
 

El dia de la dona és sempre  

 

 

MOPI 
A l’inici del dia treballarem el conte   
Dones extraordinàries i en farem 
reflexió.  
 

PIN 
Situarem el Dia de la Dona i la seva 
importància. Reflexionarem sobre 
actituds i accions del quotidià dels 
infants, en què hi ha d'haver 
igualtat de gènere. Omplirem el 
pati vermell de fotografies de 
dones importants en la nostra vida 
a mode d’homenatge, crearem un 
gran mural que  exposarem al 
passadís del claustre del Sagrat Cor. 
 

NEI 
5è i 6è EP. A l’inici del dia 
treballarem diversos testimonis 
de dones rellevants. 
1r ESO. Aprendrem la història i 
l’origen del Dia de la dona. A partir 
de diferents vídeos curts 
analitzarem els estereotips i en 
farem reflexió conjuntament.   
2n d'ESO. Visionat i treball sobre 
el documental Atrapades entre 
dos mons del programa Ciència 
ficció sobre dones catalanes que 
segueixen l’islam. Aquesta 
activitat s’emmarca en els 
projectes Les mil i una cultura i 

Encén el llum, que ha treballat 
l’alumnat de 2n d’ESO. 
 

TQE-BATXILLERAT 
3r TQE.  Farem un inici del dia i 
en les hores d'Orientació 
Vocacional i per als Estudis (OVE) 
els tutors treballaran el dia de la 
dona a partir de diversos 
recursos. 
4t TQE. Visionat del 
documental A las mujeres de 
España dirigit per Laura Hojman, 
nominat al Goya a la millor 
pel·lícula documental. 
4t TQE - 1r BATX. Creació d'una 
comissió de 1r de batxillerat que 
es coordinarà amb una comissió 
d'alumnes de 4t TQE per 
projectar unes línies d'actuació 
i  donar continuïtat durant dos 
anys a la comissió.  
BATX. Participarem del taller 
Material Sensible de la Fundació 
Vicki Bernadet. 
Els alumnes de l’àmbit artístic 
realitzaran una exposició 
d'infografies sobre la temàtica 
del Dia de la dona. 
Treballarem el document 
Estratègies per a un ús no 
sexista de la Llengua. 
Des de la matèria de Ciutadania, 
Política i Dret es projectarà i 

treballarà la pel·lícula 
Sufragistes. 
Des de la matèria Projectes 
Socials es projectarà la 
pel·lícula  Figuras ocultas i es 
realitzaran algunes activitats 
com, per exemple, comprovar, 
mitjançant el Test de Bechdel, si 
les pel·lícules o sèries que veuen 
els alumnes tenen perspectiva 
de gènere. 
En el marc del desenvolupament 
de la ciutadania global, 
participarem en el programa 
Somos Amazonia de les ONG 
Alboan i Entreculturas. Aquest 
programa denuncia com els 
models de producció i consum 
globals no tenen en compte la 
cura de la natura i ignoren les 
contribucions de les dones a les 
cures posant en perill la 
sostenibilitat de la vida en tot el 
Planeta. Tres dones de 
llatinoamèrica ens presentaran 
el seu testimoni.   

FP 
Accions tutorials al llarg de tota 
la setmana en tots els programes 
de Formació Professional. 
   

https://www.somos-amazonia.org/

