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Naturalista, zoòloga, professora, jurista i pionera del feminisme a
Brasil. Va exercir com a diputada, càrrec des del qual va defensar el
canvi de legislació laboral femenina i infantil, i la igualtat de salari
entre homes i dones. Fundadora de la Federació Brasilenya per al
Progrés Femení després de representar a Brasil a l’Assemblea general
de la “Lliga de les Dones Sufragistes”. Va tenir un paper fonamental
per tal que s’anomenés a les dones a la Carta de les Nacions Unides. 

 BERTHA LUTZ
(BRASIL, 1894-1976)

 

“Negar a las mujeres la igualdad de derechos en virtud del sexo es
negar la justicia a la mitad de la población”

 



VA DE PRINCESES... O NO!
 

Ens endinsarem en la història d’en Kevin, que és
una princesa, i en la de la Maria, que vol ser un drac.
Dues històries divertides amb les què els infants es
poden identificar fàcilment i a partir de les quals es
qüestionaran els rols i estereotips de gènere tot
incidint en la importància de l’autoconeixement com
a mitjà per a ser i fer el què t’agrada i t’identifica.

Identificar els estereotips i
rols de gènere.
Tallar amb els tòpics de
gènere.
Fomentar l’autoconeixement
i l’autoidentificació.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
a l'alumnat de P5 i Cicle Inicial
de Primària.

El taller té una durada d’1 hora.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



TAWAKKUL KARMAN
(IEMEN, 1979)

Periodista, política i activista per la defensa dels drets humans.
Fundadora del grup Dones sense cadenes. Guanyadora del Premi Nobel
de la pau del 2011 juntament amb les liberianes Leymah Roberta
Gbowee i Ellen Johnson Sirleaf, “per la seva lluita no violenta per la
seguretat de les dones i els seus drets a una participació plena en el
treball de construcció de la pau” segons el Comitè Nobel noruec. 

“La paz no significa solo detener las guerras, sino también detener la
opresión y la injusticia.”



I PER QUÈ NO?
 
I per què en Joan no es pot pintar les ungles? I per
què la Clara no pot jugar a fútbol? I per què la
Fàtima no es pot tallar aquests cabells que tant la
molesten? I per què en Robert no pot ser la
princesa en comptes del cavaller?... Qui decideix què
podem o no podem fer? I per què?
A partir d’un conte es qüestionaran els estereotips
de gènere tot fomentant el desenvolupament
personal i la igualtat.

Identificar els estereotips i
rols de gènere.
Fomentar les relacions
igualitàries i respectuoses
Fomentar el desenvolupament
personal, lliure de càrregues de
gènere.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta va dirigida
l’alumnat de P5 i Cicle Inicial de
Primària.

El taller té una durada d’1 hora.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



WU RONGRONG
(XINA, 1985)

Activista, treballadora social i psicòloga. Va ser líder del Grup d’Acció en
Favor dels Drets de les Dones. Va ser empresonada per organitzar una
campanya contra l’assetjament sexual femení en els mitjans de
transport públics xinesos, i té un llarg recorregut en la defensa dels
drets de les dones. 

“Las mujeres se enfrentan a muchas dificultades en su vida, pero
muchas de estas dificultades siguen siendo invisibles. Por ejemplo, las
sobrevivientes de acoso sexual no sólo sufren un dolor indecible, sino

que también carecen de una protección jurídica eficiente. Animar a
las víctimas a buscar reparación en lugar de culparlas contribuiría a

reducir el acoso sexual”.



LA MEVA FAMÍLIA ÉS...

Hi ha famílies molt nombroses i altres molt petites;
famílies que viuen sota el mateix sostre i famílies
que tenen dues cases; famílies que tenen un pare i
una mare i famílies que tenen dues mares; famílies
que tenen l’àvia a casa i famílies que tenen només
un pare;... hi ha tantes opcions com famílies
existeixen, però això si, totes les famílies són igual
de vàlides! A partir d’un conte ens endinsarem en la
diversitat familiar existent i fomentarem el
respecte per la diversitat, tot apropant-nos a la
realitat de l’alumnat.

Conèixer i apropar la diversitat
existent en les estructures
familiars.
Fomentar el respecte per la
diversitat.
Augmentar l’autoestima i
l’empatia.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta va dirigida a
l’alumnat de P5 i Cicle Inicial de
Primària.

El taller té una durada d’1 hora.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



SOLEDAD ARNAU
(ESPANYA, 1971-2021)

Doctora en filosofia, activista feminista especialitzada en feminisme i
igualtat de gènere, filosofia per la pau, bioètica i sexologia. Va formar
part del Foro de Vida Independiente i formava part de Diversex, una
plataforma des d’on reivindicava la sexualitat en la diversitat. 

“Quan vaig començar a llegir literatura feminista em preguntava: de
quines dones parlen? I vaig adonar-me que no parlaven de les dones

amb diversitat funcional perquè parlaven de les dones amb èxit, de les
que poden aconseguir, fàcilment, oportunitats laborals i acadèmiques.

Però els discursos de fons em semblaven molt potents i m’hi vaig
enganxar per a transformar-los i aterrar-los.”



LA NOSTRA CANÇÓ SONA AIXÍ!
 
Tot el que passa al grup és responsabilitat del grup,
és a dir, de totes les persones que en formen part.
Tothom hi té un paper, tothom és important, però…
tots/es hem de ser amics i amigues? A través de la
música coneixerem millor els companys i
companyes i descobrirem el nostre paper per
millorar la convivència i establir relacions
igualitàries i de respecte.

Reflexionar sobre la
convivència i cohesió de
grup..
Fomentar les relacions
entre iguals i saludables.
Divertir-se amb el grup-
classe.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle Inicial
de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



MALALA YOUSAFZAI
(PAKISTAN, 1997)

Activista i símbol internacional de la lluita a favor de l’educació de les
nenes degut al fet que, al 2012, va sobreviure als dispars que va rebre
per oposar-se a les restriccions dels talibans a l’educació de les dones.
Cofundadora del Fondo Malala per a la sensibilització sobre els efectes
socials, econòmics i empoderadors de l’educació de les nenes. Als 17
anys es va rebre el Premi Nobel de la Pau, i actualment és Missatgera
de les Nacions Unides per ajudar a sensibilitzar sobre la importància
de l’educació de les nenes. 

“Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando
somos silenciadas.”



LA CADENA

En Miquel, abusat… abusador? A través de la seva
història veurem que la violència pot ser una cadena,
si no la trenquem, i que nosaltres podem ser
qualsevol de les seves anelles. Acompanyarem els
personatges en les seves emocions, fent-nos de
mirall de les nostres.

Entendre i identificar què són
les agressions.
Elaborar les emocions i les
conseqüències que es generen de
les situacions d’abús.
Buscar possibles alternatives
per trencar la cadena de la
violència

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle Mitjà
de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



AITZOLE ARANETA
(ESPANYA, 1982)

Sexòloga, activista transfeminista, actriu, tècnica d’igualtat a
l’Ajuntament de Donosti. Va ser la primera dona trans en encapçalar
la llista per una alcaldia a Espanya. 

“Ser quién eres no puede ser un debate.”



CANVIANT LA HISTÒRIA
 

Què passaria si ens poséssim més al lloc dels
altres? I si decidíssim fer les coses d’una manera
diferent? A través d’una història que també podria
ser la nostra, analitzarem i qüestionarem
situacions que es viuen de manera quotidiana a
l’escola, per tal de trobar nous camins que fomentin
la responsabilitat i l’empatia. És la nostra història i
està a les nostres mans canviar allò que no ens
agradi!

Entendre què és l’empatia i com
utilitzar-la.
Donar valor al poder del grup
davant les situacions d’abús.
Aprendre a responsabilitzar-se i
gestionar els conflictes grupals.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle Mitjà i
Superior de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts. 

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



JOHANA IZURIETA 
MONTESDEOCA

(EQUADOR, 1970)

Llicenciada en màrqueting i publicitat. Pertany al primer moviment de
caràcter feminista d’Equador, Ruptura 25, i actualment es coordinadora
general de la Fundació Yerbabuena que forma part de la Marcha de las
Putas (mobilització en protesta per la violència sexual cap a les dones)
i la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos. Forma part del projecte
Avanzadoras de Oxfam Intermón, una iniciativa d’apoderament per a
les dones de tot el món i busca una major intervenció de les mateixes
en la vida política. 

“Soy lesbiana y transfeminista. Pero defiendo los derechos
humanos de las mujeres. Todas vivimos la misma

discriminación."



M’AGRADA DE TU... 
EL RAP DE LA CLASSE

Formem part del mateix grup, però… ens
coneixem? Ens impliquem per tal de millorar la
convivència dia a dia? Treballarem la cohesió de
grup per mitjà de dinàmiques grupals i ens
deixarem portar per la música per descobrir que
ens agrada de la resta de companys i companyes
tot potenciant un clima positiu i segur.

Fomentar l’autoestima grupal i
individual
Implicar a totes les persones
del grup en el seu
funcionament
Identificar situacions que
aporten benestar i potencien el
grup, en contraposició
d’aquelles que generen
malestar i actuen en
detriment del mateix.

OBJECTIUS

 
INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle Mitjà i
Superior de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



CHIMAMANDA 
NGOZI ADICHIE

(NIGÈRIA, 1977)

Activista, escriptora, novel·lista i dramaturga feminista. Contribueix a
desmuntar tòpics sobre Àfrica i sobre les dones.
Ha escrit libres com: "Americanah", "Todos deberíamos ser feministas",
"Alrededor de tu cuello" y "Cómo educar en el feminismo". 

“El feminismo no busca que hombres y mujeres sean iguales. Si los
hombres y las mujeres fueran iguales, no tendríamos sexismo.

Nosotros solo constatamos las diferencias y la gente debería dejar
de designar un valor negativo a los atributos que poseen las

mujeres. No es que hombres y mujeres sean iguales, sino que
ambos son igualmente humanos.”



TANTS CAPS, TANTS BARRETS

Hi ha persones amb orelles tan grans que semblen
ales de papallona, persones tan altes que no s’han
d’enfilar per arribar al prestatge de dalt de tot,
persones que llegeixen a poc a poc per entendre-ho tot,
persones que dibuixen com artistes, persones que es
desplacen sobre rodes,... i és que totes les persones
som diferents. La diversitat és infinita i ens enriqueix,
i per tant, aprendre a acceptar-la i estimar-la ens
ajudarà a millorar l’autoestima i fomentar l’empatia.

Entendre les diferències i
acceptar la diversitat.
Valorar les qualitats positives
d’un/a mateix/a i dels altres.
Fomentar l’autoestima i
l’empatia..

OBJECTIUS
INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle Mitjà i
Superior de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



TARANA BURKE
(NOVA YORK, 1973)

Activista afrofeminista, educadora i creadora de la ONG Just be.
Fundadora del moviment feminista Me Too, per tal de promoure
l’apoderament femení i crear consciència de les situacions d’agressions
i abusos sexuals. Directora de l’organització Girls for Gender Equity, que
treballa en diferents programes dirigits a dones joves negres víctimes
de violència sexual. Autora dels llibres: "You Are Your Best Thing:
Vulnerability", "Shame Resilience, and the Black Experience" i "Unbound:
My Story of Liberation and the Birth of the Me Too Movement".

“Tenemos que hablar sobre el consentimiento desde el principio.”
 



CRIDA BEN FORT

Segons dades de ”Save de Children”, el 17% de la població
ha patit abusos sexuals durant la infància, tot i així,
continua essent un tema tabú. La por, la vergonya, la
incertesa, el desconeixement,... poden silenciar les
situacions d’abús i maltractament infantil. Conèixer el
propi cos i donar eines per demanar ajuda davant
d’aquestes situacions és imprescindible per a trencar el
silenci i detectar-les el més aviat possible.

Conèixer el propi cos.
Conèixer la importància del
respecte i el dret a la intimitat.
Saber identificar les situacions
d’abús i maltractament.
Donar eines per demanar
ajuda davant situacions d’abús
o maltractament.

OBJECTIUS
INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle Mitjà i
Superior de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



COCO CHANEL
(FRANÇA, 1883-1971)

Dissenyadora i primera dona empresària coneguda a la història. Va
contribuir a  alliberar a la dona a través de la moda, barrejant peces
de roba considerades fins al moment com a masculines amb roba
considerada femenina, creant els primers pantalons per a dones. Va
popularitzar el tall de cabell “garçon” i va crear el vestit sastre per a les
dones treballadores i independents. 

“El acto más valiente es pensar por una misma. En voz alta”.
 



JUUL, QUÈ T’HA PASSAT?

 Segons un estudi realitzat a Catalunya l’any 2019, el 54%
dels i les adolescents han estat implicats en casos
d’assetjament escolar, ja sigui exercint d’agressors,
víctimes o testimonis actius o passius. Però… sabem
detectar situacions d’abús? Quin és el nostre paper
davant d’aquestes situacions? Fins on seríem capaços
d’arribar per a ser acceptats pel grup? Coneixerem i
analitzarem la història d’en Juul per tal de reconèixer les
situacions d’abús que viu, els seus sentiments i el paper
de les persones del seu voltant.

Entendre què és l’empatia i
com utilitzar-la.
Aprendre a detectar situacions
d’abús.
Donar valor al poder del grup
davant les situacions d’abús.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle
Superior de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



MARÍA TERESA BLANDÓN
(NICARAGUA, 1961)

Activista pels drets de les dones i docent. Porta el Programa Feminista
la Corriente, una organització que promou i defensa l’avenç dels drets
femenins i la igualtat de gènere a través de la investigació, la formació
i les campanyes per la no discriminació. 

“La apuesta de las feministas no es apoyar a un líder (…) es
contribuir a procesos dinámicos de transformación”



ENXARXA’T, NO T’ENREDIS

 
Un taller per identificar els canvis que implica relacionar-
se a través de les xarxes socials i com això té efectes en
les relacions socials, en el nostre entorn, i en el nostre
dia a dia.

Fomentar el bon ús de la xarxa i
la responsabilitat a l'hora
d'utilitzar-la.
Tenir cura de la pròpia privacitat
i la de les altres persones.
Saber gestionar la pròpia
identitat virtual.
Reflexionar sobre el mal ús de
les xarxes i quines conseqüències
se'n poden derivar.

OBJECTIUS
INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle
Superior de Primària.

El taller té una durada d’ 1 hora
i 30 minuts. 

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



DESIRÉE BELA-LOBEDDE 
(ESPANYA, 1978)

 

Escriptora, comunicadora i activista afrofeminista i antiracista.
Fundadora de la primera comunitat integral d’aprenentatge
afrocentrat de parla hispana, on és també creadora de continguts i
formadora. Autora de llibres com “Ser mujer negra en España” i
“Minorías”.

“¿Una lucha antirracista que no sea feminista? No creo que pueda
existir, pero desafortunadamente se da.”

 



SI JO FOS EXTRATERRESTRE…

 Els rols i estereotips de gènere impregnen tots els
àmbits de la societat, i ens afecten fins i tot abans de
néixer, però… imagina que vens d’un altre planeta i no els
coneixes ni t’han afectat. Què t’agradaria fer? Com
t’agradaria ser? Canviaries alguna cosa? Pots fer i
desfer sense límits!

Identificar els estereotips i rols
de gènere.
Identificar actituds i
comportaments sexistes i de
desigualtat d’oportunitats.
Introduir vocabulari i conceptes
relacionats amb el gènere i la
diversitat.
Fomentar la igualtat de gènere.

OBJECTIUS

INFORMACIÓ RELLEVANT

Aquesta proposta està dirigida
als/les alumnes de Cicle
Superior de Primària.

El taller té una durada d’1 hora
i 30 minuts.

Es realitza a l’aula i per grup
classe.



recursos recomanats

Acoso entre iguales: bullying i ciberbullying
https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos1

Bullying
https://bullying.cat/recursos/

Candela.cat
https://candela.cat/inicio/

Guia d'acompanyament i bon tracte a l'alumnat
que verbalitza situacions de violències sexuals
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/guia-
acompanyament-alumnat-violencies-sexuals/

Institut català de les dones
https://dones.gencat.cat/ca/inici

NUS Processos Socials i Creatius
https://nus.coop/

Sidastudi
sidastudi.org

Sigues tu. Eines i actius per a la salut
https://www.siguestu.cat/ca/inici.html

Teixim xarxes
https://teiximxarxes.cat/

https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos1
https://bullying.cat/recursos/
https://candela.cat/inicio/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/guia-acompanyament-alumnat-violencies-sexuals/
https://dones.gencat.cat/ca/inici
https://nus.coop/
https://www.siguestu.cat/ca/inici.html
https://teiximxarxes.cat/


Qui no es mou, no sent les cadenes...
Rosa Luxemburgo

 
Per a qualsevol informació o dubte poseu-vos en

contacte amb nosaltres
 

NÚRIA SANTAYANA SÁNCHEZ 
687406782

nuriasantayana@identitats.cat
 

mailto:nuriasantayana@identitats.cat

