Igualtat de gènere
On són les dones?

Nom: ………………………………………………

On són les dones?
T’has parat a pensar mai que la informació que ens arriba sempre està incompleta? És a dir,
quan estudiem història en un llibre de text, hem de tindre en compte que eixe llibre l’han
escrit uns autors, que són els que han seleccionat les fites històriques que han considerat més
rellevants. Per tant, estos autors també han descartat el que, segons el seu punt de vista, era
menys important. Per exemple, si parlem d’una guerra o una batalla, penseu que els
guanyadors i els vencedors explicaran els mateixos esdeveniments?
Durant les activitats que us plantegem a continuació, descobrirem un trosset d’història que
segurament no coneixíem i així podrem decidir, per nosaltres mateixos, si és rellevant o no.
Preparats i preparades?
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Treball individual:
Persones que han marcat en la història
Les Sense Barret
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Persones que han marcat en la història
Respon aquestes preguntes amb sinceritat i després us proposarem una breu reflexió.
Quants esportistes homes conec?
o Cap
o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quantes esportistes dones conec?
o Cap
o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quants científics homes conec?
o Cap
o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quantes científiques conec?
o Cap

o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quants escriptors conec?
o Cap

o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quantes escriptores conec?
o Cap

o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quants cantants homes conec?
o Cap
o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quantes cantants dones conec?
o Cap
o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quants pintors conec?
o Cap

o Entre 1 i 5

o Més de 5

Quantes pintores conec?
o Cap

o Entre 1 i 5

o Més de 5
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Nom: ………………………………………………

Les Sense Barret
A Espanya, la Generació del 27 és un grup d’autors i autores (escriptors i poetes,
principalment), que van tindre un gran pes en la nostra literatura. Dins d’este grup hi havia
homes i dones, però sorprenentment els homes són molt més coneguts. Coneixes algun autor
d’esta generació? I alguna dona?
A continuació us proposem visualitzar uns fragments de diversos documentals. Hi trobareu
respostes per a algunes de les preguntes que us hem plantejat.

1a PART “LES SENSE BARRET”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sinsombrero/3318136/
2a PART “LES SENSE BARRET”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sinsombrero-ocultas-impecables/5049337/

Treball en equip
Escoltem i analitzem podcasts
Creem els nostres podcasts
Com difondrem els podcasts?

Com us sentiríeu si us passara a vosaltres? Què podem fer?
No podem canviar el passat, i com heu pogut descobrir en els vídeos, hi ha una part de la
història que no coneixem. Què us sembla si investiguem alguns fragments d’eixa història per
a completar la que ja coneixem?
Per a fer-ho us proposem que, per equips de 4 alumnes, graveu un podcast sobre una dona
que pensem que ha d’estar present en els llibres que estudiem. Per a fer-ho us guiarem per
mitjà de les diferents activitats i propostes que farem.
Per a començar: sabeu què és un podcast? Alguna vegada n’heu gravat un?
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Escoltem i analitzem podcasts
A continuació escoltarem de la mà d’Estíbaliz Espinosa Río una breu introducció a la vida de
dones científiques que han fet aportacions importants al llarg de la història de la biomedicina.
Esta minisèrie de ràdio, que s’anomena “Cápsulas de Son”, s’emet en Ràdio Voz els dilluns a
les 13.35 h; així, si us semblen interessants, podreu continuar descobrint històries noves cada
setmana.
Ací us deixem unes preguntes perquè us ajuden a extraure’n les idees principals. Per a
contestar-les us proposem que feu el següent:
1. Llegiu les preguntes en grup.
2. Escolteu el podcast.
3. Llegiu una pregunta i compartiu el que contestaríeu cada un i cada una de vosaltres.
Arribeu a un consens sobre la vostra resposta; és a dir, ningú no pot escriure fins que
tots els components del grup no hagen compartit l’opinió i tinguen clara la resposta.
4. Escriviu de forma individual el que heu acordat en grup.
Preparats i preparades?
Minisèrie ràdio: https://www.ciber-bbn.es/programas-transversales/programa-de-

difusion-e-internacionalizacion/biomedicina-con-y-para-la-sociedad/miniserie-de-radio

Qui escriu i narra la minisèrie?
Quins personatges apareixen en la narració?
De quina dona parla?
Podríeu resumir en una idea l’aportació d’eixa dona a la història?

Per què acaben parlant d’eixa dona científica? Com sorgeix la conversa?
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Creem els nostres podcasts
Alguna vegada heu parlat en la ràdio? Us agrada escoltar-la? A diferència de la televisió, el
cinema o el teatre, en la ràdio no veiem els personatges ni el decorat, per la qual cosa cal
esforçar-se molt més perquè l’oïdor es clave en la història i s’imagine la situació. Això és un art
i cal aprendre a fer-ho. Us heu fixat en alguns dels recursos que utilitzen en els podcasts que
heu escoltat? Quins no utilitzen i podríem utilitzar nosaltres?
Per a dur a terme la tasca final, és a dir, la gravació del nostre podcast, seguirem els passos
següents:
1. Seleccionar la dona que volem investigar. A més de totes les Sense Barret que s’esmenten
en el vídeo que heu visualitzat i de les dones de “Cápsulas de Son”, ací teniu altres
materials que us poden ajudar:


La Vanguardia. “Quinze dones que han marcat i canviat la història”
https://www.lavanguardia.com/vida/20180307/441317420277/mujeresimportantes-historia.html



20 minutos. “Dones que van fer història” https://listas.20minutos.es/lista/mujeresque-hicieron-historia-298052/



Cultura
Joven
“Escriptores
famoses
http://www.culturajoven.es/escritoras-famosas-ocultas/



Cançó:
Dones
silenciades
Te’n
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI

podria

ocultes”
dir

mil:

2. Investiguem la nostra “dona invisible”


Biografia: dades més rellevants.



Curiositats.



Quina va ser la seua aportació a la història?

3. Escrivim un miniconte


Què contarem? Quines són les coses que ens semblen més rellevants?



Quants personatges parlaran? (No han de ser necessàriament mare i fill)



És important que les històries que escriviu siguen senzilles, entretingudes i fàcils de
comprendre. No cal que ho conteu tot, només haureu de plantar una llavor de
curiositat. A qui li interesse, ja investigarà pel seu compte!

4. Repartim les funcions


Personatges

©Consum 2017. Tots els drets reservats
Més jocs i recursos per a l’aula en Teamconsum

Igualtat de gènere
On són les dones?

Nom: ………………………………………………



Efectes especials (música d’inici, música final, presentació dels components del grup,
sons…)



Com gravarem?

5. Assaig general, revisions i millores
6. Gravem i muntem
Podeu utilitzar un programa anomenat Audacity, el professor o la professora us ajudarà a
fer-ho. Però si teniu una altra proposta, parleu-ho amb ell o ella i decidiu quina és la millor
opció.
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Com difondrem els podcasts?
Després d’investigar, seleccionar la informació més rellevant i pensar com l’explicarem perquè
siga interessant i entretinguda, ha arribat el moment de decidir com la farem arribar al món.
Per equips, podeu fer una pluja d’idees de tot el que se us ocórrega. No patiu si sorgeix alguna
idea boja o difícil de dur a terme, després ja seleccionarem les més apropiades: ara, tot s’hi val.
Després, compartiu les idees amb la resta de grups i decidiu les que penseu que funcionaran
millor.
Ànim, esteu aportant el vostre granet d’arena perquè la nostra història siga una miqueta més
justa i igualitària.
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