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PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER TREBALLAR EL 8 DE MARÇ A L’AULA: 

 

 

Dossier d’activitats sobre el còmic Feminismes d’Edicions Camacuc. 

 

Elaborat pel col·lectiu Arada. Eina de feminismes i memòria. 

 

Direcció general d'Innovació Educativa i Ordenació.  

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.                                            
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PROPOSTA DIDÀCTICA PER A L’ETAPA DEL BATXILLERAT I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  

A PARTIR DE LA LECTURA DEL FRAGMENT: “PAPEROTS” 

 

TIPOLOGIA 
D’ACTIVITAT 

DESCRIPCIÓ  
DE L’ACTIVITAT 

OBJECTIUS INDICADORS 
 D’ÈXIT 

PROPOSTA  
METODOLÒGICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Introducció –
Motivació 

 
(abans de la lectura) 

 

1. Fem pluja d’idees:  el professorat proposa a 

l’alumnat reflexionar al voltant del feminisme i el seu 

passat. Es demana que participen en una “pluja 

d’idees” sobre la història del feminisme internacional: 

poden dir les dones, fets o organitzacions que 

coneguen. A continuació, es van anotant a la pissarra 

les respostes. Després, fem una nova “pluja d’idees” 

per a indagar el que saben sobre el passat del 

feminisme valencià. És possible que no coneguen cap 

dona, organització ni fet important, per això  iniciem 

aquesta sessió amb una reflexió sobre el 

desconeixement que encara existeix pel que fa a la 

història més pròxima. Es poden anar comentant les 

opinions anònimes i iniciar el debat, fomentant la 

discussió pausada i indagant en les seues idees 

prèvies, tractant que no estiguen condicionades en 

aquest punt inicial de la sessió. 

 

- Explorar sobre les idees prèvies de 

l’alumnat sobre la història del 

feminisme. 

 

- Constatar els coneixements sobre la 

història local i més propera i 

evidenciar la manca de formació i 

informació. 

 

- Explora i indaga respecte 

als seus coneixements 

previs sobre el feminisme 

(història, organitzacions, 

referents) tant en el 

context global com 

valencià. 

 

- Reconeix els 

coneixements i les 

mancances al voltant de la 

història del feminisme 

valencià 

 

Gran assemblea en cercle de tot el 

grup-classe. Es promou la participació 

de tot l’alumnat i l’escolta activa. 

Tractem de fer aparéixer els 

coneixements previs i fem notar quines 

mancances tenim sobre la història del 

feminisme, especialment la història 

valenciana del pensament i moviment 

feminista del territori. 
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Desenvolupament 

 
(després de la lectura) 

 
 

 

2. Ens fem periodistes?  Es proposa que l’alumnat es 

convertisca en redactor o redactora del periòdic “La 

Voz Femenina” que apareix mencionat al còmic. 

L’objectiu és que extraguen uns 6 titulars a partir dels 

fets i esdeveniments més rellevants que van 

apareixent al còmic sobre el passat del feminisme 

valencià.  

 

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

 

3. Estudiem la seua “veu femenina”:  Seguidament, a 

l’Annex 1 trobareu el primer número de “La Voz 

Femenina” que menciona el còmic. Podeu projectar-lo 

o fotocopiar-lo i fer un comentari de text sobre el 

primer article del periòdic, que es titula Nuestro fin. A 

partir de la lectura d’aquest article, que és una font 

primària, es proposa la resposta d’una sèrie de 

preguntes que poden trobar-se al mateix annex. 

 

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

 

4. Revivim els debats del feminisme: en el text es 

presenta un moment molt significatiu en la història 

del feminisme espanyol, la discussió entre diferents 

corrents que va tindre lloc a les I Jornades per 

l’Alliberament de la Dona. 

 

- Incentivar la capacitat de síntesi i 

extracció de fets i fites més 

rellevants sobre el passat del 

feminisme valencià. 

 

 

 

 

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

 

- Treballar el comentari de text i 

familiaritzar-se amb fonts 

històriques primàries. 

 

- Conéixer de primera mà les 

reivindicacions de les primeres 

feministes valencianes. 

 

 

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

 

- Identificar debats històrics del 

feminisme i les distintes postures 

teòriques. 

 

- Integrar els coneixements a través 

de l’exercici teatral. 

 

- Identifica i sintetitza les 

principals reivindicacions 

històriques  aparegudes al 

còmic. 

 

 

 

 

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

 

- Reflexiona al voltant de 

les lluites i demandes 

recollides al periòdic. 

 

 

 

 

 

 

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

 

- Assimila les idees 

principals de les dos 

propostes teòriques del 

feminisme. 

 

 

Depenent del nivell del grup i del temps 

del qual es disposa, es pot adaptar la 

metodologia. Una proposta és que 

l’alumnat es disposa en grups de 4 

persones i a partir de l’estructura 

cooperativa 1-2-4. L’alumnat treballa a 

partir de 3 moments: 

Primer, pensa i crea de manera 

individual la seua proposta. 

Segon, cada alumne del grup ho posa en 

comú, afegeix o reformula la seua 

proposta amb la seua parella contigua. 

Tercer, cada parella, ja sincronitzada, 

comparteix amb l’altra la proposta i 

entre els 4 construeixen la solució final, 

atenent a les aportacions individuals de 

cadascun. 

Finalment, tots els grups de classe 

presenten a la resta la seua activitat. 

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

 

En primer lloc, dividirem el grup en dos 

grups. Una volta constituïts els grups, 

aquests hauran de treballar de forma 

cooperativa per a construir el seu 

argumentari defensant la postura que 

els haja tocat. Tots i totes han de 
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A classe, reviurem aqueixes discussions a partir d’una 

dinàmica de role-playing. A l’annex 2 trobareu els 

arguments sintetitzadors d’ambdós corrents. D’una 

banda, els de la doble militància (que defensaven les 

confluències amb els partits d’esquerres) i, d’altra 

banda, els de la militància única (mantenen la 

necessitat d’un feminisme autònom). Per a debatre al 

voltant d’aquesta qüestió, el professorat pot dividir la 

classe en dos i cada grup construirà el seu 

argumentari corresponent, seguint el fil de l’annex. 

Després, cadascun triarà una portaveu i, finalment, 

s’escenificarà el debat. En aquesta escenificació, cada 

portaveu representarà estar en les Jornades, 

debatent al voltant del futur del feminisme en aquell 

context concret. 

 

 - Construeix un discurs ric 

de forma cooperativa i 

participa en la co-

construcció mitjançant 

l’exercici teatral. 

 

contribuir a generar un argumentari per 

a defensar la seua postura. 

 

Després d’haver realitzat aquest 

argumentari, el grup triarà un o una 

portaveu. Aquests dos portaveus seran 

qui encarnen les postures enfrontades: 

militància doble o única. 
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Síntesi- Resum 
 

(després de la lectura) 

 

5. Interpretem els números: 

Es divideix la classe en grups, habitualment de 4 

persones. A partir de l’Annex 3.2, on s’ofereix 

informació sobre la distribució per sexes de l’alumnat 

en el sistema educatiu, es planteja que han de trobar 

arguments que expliquen aquestes diferències. La o el 

docent pot donar idees per guiar el debat cap a 

continguts com ara la feminització en els estudis i 

tasques de cures i la masculinització d’espais laborals 

científics o vinculats a la producció. Finalment, 

l’alumnat reflexionarà respecte als rols de gènere i en 

quina mesura aquests han condicionat la seua elecció 

educativa.  

 

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

 

6. Dissenya la teua pancarta. Es proposa el disseny i 

elaboració d’unes pancartes, aprofitant que és la 

setmana del 8M. Tenint en compte totes les 

reivindicacions que han fet les dones valencianes, es 

proposa fer una reflexió de cara a l’actualitat i 

repensar quins reptes ens queden per assolir la 

igualtat entre dones i homes. Tot extraient d’aquestes 

reflexions, diversos lemes o consignes perquè 

apareguen a les pancartes.  

 

 

 

- Prendre consciència de la 

distribució desigual per sexes en els 

diversos nivells educatius i famílies 

professionals.  

 

- Incentivar la reflexió per explicar 

les causes i conseqüències d’aquest 

fet. 

 

- Analitzar els rols de gènere des de 

la perspectiva de l’ocupació. 

 

 

 

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

 

- Fer una reflexió vinculant el passat 

i el present entre les lluites 

feministes històriques i els reptes que 

queden per conquerir.   

 

- Treballar de manera cooperativa, 

compartint idees i reflexions amb els 

companys i companyes.  

 

 

 

 

- Aplica el pensament 

reflexiu i creatiu per a 

construir l’argumentari. 

 

- Pren consciència de com 

els rols de gènere 

influeixen en les pròpies  

eleccions.  

 

 

 

 

 

 

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

 

- Mostra interés i una 

participació activa en 

l’activitat. 

 

- Treballa de manera 

cooperativa esforçant-se a 

arribar a consensos 

equitativament acceptats 

per tot el grup. 

 

 

 

El professorat orienta l’alumnat per a 

participar de manera cooperativa i 

equitativa incentivant el diàleg 

igualitari i respectuós i ajuda l’alumnat 

a allunyar-se de propostes que 

banalitzen els continguts ja treballats. 

 

El professorat incita l’alumnat a 

participar de manera cooperativa i 

equitativa incentivant la participació 

activa  i ajuda a l’alumnat a fer les 

reflexions pertinents i els dona idees 

per a les noves propostes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7. Entrevista la teua àvia. Per acabar aquesta proposta 

didàctica, proposem un treball de recerca de les 

arrels pròpies i de coneixement de la història més 

recent des de l’escolta a les persones majors que ens 

envolten. El professorat pot explicar el procediment 

per fer l’entrevista segons els tres passos proposats 

en la següent guia: 

http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/-como-

hacer-entrevistas- 

I l’alumnat pot escollir fer-li l’entrevista a la seua àvia 

o a qualsevol altra persona major del seu entorn, fent 

preguntes en diferents sentits: sobre la història 

familiar, sobre les seues vivències respecte als fets 

històrics més destacats i, fins i tot, sobre les seues 

experiències respecte al feminisme. Finalment, es 

poden escoltar fragments a classe o fer una memòria 

del procés d’entrevista oral. 

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

 

- Treballar el procediment de la 

realització d’entrevistes orals. 

 

- Fomentar l’escolta activa de les 

memòries de les persones grans. 

 

- Vincular la història més divulgada 

amb les memòries familiars i les 

seues emocions. 

 

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

 

- Aplica el procés treballat 

a classe per fer entrevistes 

orals. 

 

- Escolta activament a la 

persona gran que ha 

entrevistat. 

 

- Troba els vincles de les 

memòries personals de la 

persona entrevistada amb 

els fets històrics del 

context. 

 

El professorat motiva a l’alumnat per la 

realització de les entrevistes orals i 

l’orienta, a través de la guia, en el 

procediment que implica la realització 

de l’activitat. Es tracta d’una activitat 

individual que pot generar un producte 

final que pot posar-se en comú en tot el 

grup-classe i, fins i tot, aprofitar-se per 

a treballar en altres assignatures. 
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ANNEX 1. Estudiem la seua “veu femenina” 

 

Podeu trobar el text “Nuestro fin” al periòdic “La Voz Femenina” clicant al següent link:  

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=10000009295 

 

Possibles preguntes per al comentari de text de “Nuestro fin” publicat a La Voz Femenina: 

1. Quins eren els objectius més importants de les redactores de La Voz Femenina? 

2. Com creien les redactores del periòdic que es podria aconseguir l’emancipació femenina? 

3. A què es referien amb la frase: “no venimos a pregonar la guerra fraticida”? 

4. Creus que en aquest periòdic es relaciona la lluita feminista amb la lluita del  

moviment obrer? 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ANNEX 2. Revivim els debats del feminisme 

 

→ Algunes dones consideraven que els temes relacionats amb la sexualitat, l’avortament o el control del propi cos, espantaven les dones de les classes 

populars i, no eren tan importants com la lluita política i la consecució de la democràcia. Per a elles eren prioritàries les reivindicacions sobre la 

igualtat jurídica, laboral i educacional. Aquestes dones, partidàries de la doble militància, prioritzaven l’aliança amb les forces democràtiques 

d’esquerres, cercant una coincidència entre els interessos del proletariat i els interessos feministes, en tant que proletàries també. 

 

→ Per altra banda, amb una visió diferent sobre l’alliberació de les dones, es van anar escindint i constituint grups autònoms que concebien el feminisme 

com una alternativa global i un projecte d’alliberament personal, defenent la militància única. Eren col·lectius feministes que defenien el feminisme 

radical, és a dir, que la lluita per l’alliberament de les dones només arribaria amb la conscienciació de les dones per a combatre el patriarcat, que 

estava en la base de l’estructura social abans que la classe. 
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ANNEX 3. Interpretem els números 

 

Segons l'informe ‘Igualtat en xifres MEFP, Aules per la Igualtat’, publicat pel Ministeri d'Educació i de Formació Professional, durant el curs 2018-19 les alumnes 

eren el 48,7 % dels estudiants matriculats en ESO i el 53,5 % en Batxillerat. En l'últim cas existeixen grans diferències entre itineraris pel que fa a la presència 

de dones: en el cas del Batxillerat d'Arts, el percentatge d'alumnes arriba al 70,2 %; en Humanitats, al 63,6 %; en Ciències Socials, al 55,3 %; i en Ciències 

aconsegueix el 47,3 %, tal com podem veure a continuació. 
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A més a més, la taxa de graduació és superior en el cas de les dones, un 84 % d'alumnes titula en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i un 63,1 % en 

Batxillerat, aquests percentatges són molt superiors als dels alumnes, ja que un 73,8 % dels homes titula en ESO i un 47,6 % en Batxillerat. En la següent 

gràfica podem veure les diferències entre sexes pel que fa als resultats acadèmics en la ESO i Batxillerat. 
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Pel que fa a la Formació Professional, les dones representen el 29,3 % de l'alumnat d'FP Bàsica; el 43,7 % en Grau Mitjà; i el 47,7 % en Grau Superior, encara 

que existeixen també importants diferències segons les famílies professionals. Per exemple, en l'FP de Grau Superior, la família Imatge Personal té un 93,9 % 

d'alumnes; Serveis Socioculturals i a la Comunitat, un 87,1 %; Tèxtil, Confecció i Pell, un 85,1 %; i Sanitat, un 75,9 %. En l'altre extrem, les dones són un 3,7 % 

de l'alumnat de Transport i Manteniment de Vehicles; un 4,4 % en Instal·lació i Manteniment; un 5,5 % en Electricitat i Electrònica; un 9,5 % en Marítima i 

Pesquera; i un 11,6 % en Informàtica i Comunicacions. A continuació, trobem la infografia amb aquestes dades resumides. 
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Respecte als estudis superiors, les dones són majoria (55,6 %) en l'alumnat universitari, però la seua presència varia també en funció del grau cursat. Seguint 

una tendència similar els nivells educatius inferiors, hi ha major presència d'alumnes en estudis d'Educació (77,9 %) i de Salut i Serveis Socials (71,8 %) però 

hi ha menys presència en Enginyeria, indústria i construcció (29 %) i Informàtica (13,4 %). Seguidament es mostra. 

 

 

 

 


