundació Inspiring Girls):dona Guardia Civil.

5èA : 10hr-11hr 5èB:12hr-13hr 5èC : 13hr-14hr

● Taller noves masculinitats (Miquel Far, pendent data)
● Taller Ben amics- La LGTBI avui en dia ( pendent de data)

● 6è
● 11 febrer: Dia de la dona científica.

Lectura/visionat de la biografía d’una dona científica.
Dilluns dia 7 de març: entrevista-col·loqui amb la batlessa de Son Servera i

regidores. L’alumnat haurà de preparar el contingut de l’entrevista i realització
de l’entrevista-col·loqui.
Ordre:
-Batlessa: Natalia Troya Isern (passarà una estona per tots els sisens).
-6è A: Mª Teodora Moreno Gómez (regidora d’Educació, Igualtat i LGTBI).
-6è B: María Remedios Cañadas García (regidora de Recursos humans,
Prevenció de riscos laborals, Gent gran i Sanitat).
-6è C: Margalida  Bonet Cabrer (regidora de  Serveis Socials).

9 març: biblioteca.Dones treballadores (Fundació Inspiring Girls): dona Guardia
Civil.

6eÀ:10hr-11hr 6èB:12hr-13hr 6èC: 13hr-14hr

● Taller noves masculinitats (Miquel Far, pendent data)
● Taller Ben amics- La LGTBI avui en dia ( pendent de data)

Aquesta proposta es pot veure condicionada per motius sanitaris i/o d’agenda de les persones convidades
Agraïments a:
Ben amics
Fundació Inspiring girls
Ajuntament de Son Servera
Convidades especials: Isabel Llinàs
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