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 CREIEM EN LA IGUALTAT I LA DIGNITAT DE LES PERSONES 

 

 

 

Mans Unides ha volgut sensibilitzar  als alumnes de la importància de la dona arreu del món. 
És imprescindible un canvi profund en la ment i en el cor de tot ésser humà per aquesta transformació. 
La dona ha estat, és i serà l’eix central del treball de Mans Unides i l’origen de la seva fundació. 

L’objectiu d’aquesta exposició és doble: d’una banda, donar una pinzellada a la importància de la comunicació a 
través de les diferents llengües i, de l’altra, sensibilitzar a la població i aconseguir un món més just. Hem escollit 
les quatre llengües més significatives per a nosaltres pel que fa a la nostra realitat i els nostres projectes. El 
treball d’Educació pel Desenvolupament que fem significa restituir el respecte per l’ésser humà i la seva 
llibertat. Que la persona sigui la base i la seva dignitat el centre. Arribar a assolir que ningú sigui discriminat 
per la seva condició, especialment els més febles: dones, persones grans i infants.  

L’exposició i guia didàctica, per la seva temàtica i profunditat, va dirigida als cicles superiors d’ESO i Batxillerat.  
competències curriculars escollides:  
 

- Dimensió actitudinal i plurilingüe. Comunicació oral. Comprensió lectora. Expressió escrita. 
- Assumir actituds ètiques d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans. 
- Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi 

personal.  
- Valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres.  
- Implicar-se activa i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. 
- Qüestionar-se i fer servir l’argumentació per a superar prejudicis i consolidar el pensament propi. 
- Analitzar críticament l’entorn des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. 
- Observar el nostre comportament perquè sigui manifestació de respecte per la dignitat de la persona.  

Us animem a investigar com és “in situ” aquest món femení, en especial en quatre vessants: 

1)    Dona i educació. 

2)    Dona i sanitat. 

3)    Dona i treball. 

4)    Formes de violència. 

Estem convençuts que no us serà difícil adaptar qualssevol de les nostres propostes pedagògiques a les 
característiques específiques dels alumnes del centre, del vostre projecte educatiu i ideari.  

Compartir la il.lusió de fer conscients als alumnes avui, ens garanteix que el demà pot ser millor i, com en els 
nostres projectes de desenvolupament, la llavor haurà donat els seus fruits. Ells són els protagonistes. 
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DONA I MANS UNIDES 

PROPOSTA D’ ACTIVITATS 
 

1. Busqueu imatges de dones similars a les d’aquí sota i feu un mural per la classe.  

2. Visualitzeu el video “Género y número” Inés Poggio  https://www.youtube.com/watch?v=Y2vlnAbv9ms 

3. Enganxeu al mural les respostes a les següents preguntes: 
 

 Què hi veig? 

 Què en penso? 

 Què em pregunto? 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2vlnAbv9ms
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DONA I EDUCACIÓ 

PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

 
 

1. Realitzeu una presentació amb material fotogràfic. Es pot utilitzar un dels exemples: 
 

 Sobre l’article 14 de la Constitució: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació 

per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.  

 Sobre les dones sàvies de la història i els lideratges femenins. 

 Sobre la dona, la coeducació i la lluita per la dignitat de la dona. 

 Declaració dels Drets Humans. 

 
 

2. Llegiu i compareu. Podeu utilitzar la informació que apareix a l’exposició i a la web dels nostres projectes 

d’arreu del món. . https://www.manosunidas.org/proyectos-manos-unidas 
 

 Trieu un projecte. Analitzeu els aspectes educatius que es donen en un país del tercer món i els que trobem en el nostre: 
Formuleu-vos preguntes. Quina taxa d’analfabetisme femení hi ha? Com són els edificis escolars? On estan emplaçats? 
Com són les aules? Quins materials s’hi fan servir? Com hi arriben els alumnes? Quants idiomes hi ha presents al seu 
país? En quin idioma parlen els nens? 

 Quines conclusions en traieu? 

 
3. Trieu un anunci dels mitjans de comunicació que no respecti la condició femenina.  

 
 Creieu que podem fer quelcom per canviar-ho? Què direm? Com ho podem fer? 
 Feu una proposta de millora i exposeu-la a classe. Visualitzeu el clipmetratge “Ofegada” (Premi nacional) 

 
4. Investigueu per compartir-ho a classe. 

 

 El cas de Malala Yousafzai, Premi Nobel de la Pau, i la seva lluita pel dret a l’educació de les dones.  
 El cas de Nadia Ghulan, noia afgana que es va fer passar per home des dels 11 als 16 anys. 
 Altres casos similars referits al tracte discriminatori de les dones. 

 
5. Reflexioneu 

 
 Sabies que en el món hi ha 1.100 milions de nenes? Tanmateix, 

o 15 milions de nenes en edat escolar mai no tindran l’oportunitat d’aprendre a llegir i escriure a l’Escola 

Primària, en comparació de 10 milions de nens. 

o 39.000 nenes són obligades, cada dia, a contreure matrimoni sense demanar la seva voluntat. 

o 50.000 nenes moren cada any, per embarassos precoços. 

 ¿Sabies que la pobresa, la fam, l’exclusió i la desigualtat, tenen rostre de dona? 

o La taxa mundial de mortalitat materna va ser, el 2015, de 216 morts per cada 100.000 naixements. 

o Les dones representen el 51% de las víctimes de trata d’éssers humans. 

o El nombre de dones que posseeixen terres és inferior al 13%. 

 En el teu entorn proper, t’has sentit discriminat-ada per raó de sexe? Quina sensació t’ha quedat? Com te n’has sortit?  

 A l’escola, has observat altres situacions discriminatòries per raó de sexe? Com creus que es podrien superar? Quina part 

de responsabilitat creus que tens en aquestes situacions? 

 
6. Torneu a observar les fotografies del començament. Recolliu aquells pòsits amb les vostres respostes i 

reflexioneu sobre les mateixes. Han canviat molt? Per què? I ara ... jo què puc fer? 

https://www.manosunidas.org/proyectos-manos-unidas
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DONA I SANITAT 

PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

1. Escolliu un dels següents apartats per treballar-ho: alimentació, centres de salut, aigua i malalties. 

2. Investigueu sobre el que fa el grup Noumec a Senegal. Elaboreu un video, cançó, obra de teatre..., amb les 
vostres reflexions sobre el tema. 

3. Presenteu-ho a la classe. Feu-ne el debat.  

4. Exposeu-ho a la resta de l’escola: Alumnes de primària, professorat i pares. Projecte ApS. 

Alimentació  

 Piràmide alimentària. 

 Mapa de la fam de la FAO. 

 Diferència entre fam i desnutrició. 

 Hàbits d’alimentació. Dieta per a un bon desenvolupament. 

 Hàbits d’higiene saludable. 

 Trastorns alimentaris. 

Centres de salut 

 Escolliu un país del mapa i investigueu com és allà l’atenció sanitària. Compareu ambdues realitats. 

 Embaràs i part. 

 Mutilació genital y cirurgia reparadora. 

Aigua 

 Si tinguessis set, utilitzaries l’aigua per a rentar-te? 

 Si aquesta fos l’única quantitat d’aigua de la qual disposes avui, què faries? 

 Imagineu el col.legi sense aigua. L’han tallada per una avaria. Què passaria a la cuina, al bany? 

 Has hagut d’anar mai a buscar aigua a un pou? Com ha estat l’experiència? 

 Creus que és just que hi hagi nens que hagin de beure l’aigua d’un bassal o que morin de set? 

 Malgastem molta aigua. Fes la prova: tapa el lavabo, la dutxa, i observa quanta aigua utilitzes per a rentar-te 

al matí. Medeix la quantitat utilitzada. Feu una taula excel amb la medició de cadascú. 

 Investiga en grup com arriba l’aigua a la teva aixeta. Quina és la seva procedència? 

 Busca al mapa de la fam si aquests països són també víctimes de la sequera. Si és així, per què? Com es 

proveeixen d’aigua?  

 Quines són les conseqüències de patir sequeres? 

Malalties 

 Investiga què són les vacunes, per a què serveixen, quan apareixen i per què. 
 T’han vacunat alguna vegada? De què? Quan? 
 Per què creus que quan viatgem a algun país del mapa ens hem de vacunar? 
 Cerqueu en grup què és l’OMS i feu una relació de les malalties que són combatudes per les vacunes. 
 Has sentit parlar de la SIDA o VIH? 
 Saps com es pot contreure? Coneixes algú que la pateixi? Coneixes els símptomes? 
 A la teva població, saps cap a on dirigir-te si busques aquest tipus d’informació? 
 Al món hi ha molts centres hospitalaris on es treballa per a atendre a aquests tipus de malalts.  
 T’animaries a escriure-hi una carta en llengua anglesa a un nen malalt? 
 Elabora una llista de centres semblants estesos pel món. 
 Aquí, a la teva ciutat, busca on podria dirigir-se un malalt de la SIDA. 
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DONA I TREBALL 

PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

1. Definiu els següents conceptes: 

 Androcentrisme. 

 Discriminació directe i indirecte per raó de sexe. 

 Equitat de gènere. 

 Estereotip de gènere. 

 Assetjament sexual a la feina. 

 Conciliació de la vida personal i laboral. 

 

2. Realitza una estadística sobre la taxa de participació al treball de la dona en les diferents zones.  

 Europa 

 Amèrica del Nord 

 Amèrica del Sud 

 Àsia  

 Àfrica 

 Oceania 

Quines conclusions en podeu treure?  
 

3. Observa aquestes dades: 

 El 85% de la feina destruïda durant la crisi financera estava ocupada per dones (Font CCOO). 

 El 94% de les llars monoparentals –amb moltes més dificultats per a sostenir una unitat familiar- estan 

encapçalades per dones (Insocat). 

 El perfil mitjà de la persona usuària de serveis socials és el d’una dona de 36 a 50 anys amb estudis primaris, 

amb fills, a l’atur i amb uns ingressos mensuals d’entre 300 i 500 € (Consell General del Treball Social). 

 Les dones cobren una mitja d’un 23’9% menys l’any que els homes per ocupar llocs de treball d’igual valor 

(Eurostat) 

 2/3 dels 796 milions de persones adultes analfabetes del món són dones (UNESCO). 

 

4. Analitzeu els Microcrèdits al Tercer Món.  

 Dividiu la classe en dos: uns prepararan els beneficis i els altres els perjudicis dels Microcrèdits. 

 Finalment, feu un debat en relació a aquesta qüestió i apunteu en un full comú les vostres conclusions com a 

classe. Aquí us deixem unes preguntes a tall d’exemple: els Microcrèdits són beneficiosos? Creus que és correcte 

que el 90% de les beneficiàries siguin dones? Per què? 

 

5. Roll Playing d’una entrevista. Imagineu-vos que esteu realitzant un procés de contractació de personal per a 

una empresa i heu de triar entre dos candidats que tenen les mateixes vàlues: un és home i l’altre és una dona. 

Prepareu les preguntes adients al seu perfil. 

Un dels grups defensarà la contractació masculina i l’altre la femenina en un debat públic. Al final, la resta de companys 
de classe valorarà la defensa de cada part i decidirà a quin candidat contractarà.  

Així mateix, independentment de la decisió final, haurà de valorar la feina realitzada per cada equip (exposició en públic, 
to de veu, contingut, etc.).  

Us suggerim que un altre alumne de la classe, o professor, realitzi una gravació de la preparació i exposició del debat per a 
que, després, tots puguin avaluar la feina feta i ens ho enviï per publicar-ho a la web. 

6. Investigueu sobre els resultats de l’enquesta a empreses de la Fundació “La Caixa” any 2018. 
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/mujeres-oportunidades-contratadas   

https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/mujeres-oportunidades-contratadas
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DONA I VIOLÈNCIA 

PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

1. Identificar la presència de la violència de gènere en el llenguatge quotidià. Aprendre els perills de les 

dependències emocionals. Busca pel.lícules, anuncis, notícies amb llenguatge sexista o que tinguin influència 

negativa en la dona. Feu-ne debat a classe. 

Mites de l’amor romàntic & amor saludable: 

Mite 1: “Per a ser feliç he de tenir parella” vs  “Aprendré a ser feliç sol-a …” 
Mite 2: “Qui t’estima bé et farà plorar” vs  “Qui t’estima bé, mai et farà plorar”. 
Mite 3: “El nostre amor tot ho pot” vs  “En nom de l’amor tot no s’hi val, posa-hi límits”. 
Mite 4: “Els pols oposats s’atreuen” vs “Tenir elements en comú amb la parella facilitarà l’avinença”.  
Mite 5: “Tu ets la meva mitja taronja” vs “Sóc un éssser humà complet i únic, a més de ser molt valuós”. 
Mite 6: “T’ho perdono tot perquè t’estimo” vs “Dóna equilibri al teu cor i a la teva ment, respecta i respecta’t”. 
Mite 7: “Per l’amor que sento per tu, canviaré” vs “La primera raó de canvi ha de ser el teu amor vers TU”. 
Mite 8. “Sempre junts, som una única persona” vs “Solament jo sóc únic i especial”.  

Pensa en la teva relació actual. Com et trobes?  Tinc pau?  Sóc contenta?  Em respecta?  Em sento lliure? 

2. Aprendre el significat del concepte “violència de gènere”. Parleu i compartiu en grup a la classe (Annex 1) 

Què és el maltractament? Per què es produeix? Un home té motius per a maltractar una dona? Què en podem fer per a 
evitar-ho? Per què les dones no en parlen? Com creus que són els homes que maltracten? Com creus que són les dones 
que el pateixen? Coneixes alguna que ho hagi patit?  

Fases del cicle de la violencia 

A. Malhumor, desgrat i tensió davant una petita dificultat. En aquesta primera fase les dones neguen la seva situació i els homes es 

reafirmen, tot incrementant-hi l’agressió i els sentiments de possessió, creient en la legitimitat de la situació.  

B. Violència psicològica o física, de vegades contra objectes aquesta última, però generalment contra la figura femenina. És la fase 

aguda dels cops, amb descontrol por part de l’home. Ella busca el motiu en el seu comportament, amb sentiment de culpa per allò 

que ha succeït. 

C. Penediment, amb promeses de canvi i, de vegades, acompanyat d’obsequis. En aquesta tercera fase del procés l’agressor dóna 

mostres d’afecte, idealitzant la relació i a l’agredida. Aconsegueix que ella torni a creure’l. 

3. Identificar els diferents tipus de maltractament.  

Visualitzar Premi Clipmetratges: #Ahogada y la pel.lícula “Te doy mis ojos” de la Iciar Bollain (Annex 2). 

Físic: des de la bofetada a l’homicidi, qualsevol acció que pugui provocar dany físic (hematomes, fractures, 
cremades…)  

Psíquic: qualsevol comportament intencionat que pugui produir desvalorització, patiment o agressió 
psicològica. Des de l’insult a l’amenaça, el seu efecte sol ser profund, incisiu i pertorbador. Es viu amb ansietat 
o angoixa. 

Sexual: qualsevol contacte sexual realitzat des d’una posició de poder o d’autoritat. Inclou des de la violació 
en el si de la parella fins a obligar la dona a mantenir pràctiques sexuals no desitjades.   

Social: es priva a la persona de relacions afectives, se l’allunya de la família i/o dels amics, se la humilia en les 
relacions socials. 

Econòmic: impedir l’accés a la informació o utilització dels diners, del cotxe, dels béns comuns ...  

 
4. Conseqüències del cicle de la violència en la dona. Tria la frase que més t’hagi impactat i en grup elaboreu 

un llistat de qualitats naturals de l’home i de la dona. Fer-ne un debat a classe i extreieu-ne conclusions. 

La violència afecta tots els àmbits de la persona. 

La dona aprèn a normalitzar la violència en la seva vida, la minimitza, l’amaga i la justifica. 
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Es responsabilitza i culpabilitza d’allò mateix. 

S’esforça per millorar la relació i espera un canvi.  

Va quedant-se aïllada, sense familiars ni amics, perd tota credibilitat.  

De mica en mica va perdent l’autoestima i l’autoconcepte.   

S’hi veu incapacitada per a enfrontar-se amb l’abús i l’abusador. 

Pateix insatisfacció, confusió i malestar físic associat a l’agressió continuada. Va perdent la capacitat de reacció. 

Viu en un estat permanent d’alerta i profunda por, en silenci. Pateix l’anul.lació com a persona: essència i identitat de dona. 

És molt important ser conscients de que, amb el pas del temps, aquest cicle es va tancant cada vegada més.  

El maltractament cada vegada és més freqüent i sever. La víctima es troba amb menys recursos psicològics per a sortir de la situació de 
violència.  

A més, s’afegeix la creença equivocada per la seva part, de que ha de potenciar amb el seu comportament els aspectes positius  del seu 
cònjuge. Això té com a conseqüència, en molts casos, l’adquisició de la responsabilitat de la violència, així com l’aparició de sentiments de 
culpabilitat i de baixa autoestima quan fracasen les seves expectatives. 

ENQUESTA 1 – Els rols a les relacions de parella. 
Ha de ser individual i anònima i, un cop contestada, es recull juntament amb les altres dins una caixa tapada. És important 
respondre-la amb sinceritat. D’altra manera és preferible no fer-la. El buidatge dels resultats es pot fer a la pissarra o per 
grups. També es poden fer gràfics explicatius i exposar-los. 

1. Pensem i parlem de què hauria de canviar en les relacions de parella? A continuació caldrà fer la valoració dels resultats. 

Treure’n conclusions i explicar què és el que més ens sorprèn.  

Em sento lliure o crec que el meu temps és controlat per ell d’una manera contínua? 

És gelós i possessiu? Penso que és un signe d’amor per mi? 

M’acusa de ser-li infidel i de coquetejar quan parlo o tinc relació amb altres amics masculins. 

Em desanima constantment a sortir o tenir relacions amb la família, les amistats ... 

M’influeix negativament i me n’adono que no vol que jo estudiï. 

Em convenç constantment per a que no treballi fora de la llar o ho faci amb ell o sota el seu control. 

Ell controla l’economia, les meves despeses i m’obliga a retre-li els comptes com si fos un nen. 

M’humilia davant els altres, parla malament de mi, em ridiculitza i explica la meva intimitat. 

Trenca o destrueix objectes de valor sentimental, regals de la meva família i dels amics. 

M’amenaça. 

M’agredeix. 

Em veig forçada a mantenir relacions sexuals per agradar-li, per a que estigui tranquil o m’ho exigeix per a demostrar-li que me l’estimo. 

Em sento enganyada, doncs m’explica les coses amagant-me la veritat o tot dient mentides.  

Maltracta els animals de companyia, falta al respecte als immigrants i als febles. 

Em desautoritza davant les amistats, la familia, altres persones.  

Evita la meva relació amb altres persones, familia, amistats, vol tenir-me nomès per ell. 

 

ENQUESTA 1 – Els rols familiars a casa. 
Ha de ser individual i anònima i, un cop contestada, es recull juntament amb les altres dins una caixa tapada. És important 
respondre-la amb sinceritat. D’altra manera és preferible no fer-la. El buidatge dels resultats es pot fer a la pissarra o per grups. 
També es poden fer gràfics explicatius i exposar-los. 

1. Pensem i parlem de què hauria de canviar en els rols familiars a casa? A continuació caldrà fer la valoració dels resultats. 

Treure’n conclusions i explicar què és el que més ens sorprèn.  
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PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

1. Reparteix entre les 24 caselles, que representen les hores, els quatre tipus d’activitats que fas en un dia: 

DORMIR 

O 

DESCANSAR 

TREBALLAR 

O 

ESTUDIAR 

TASQUES 

DOMÈSTIQUES 

 

OCI 

    

                        

2. Indica sota l’edat dels homes i dones que conviviu a casa. 

Tú, 
noi 

pare avi tiet germà ...   Tú, noia mare àvia tieta germana ... 

            

3. Indica sota el nombre d’hores setmanals que treballen fora de casa els que conviviu a casa.  

Tú, 
noi 

pare avi tiet germà ...   Tú, noia mare àvia tieta germana ... 

            

4. Pinta o marca amb dos colors diferents la part de tasca domèstica que realitzen els homes i la que fan les dones 
que conviuen a casa teva. 

Del 100% de cada tasca, un quadret representa el 10%. Entre el que fan els homes i el que fan les dones s’ha de 
completar el total dels quadrets de la tasca (el 100%). Feu una taula d’excel i elaboreu un gràfic. 

Els ítems sense marcar correspondran als no realitzats per ningú de casa. 

Fer la compra                Conduir el cotxe 

Cuinar              Netejar el cotxe 

Parar y desparar la taula              Reparar cotxe o porta-ho al mecànic 

Fregar plats o posar rentavaixelles              Portar fills a escola 

Fer els llits              Portar fills al metge 

Rentar la roba o posar la rentadora              Reparar desperfectes en la llar 

Recollir la roba              Gestionar i revisar les factures 

Plegar la roba               Tenir cura dels malalts familiars 

Endreçar els armaris              Tenir cura dels avis 

Planxar              Regar y cuidar les plantes 

Cosir              Netejar la casa 

Netejar les sabates              Altres tasques:: 
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PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

Tradueix els següents textos a l’anglès i francès. 

 Annex 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. 
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PROPOSTA D’ ACTIVITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira’m als ulls, ho veus? .... és el canvi en nosaltres, vosaltres i elles. 



Delegació Diocesana de Terrassa 

terrassa@mansunides.org

937637106 Carrer Duran i Sors 11,

08201 Sabadell (Barcelona)

mansunides_terrassa




