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EEEExpoxpoxpoxposiciósiciósiciósició    LA DONA AL MÓNLA DONA AL MÓNLA DONA AL MÓNLA DONA AL MÓN        
 
Aquesta exposició ha estat elaborada per l’equip tècnic del Fons Pitiús. Està pensada per 
complementar i ampliar la feina que durant el curs 2014-2015  s’està fent a les escoles de 
la Xarxa de Centres Educatius Solidaris sobre la situació dels drets de les dones arreu del 
món. 
  
OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

� Conscienciar sobre la vulneració dels drets de les dones.  
� Fomentar la reflexió sobre la desigualtat de gènere. 
� Analituar algunes de les injustícies a què han de fer front les dones arreu del món, 

especialment pel que fa a la càrrega de treball, a les dificultats d’accés a 
l’educació i a la falta de llibertat per prendre les seues pròpies decisions. 

� Estimular la confiança de l’alumnat en la possibilitat de canvi i de millora en el 
futur. 

 
FORMATFORMATFORMATFORMAT    
Integren l’exposició: 

� Les figures de tres dones que tenen una alçada aproximada d’1,50m i que 
presenten amb un text les tres àrees temàtiques de l’exposició.  

� 16 fotografies (de 30x40cm) de diversos indrets del món que exemplifiquen allò que 
diuen les tres dones protagonistes.  

� 5 peces d’artesania tèxtil amb representacions de dones realituant activitats 
quotidianes. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Guia didàcticaGuia didàcticaGuia didàcticaGuia didàctica    ––––    PropoPropoPropoProposta d’activitatssta d’activitatssta d’activitatssta d’activitats    
 

Abans de la visita... 
 

1. Plantejar a l’aula en forma de tempesta d’idees un recordatori del contingut de la 
primera sessió del taller La dona al món. També es pot repassar la informació que 
hagin incorporat a la carpeta d’aula que acompanya aquest taller. 
És important que apareguin qüestions com les següents: 
- Dones i homes tenim els mateixos drets? 
- Es respecten els drets de les dones arreu del món? 
- Recordau algun dret que no els sigui respectat a les dones i nenes? 
- Néixer dona o home, hauria de determinar allò que podràs fer en la teua vida?  

 

Durant la visita... 
 

Per entendre bé el contingut de l’exposició, s’ha de començar  llegint el missatge d’alguna 
de les 3 dones protagonistes i després passar a analituar les fotografies que l’acompanyen.  
 

És important que boixes i boixos tenguin en compte que les imatges no són d’un únic país o 
continent. Encara que cada dona protagonista diu quin és el seu origen geogràfic, ha de 



quedar clar que les fotos mostren  situacions que no són exclusives d’aquell lloc, sinó que 
afecten les dones d’arreu del món. Per aconseguir-ho, es poden observar les 
característiques físiques de les dones que apareixen a les fotos i també el tipus de roba que 
porten. 
 

•  Teniu a continuació el text i les fotografies de l’exposició (amb el peu de foto en un 
requadre). Van acompanyades d’una proposta de preguntes i reflexions que es 
poden anar fent durant la visita, sempre depenent de l’edat i de les 
característiques de cada grup. Són preguntes orientatives per ajudar a fixar 
l’atenció de l’alumnat. Com veureu, hi ha fotografies que mostren situacions de 
vulneració de drets i altres que presenten iniciatives en favor de la defensa 
d’aquests drets. 

 
 

� Wangari Wangari Wangari Wangari –––– Càrrega de treball Càrrega de treball Càrrega de treball Càrrega de treball    
 
- TEXT: “Em dic Wangari i visc a Tanzània, un país d’Àfrica. En general, les 
dones africanes (i del món) tenim una gran càrrega de treball diari. Ens 
aixecam abans que surti el sol i acabam la nostra jornada després que la 
resta de la família. Investiga a les fotografies què és el que ocupa tot el 
nostre temps!” 

 
•  Què explica na Wangari? Què vol dir càrrega de treball? De tota la família, qui 

treballa més hores? Tenen temps per descansar les dones? 
 
FOTOS: 
 

•  Fotos 1, 2 i 3: Quines feines estan realituant? Quines dificultats poden trobar per 
fer aquestes feines? (Desplaçaments llargs i cansats, problemes per aconseguir 
aigua o llenya, gran càrrega de pes, atacs d’animals, caigudes, problemes de salut 
per inhalació de fums,...). 

 

 

 
 
 
 

 
 

Les dones tenen assignada la 
responsabilitat de proveir la família 
d’aigua i llenya per fer el menjar. 
De vegades, aquesta tasca les ocupa 
moltes hores del dia i les obliga a 
caminar llargues distàncies. 

Les dones fan el menjar 
per a tota la família. El 
fum de les cuines que 
són de llenya és 
perjudicial per la seua 
salut. 

A les feines domèstiques s’afegeix 
el treball al camp per proveir 
d’aliment a la família. 



•  Foto 4: Quina feina fan aquestes dones? 
Us sorprèn? És una tasca dura? Què diu 
el peu de foto? Us sembla just que les 
dones cobrin menys per la realituació de 
la mateixa feina? 

 
 
 
 
 
 

 
 
Què s’està fent per millorar aquesta situació? 
 
 
•  Foto 5: Què fan aquestes dones? Per 

què estan alegres? Què millora a la 
vida de les dones quan tenen una font 
d’aigua potable al poble? Per què és 
important? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� RRRRigobertaigobertaigobertaigoberta    ––––    Dificultat d’accés a l’educacióDificultat d’accés a l’educacióDificultat d’accés a l’educacióDificultat d’accés a l’educació    
 

 
- TEXT: “Som na Rigoberta i visc a Guatemala. Sabíeu que molts milions 
de nenes no van a l’escola? Les boixes, a molts llocs del món, s’han de 
quedar a casa cuidant dels germans i germanes petits o ajudant la mare 
amb les feines de casa. Quan les famílies tenen pocs recursos primer 
envien a l’escola els boixos perquè consideren que les boixes no 
necessiten aquest coneixement.” 

 
•  Què explica na Rigoberta? Què passa amb les nenes? A tot el món, poden anar a 

l’escola? Per què? Estau d’acord en què les nenes no necessiten aprendre? Quines 
conseqüències té no poder anar a l’escola? 

 
 
 
 
 

Quan les dones treballen fora de casa 
solen cobrar menys que els homes per la 
mateixa feina. Aquestes dones estan 
fent blocs de tova per a la construcció. 

Que hi hagi una font d’aigua potable a la 
comunitat representa per a les dones un 
alleujament en la càrrega de treball quotidià. 
Organitzacions com Dignidad contribueixen 
a què això sigui possible. 
 



 
 
- FOTOS: 
 

 
•  Foto 1: Què fa aquesta nena? Es deu cansar 

amb aquesta feina? Quant temps deu tardar 
per fer la farina? Per què la fa a mà? 

 
 
 
 
 
 

 
 
•  Foto 2: Què representa per una nena 

anar a buscar aigua? Pot tenir 
problemes de salut? Per què? Com es 
deu sentir quan veu que els nens 
poden jugar i que ella ha de treballar? 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Foto 3: Les nenes, només han de fer 
feines domèstiques? Què diu el peu de 
foto? Quines altres coses han de fer? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Què s’està fent per millorar aquesta situació? 
 
•  Fotos 4 i 5: Què fan aquestes nenes? Per què poden anar a l’escola? Ha millorat la 

situació de les nenes en els darrers anys? Què vol dir que l’educació és universal? 
Què significa “doble discriminació” pel fet de ser nena i amb una discapacitat? 

 
 
 
 
 
 

A les nenes se’ls assignen tantes feines 
domèstiques que no poden anar a 
l’escola. Moldre el cereal per fer farina 
és una d’elles. 

Mentre els germans juguen o van a 
l’escola, les nenes han d’anar a buscar 
l’aigua per a tota la família. 

Moltes nenes, per contribuir a l’economia 
familiar, han de fer feines com anar a 
vendre pels mercats, treballar a 
fàbriques, recollir fems dels abocadors, … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Vandana Vandana Vandana Vandana –––– Falta de llibertat Falta de llibertat Falta de llibertat Falta de llibertat    
 
- TEXT: “Hola! Em dic Vandana i som de l’Índia. A moltes bandes del món, 
se’ns nega la llibertat de poder decidir sobre la nostra pròpia vida: 
necessitam el permís d’un home per sortir al carrer, se’ns maltracta dins de 
la pròpia família només pel fet de ser dona... També ens passen altres coses 
que podreu descobrir a través de les fotos.” 

 
•  Què diu na Vandana? A molts llocs del món, les dones són lliures per escollir què 

volen fer amb la seua vida i prendre les seues pròpies decisions? Què vol dir 
maltractar? Trobau que és just que això passi només pel fet de néixer dona? 

 
 
FOTOS: 
 

•  Foto 1: Què fan aquestes persones 
de la foto? Hi ha alguna cosa que et 
cridi l’atenció? Quina roba porten 
algunes de les dones? Saps com es 
diu aquesta peça de roba? (burca) 
Deu ser còmoda? S’hi pot veure bé 
a través? Per què han d’anar 
tapades? I els homes, van tapats?  

 
 

 
 
 
 

En els darrers anys, amb l’esforç de moltes 
persones, s’ha aconseguit reduir el nombre 
de nenes que estan sense escolaritzar. 
Encara queda molta feina per fer perquè, 
com sabeu, el dret a l’educació és universal. 

Tenir una discapacitat, a més del fet de 
ser nena, suposa una doble 
discriminació. No obstant això, hi ha 
organitzacions al món, com la Fundació 
Vicente Ferrer, que lluiten perquè les 
nenes, tenguin les dificultats que 
tenguin, puguin anar a l’escola. 

A molts països ens obliguen a ocultar-nos davall la roba. Un cas extrem el 
representa el burca que, fins i tot, limita la visió. 



 
•  Foto 2: Què li passa a la nena de la fotografia? Està feliç? Qui és aquest home que 

hi ha al seu costat? Et sembla una bona idea que es casi quan és encara tan petita? 
Ho ha decidit ella o l’han obligat? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  Foto 3: Què fa aquesta dona? On està? Per 
què ha d’estar aïllada a una cabana 
durant 3 mesos? Qui ho ha decidit? Com 
es deu sentir? Li aniria millor tenir ajuda i 
companyia ara que ha tengut un fill? Què 
vol dir impura?  

 
 
 
 
Què s’està fent per millorar aquesta situació? 
 
Fotos 4, 5 i 6: 
 
Aquestes tres fotos tenen un denominador comú: presenten diferents actuacions que moltes 
organitzacions estan portant a terme per intentar donar veu a les dones per tal que puguin 
exercir un paper protagonista en la defensa dels seus drets i de la seua llibertat dins la 
família, dins la comunitat i en els òrgans de decisió política. 
 
Foto 4: Què fa aquesta dona? Per què ha 
d’aprendre a llegir ara que ja és adulta? Per a què 
li servirà aprendre? Podrà conèixer els seus drets? 
Podrà saber com defensar-los? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moltes nenes i joves són 
obligades a casar-se amb 
homes majors que ni tan sols 
han vist mai. 
©Stephanie Sinclair / Premi 
UNICEF a la millor imatge 
2007. 

A l’Índia, hi ha una tradició que obliga les dones a viure tres 
mesos aïllades en una cabana quan acaben de parir perquè la 
comunitat considera que estan impures. 
©Nina Tramullas/FVF 

Per superar aquesta falta de llibertat, 
aprendre a llegir i a escriure resulta 
bàsic, perquè coneguin i puguin 
defensar els seus drets. 



Foto 5: Quin sentit té que moltes dones com 
aquestes s’organituin en associacions? Què fan? 
Parlen? Podran ajudar-se? Serà més fàcil que, 
juntes, facin escoltar les seues opinions dins la 
comunitat? És important que les dones també 
puguin participar en les decisions que es 
prenguin? 
 
 

 
 
 
 
 
Foto 6: Per què tenir la propietat de la casa o de la 
terra pot millorar les condicions de vida d’una 
dona? Podrà prendre decisions pròpies o dependrà 
sempre d’un home? 
 

 
 
 

 
� La dona representadaLa dona representadaLa dona representadaLa dona representada    

 
Per acabar la visita, es poden observar aquestes 5 mostres d’artesania tèxtil tradicional 
de diversos indrets del món i formular preguntes com les següents: 
 

� Què tenen en comú totes aquestes peces? 
� Què fan totes les dones que hi apareixen? 
� Per què només hi surten treballant? 
� No poden fer altres activitats, les dones? 
� Us sembla estrany que apareguin així? Per què?  

 
És important que l’alumnat observi que la dona  és presentada exclusivament en les 
funcions d’encarregada de les tasques domèstiques i de mare. 
 
 
 
 
 
 

Perquè les dones tenguin capacitat de decisió sobre el que 
passa al seu voltant, és necessari que s’organitzin i es 
facin sentir dins de les seues comunitats. 

Una manera d’apoderar les dones és que tenguin la 
propietat de la casa, la terra, … Això fa que se la valori 
més dins la família i la comunitat. 



Bàtik - Moçambic. Les dos dones fan farina utilituant un morter i un 
piló. Una d’elles està representada amb un fill a l’esquena. 
 

 
Quadre - Perú. Dona que porta una càrrega a 
l’esquena i als braços. Observau la seua posició 
corporal: per què està inclinada cap endavant? 
 
 
 

 
 

 
Tapís - Índia. Tres dones que transporten aigua. Per què les 
representen juntes? A la realitat, és habitual que vagin en grup a buscar 
aigua? Per què? 

 
Fundes de coixí - Índia. Una dona 

alimenta l’aviram i 
l’altra fa farina.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Després de la visita... 
 

� Recordam i opinam: qRecordam i opinam: qRecordam i opinam: qRecordam i opinam: què hem vist?uè hem vist?uè hem vist?uè hem vist?    
Recomanam iniciar l’anàlisi del contingut de l’exposició amb una conversa-debat a 
classe on cadascú/una pugui comentar i opinar sobre allò que ha vist i que considera 
remarcable. Es poden reprendre les preguntes que s’havien fet abans de la visita i 
complementar-les amb la nova informació que han obtengut amb l’exposició. 

 
 

� Pintam les 3 donesPintam les 3 donesPintam les 3 donesPintam les 3 dones    
També com a recordatori de l’exposició, es pot pintar el dibuix de les 3 dones que teniu a 
continuació. Pot ser especialment útil per a l’alumnat d’infantil i de 1r i 2n de primària.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

LA DONA AL MÓNLA DONA AL MÓNLA DONA AL MÓNLA DONA AL MÓN    

Rigoberta Wangari Vandana 



� InvestigamInvestigamInvestigamInvestigam: a qui fan referència els noms de : a qui fan referència els noms de : a qui fan referència els noms de : a qui fan referència els noms de 
les 3 dones? les 3 dones? les 3 dones? les 3 dones?     

Els noms que hem donat a les tres protagonistes no estan escollits a l’atuar. S’han triat 
com homenatge a tres dones que han obert camí a moltes altres i que són o han set 
autèntiques lluitadores en favor dels drets humans. 
 
Proposam aquesta activitat per ajudar a trencar els estereotips que solen presentar les 
dones en concret i les persones del sud en general com a simples objectes passius. 
 
Es tracta de proposar a l’alumnat una recerca per internet a partir dels noms de les tres 
dones. De seguida que introdueixin els 3 noms a un buscador els apareixerà la persona a 
qui fan referència:  

- Wangari Maathai 
- Rigoberta Menchú 

- Vandana Shiva 
 
Es tracta d’investigar qui són i per què han destacat. Es poden preparar en grups 
presentacions a l’aula sobre cadascuna d’elles i sobre la seua activitat. 
 
 

� Investigam: què està fent el Fons Pitiús per Investigam: què està fent el Fons Pitiús per Investigam: què està fent el Fons Pitiús per Investigam: què està fent el Fons Pitiús per 
millorar la situació de la dona?millorar la situació de la dona?millorar la situació de la dona?millorar la situació de la dona?    

Amb aquesta activitat volem ajudar a reforçar la idea de que les situacions d’injustícia 
són reversibles, sempre que s’hi dediquin esforç i recursos.  
 
La major part de les fotografies de l’exposició pertanyen a projectes que ha finançat el 
Fons Pitiús. Per això, aprofitant aquesta avinentesa, proposam una investigació sobre 
quins projectes ha finançat el Fons Pitiús que contribueixin a l’eliminació de la 
discriminació de gènere i afavoreixen el respecte dels drets de les dones.  
 
Aquest és l’enllaç de la web del Fons on trobareu la base de dades per poder fer aquesta 
feina: http://www.fonspitius.org/cat/projectes.php#  
Si a l’apartat de “Títol” hi col·locau les paraules “dona”, “dones”, “aigua” o “alfabetituació”, 
obtendreu els resultats que necessitau. 
 
Individualment o per grups, es pot escollir un projecte i explicar-lo a la resta de la classe, 
intentant mostrar de quina manera millorarà la situació de les dones beneficiàries dels 
projectes. 
 

•  Es pot complementar l’activitat sol·licitant informació al Fons Pitiús per telèfon 
(971 390 298), per correu electrònic (sensibilituacio@fonspitius.org) o organituant 
una visita a la seu del Fons. 

 
•  Aquesta activitat també permetrà que l’alumnat de les escoles de la Xarxa de 

Centres Educatius Solidaris coneguin una mica millor la feina que fa el Fons 
Pitiús amb la contribució de la seua escola. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A partir d’aquí, us proposam altres activitats per aprofundir en les àrees temàtiques de 
l’exposició.  
 

Càrrega de treballCàrrega de treballCàrrega de treballCàrrega de treball    
    

� InvestigamInvestigamInvestigamInvestigam: : : : quantes hores es tarda en...?quantes hores es tarda en...?quantes hores es tarda en...?quantes hores es tarda en...?    
A partir de la recerca a internet o a altres fonts, es tracta d’esbrinar quantes hores han de 
dedicar les dones de molts llocs del món a la realituació de les tasques domèstiques que 
tenen assignades com anar a buscar aigua, llenya o fer el menjar. 
 

•  Es pot complementar aquesta feina entrevistant les dones més majors de la 
família o de l’entorn de l’alumnat, ja que probablement quan eren joves varen 
haver de fer totes aquestes feines de la manera tradicional. Això, novament, 
permetrà reforçar la idea de que les situacions d’injustícia i de desequilibri no són 
estàtiques. 

 
•  Per als cursos superiors, us recomanam dos enllaços relacionats amb la feina de 

recollir aigua: 
 
Aigua que canvia vides 
http://www.oxfamintermon.org/es/programas-de-desarrollo/proyectos/agua-que-cambia-
vidas 
 
Un dia en la vida de Sauda 
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2014/11/14/un-dia-en-la-vida-de-sauda/ 
 
 

� LlegiLlegiLlegiLlegimmmm, miram, miram, miram, miram i opinam i opinam i opinam i opinam: : : : igualtat en els igualtat en els igualtat en els igualtat en els 
salarissalarissalarissalaris????    

•  Per conèixer amb més profunditat la situació de desequilibri salarial per motiu de 
gènere que descriu la foto de Wangari núm. 4, recomanam la lectura a l’aula 
d’aquest breu article publicat per l’OIT (Organituació Internacional del Treball): 

OIT destaca la disparitat salarial entre homes i dones: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=31178#.VIgfh8kp5uQ 

•  També recomanam el visionat d’un vídeo curt, directe i entenedor fet per la 
Comissió Europea per al 22 de febrer, Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre 
Homes i Dones, que amb facilitat permetrà obrir el debat a l’aula: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-211_es.htm?locale=FR 

 
 



 

Dificultat d’accés a l’educacióDificultat d’accés a l’educacióDificultat d’accés a l’educacióDificultat d’accés a l’educació    
 

� Miram un curtmetratgeMiram un curtmetratgeMiram un curtmetratgeMiram un curtmetratge: : : : Binta y la gran Binta y la gran Binta y la gran Binta y la gran 
ideaideaideaidea    

 
Binta  y la gran idea és un curtmetratge dirigit per Javier Fesser que permet reflexionar 
sobre els impediments que troben moltes nenes  per poder accedir a l’educació. Aquí teniu 
l’enllaç a la pel·lícula i a una guia didàctica per treballar-la: 
 
http://vimeo.com/60326863 
 
http://www.enredate.org/docs/doc4abcaec19d7eb9.14693157.pdf 
 
 
 

Falta de llibertatFalta de llibertatFalta de llibertatFalta de llibertat    
 

� LlegimLlegimLlegimLlegim: : : : tres exemples de l’Índiatres exemples de l’Índiatres exemples de l’Índiatres exemples de l’Índia    
Aquesta activitat està destinada als infants del cursos superiors. A partir de la lectura 
detinguda de tres articles que s’han publicat en el butlletí de la Fundació Vicente Ferrer, 
es pot reflexionar sobre tres formes diferents que adopta la discriminació de la dona. 
Aquests articles estan directament relacionats amb les fotos de Rigoberta núm. 5 i amb la 
de Vandana núm. 3. 
 
- La lluita contra la discriminació de la dona: assignatura pendent a l’Índia 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias/la-lucha-contra-la-discriminaci-n-de-la-
mujer-asignatura-pendiente-en-la-india 
 
- Geeta: “la joventut està començant a qüestionar els hàbits ancentrals que discriminen les 
dones” 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias/geeta-la-juventud-esta-empeuando-
cuestionarse-los-habitos-ancestrales-que-discriminan-las-m 
 
- Dones dàlits amb discapacitat: un triple desafiament per al seu apoderament 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias/mujeres-dalits-con-discapacidad-un-
triple-desafio-su-empoderamiento 
 
 

� ExperimentamExperimentamExperimentamExperimentam: : : : què és el burca?què és el burca?què és el burca?què és el burca?    
Reprenent el que hem vist a la foto de Vandana núm. 1, intentarem apropar-nos a la 
sensació que pot tenir una dona que ha de fer les seues activitats quotidianes a l’exterior 
de ca seua vestida amb un burca. 
 



•  Per fer-ho, proposarem als nens i a les nenes que es cobreixin el cap amb 
una tela fina i que intentin caminar, agafar coses petites, relacionar-se amb 
la resta de companys/es, etc... A continuació, s’haurà de posar en comú com 
ha viscut cadascú/una aquesta experiència i es parlarà de quines dificultats 
deuen trobar les dones que han de portar aquesta peça de roba. 

 
•  En els cursos superiors, es pot complementar l’experiment amb una 

investigació sobre la localituació geogràfica del burca, el seu origen, etc... 
 

 

� Analitzam dades: Analitzam dades: Analitzam dades: Analitzam dades: violènciaviolènciaviolènciaviolència i matrimoni  i matrimoni  i matrimoni  i matrimoni 
precoçprecoçprecoçprecoç    

En els cursos superiors es pot plantejar l’anàlisi d’aquestes dades recollides d’ONU 
DONES. Us les posam en aquest format per si voleu projectar-les directament a la 
pissarra digital. 
Es pot facilitar el debat amb preguntes 
com: 
- Què us sembla? 
- Són xifres elevades?  
- És just això? 
- Què passa amb els drets de les dones i 
nenes, són respectats? 
 
 

 
 
 

El 35% de les 
dones i nenes  

pateixen 
alguna forma 
de violència 
durant les 

seues vides. A 
alguns països 
aquesta xifra 
arriba al 70%. 

En el món, a 
l’actualitat, hi 
ha més de 700 

milions de dones 
que es varen 

casar quan eren 
nenes.  

Les nenes que es 
casen tenen menys 
probabilitats 

d’acabar la seua 
educació i més de 
sofrir violència 

domèstica i 
complicacions en 

el part. 
 



� Miram un Miram un Miram un Miram un reportatgereportatgereportatgereportatge: : : : Obligadas a casarse Obligadas a casarse Obligadas a casarse Obligadas a casarse 
cuando son niñascuando son niñascuando son niñascuando son niñas    

Aquest vídeo de la televisió de Nacions Unides, de només 4 minuts, permetrà que els/les 
alumnes posin rostre al greu problema dels matrimonis infantils a través dels casos reals 
de dos nenes de Nepal:  
https://www.youtube.com/watch?v=jQXoX5UEoa0 
 
 
 

La dona representadaLa dona representadaLa dona representadaLa dona representada    
 
 

� Observam obres d’artObservam obres d’artObservam obres d’artObservam obres d’art: : : : com s’ha representat la com s’ha representat la com s’ha representat la com s’ha representat la 
dona al llarg de la història?dona al llarg de la història?dona al llarg de la història?dona al llarg de la història?    

Amb aquesta activitat, intentarem que l’alumnat pugui ampliar les idees que hagin sorgit 
a partir de les mostres d’artesania tèxtil de l’exposició. Proposam l’observació d’algunes 
de les obres més reconegudes de la història de l’art occidental, que pertanyen a moments 
històrics diferents, per tal d’analitzar com hi apareix representada la dona. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afrodita de Milos. 
Anònim, s. II a.C. 

Matrimoni 
Arnolfini. Jan 
Van Eyck, 1434. 

L’Anunciació. Fra 
Angelico, 1425-28. 

El naixement de Venus. Sandro Boticelli, 1485. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mona Lisa. 
Leonardo da 
Vinci, 1503-1506. 

La lletera. 
Johannes 
Vermeer, 1660. 

El gronxador. 
Jean Honoré 
Fragonard, 1767. 

Dona al jardí. 
Pierre-Auguste 
Renoir, 1875. 

Aurearea. Paul Gauguin, 1892. 

Ballarina verda. 
Edgar Degas, 
1877-79. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

•  Una vegada s’hagin observat les obres amb deteniment, es poden formular 
preguntes com les següents: 

 
- Què fan les dones de totes aquestes obres? 
- Estan en actitud de fer alguna acció important? Són dinàmiques o passives? 
- Tenen una actitud de valentia o de submissió? 
- Quines característiques comunes tenen totes aquestes dones representades? 
- Per què estan representades d’aquesta manera? 
- Qui ha fet aquestes obres d’art? 
- Una dona artista, les hauria representat de la mateixa manera? Per què? 
- Quin efecte té sobre els espectadors/es veure la dona gairebé sempre representada 
amb aquestes actituds? Què pensam que poden fer les dones? Quin paper els 
atorgam?... 
 
 

 

� Analitzam anuncis publicitarisAnalitzam anuncis publicitarisAnalitzam anuncis publicitarisAnalitzam anuncis publicitaris, còmics i , còmics i , còmics i , còmics i 
videojocsvideojocsvideojocsvideojocs: : : : com es representa la dona avui?com es representa la dona avui?com es representa la dona avui?com es representa la dona avui?    

En l’apartat anterior, l’alumnat haurà pogut veure algunes pautes que s’han repetit al 
llarg de la història en la presentació de la dona. Es tracta, amb aquesta altra activitat, de 
comprovar si en els llenguatges actuals com els anuncis publicitaris, els còmics, els 
videojocs, etc... es repeteixen encara patrons iguals o semblants. Escolliu alguns anuncis 
o imatges que trobeu adients i analituau-les amb l’alumnat a l’aula. 
Es poden formular preguntes com les següents: 
- Quantes vegades hi surten dones a les imatges? 
- Què hi fan?  
- Com són aquestes dones? Quin aspecte físic tenen? Com diríeu que és el seu caràcter? 
- Són fortes, valentes, decidides? Per què? 

Figura a una finestra. 
Salvador Dalí, 1925. El bes. Gustav Klimt, 1907-08. 



- Quin efecte té sobre els espectadors/es veure la dona gairebé sempre representada 
amb aquestes actituds? Què pensam que poden fer les dones? Quin paper els 
atorgam?... 
 

Per als anuncis, us suggerim que n’analitueu algun de les següents tipologies: 
- Cotxes 

- Productes de neteja 
- Perfums 

- Productes de cosmètica 
- Joguines 

- Electrodomèstics 
- Roba 

 
 

•  És important que l’alumnat entengui que la forma en què apareix la 
dona representada en obres artístiques, a la televisió, al cinema, a la 
publicitat, etc... té una incidència directa en la creació d’estereotips i en 
la nostra construcció mental sobre la identitat i els rols de gènere. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

� Recordau que les activitats que presentam a la guia didàctica no són 
obligatòries ni són les úniques possibles. Es tracta només d’una 
proposta de treball que podeu adaptar segons el vostre criteri i segons 
les necessitats del grup-classe. 

 
� Recordau també que estam a la vostra disposició per a qualsevol 

aclariment. Telèfon: 971 390 298; c.e.: sensibilitzacio@fonspitius.org 


