
Canviant el món 
a través

 dels contes
 

IGUALTAT I FEMINISMES



Emily Dickinson
(Estats Units, 1830-1886)

 

Va ser una poeta estatunidenca, considerada una de les

figures més importants de la poesia.Malgrat ser

gairebé desconeguda en vida, Dickinson ha acabat sent

considerada una de les més importants poetes del segle

XIX

"Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre"
 



TEMESEstereotips sexistesViolències masclistesPrevenció de l'abús sexualinfantil

OBJECTIU

Educar per la igualtat 

i la vida lliure d'abusos i

violències



Virgínia Woolf
(Regne Unit, 1882-1941)

 

"No hi ha barrera, pany, ni forrellat que puguis imposar 
a la llibertat de la meva ment"

Adeline Virginia Stephen, més coneguda com a Virginia Woolf 

fou una escriptora i editora anglesa. 

És considerada una de les figures més destacades 

del modernisme literari del segle XX



Estereotips 

sexistes

CONTINGUTS
Rols de gènere

Igualtat de gènere

Contra-discurs imperant

Estereotips de l’heteropatriacat

Superació de dificultats

Autoconeixement i 

autoidentificació



Gloria Fuertes García
(Espany, 1917-1998)

 

"Un niño con un libro de poesía en las manos 
nunca tendrá de mayor un arma entre ellas"

Va ser una escriptora espanyola, que destacà 

sobretot en el camp de la poesia. 

El procés d'aprenentatge de Gloria Fuertes va començar als tres anys 

quan va aprendre a llegir 

i als sis anys va començar a treballar



Violències

masclistes

CONTINGUTS

Educació emocional

Empatia

Tipus de violències

Discriminació

Igualtat de gènere



Murasaki Shikibo
(Japó, 978-1014)

 

«En la foscor, les coses que ens envolten 
no semblen més reals que els somnis».

Va ser una escriptora japonesa. 

Com a autora d'un diari i de la novel·la Genji Monogatari 

va ser pionera de la literatura japonesa i la novel·la com a fenomen



Prevenció de

 l'abús sexual

CONTINGUTS
Educació emocional

Autoestima i seguretat

Saber dir NO

Conductes de prevenció

Autoprotecció

Identificar persona de

confiança



Oferim un
recorregut per les
tres temàtiques  

Entre 6 i 8
sessions 

d'una 
hora de 
durada

Dirigit a
biblioteques,

centres cívics,
AFAS...

Lectura
teatralitzada 

del conte 
i una 

dinàmica
d'aprofundiment

adaptada a les
edats de les

persones
assistents



Elaborem un
passaport/passacontes

personalitzat amb les
portades dels contes

seleccionats per
l'itinerari , que donem a
les persones assistents

per tal que sàpiguen quin
es treballarà a  cada

sessió.



Per a qualsevol informació o dubte poseu-vos en
contacte amb nosaltres!

VANESA CATALÀ RAYA
666388140
601993388

vanesacatala@identitats.cat
info@identitats.cat


