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INTRODUCCIÓ:
 La història que hem aprés moltes generacions ha estat escrita per homes amb 

una visió des del patriarcat i l’androcentrisme. Aquesta realitat ha fet que les dones 

que també han contribuït al progrés de la humanitat hagen estat invisibilitzades i 

silenciades i, com a conseqüència, ens hem perdut una visió històrica fonamental, la 

de l’altra meitat de la població, la de les dones.

La manipulació que s’ha fet del relat històric ha tingut unes greus conseqüències, ja 

que les noves generacions no han comptat amb referents femenins que motivaren i 

impulsaren la societat a integrar les dones en l’esdevenir cultural, intel·lectual, social, etc.

Si volem un món democràtic, obert, plural, des de la igualtat entre homes i dones, 

hem de reconstruir la història, hem de refer una realitat tapada i amagada per a la 

qual cosa hem de rescatar les dones que han sigut protagonistes en un món d’homes 

i reconéixer l’esforç i el sacrifici que els va suposar la seua valentia i atreviment per 

ocupar un lloc en la història de la humanitat.

OBJECTIUS
1.  Conéixer la vida de dones significatives en la història dels territoris de llengua 

catalana.

2.  Descobrir les aportacions, silenciades, de dones en el món de la ciència, la 

tecnologia, l’esport, la música, etc.

3. Fer un mapa de dones significatives catalanes, valencianes i mallorquines.

METODOLOGIA
 Metodologia significativa

●  Gestionar la informació. Recursos (ús de les TIC)

●  Construir coneixement. Metodologia (ús de les TAC)

●  Compartir coneixement. Espais virtuals (ús de les TEP)

●  Expressió oral

●  Expressió escrita

COMPETÈNCIES CLAU 
 CCL. Competència en comunicació lingüística 

 CPAA. Competència per a aprendre a aprendre 

 CSC. Competències socials i cíviques 

 SIEE. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

 CEC. Competència en consciència social i expressions culturals

Imatge: by Freepik

Mural de dones  
que fan país
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2.  Diccionari biogràfic de dones

Diccionari en línia d’accés públic i gratuït que 

ofereix un extens recorregut al llarg de la història 

dels territoris de parla catalana entre els segles i i 

xxi a través de 655 biografies. Un projecte que vol 

posar de relleu la participació de les dones en la 

història de la societat catalana.

1.  Dones valencianes en majúscules  

 

Amb motiu del 8 de març, El Tempir engega la nova campanya “Dones valencianes, en 

majúscules!” Aquesta iniciativa pretén donar a conéixer dotze dones valencianes que, 

al llarg del temps, han destacat pel seu treball tenaç a favor de la igualtat de gènere, la 

coeducació, el progrés de la societat valenciana i per un compromís ferm amb la llengua 

pròpia del País Valencià. Mitjançant dotze imatges i cites, repassarem el pensament i la 

posició pública d’aquestes dones quant a la necessitat de construir una societat igualitària 

sense oblidar el paper vertebrador que el valencià ha de jugar en la cohesió social.

la poetessa i novel·lista Maria Beneyto. 

BIBLIOTECA 

María 
Beneyto
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ciudad del mar Amb Veu PròPiA 1
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Col.lecció Amb Veu PròPiA 1
de l’Institut Valencià de les Dones i per la igualtat de gènere 

Regreso a la ciudad del mar, obra que escribe María Be-
neyto a instancias de Max Aub, narra de forma novelada 
sus vivencias autobiográficas de 1937 a 1939. La familia, 
que se había trasladado a Madrid donde el padre intentó 
probar fortuna como autor teatral, regresa a Valencia. La 
Guerra Civil ha estallado. El texto compone un fresco de 
las clases populares en la ciudad durante la contienda. La 
dura situación económica, los bombardeos, las noticias 
del frente, el primer amor, la muerte, la derrota, el co-
mienzo de la represión… Todo ello visto a través de los 
ojos de una niña. Un documento vívido e introspectivo 
de la Valencia republicana de la mano de una de nuestras 
mejores escritoras.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT
I POLÍTIQUES INCLUSIVES

María Beneyto nace en Valencia 
el 14 de mayo de 1925. En 1947 
publica su primer poemario, 
Canción olvidada. Y en 1952 
comienza su andadura como 
escritora bilingüe con la edición 
de Altra veu y Eva en el tiempo. 
Durante las décadas de los 
cincuenta y sesenta obtiene 
múltiples premios y conquista el 
reconocimiento nacional. Plaza 
y Janés le edita toda su poesía en 
castellano, 1947-1964, publicada 
hasta la fecha. Obras de este 
periodo son Criatura múltiple, 
Poemas de la ciudad, Ratlles a 
l’aire…, y, en narrativa, La  gent 
que viu al món, La dona forta y 
Antigua patria. De 1977 a 1990, 
abandona toda actividad pública 
y se recluye en el silencio. En 
1992, le es concedido el Premi de 
les Lletres Valencianes. A partir 
de ese momento, salen a la luz 
numerosos poemarios. Muere en 
Valencia el 15 de marzo de 2011. 

https://dbd.vives.org
https://eltempir.cat/dones-valencianes/
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3.  Dones i valencianisme  

 

Les persones que conformen aquest projecte són dones, nascudes als 40 i 50, amb 

una vinculació demostrable amb el món feminista i amb el valencianista. Dones que han 

sigut pioneres en els seus àmbits, com és el cas de la cantant i música Araceli Banyuls, 

que es va obrir via en el món de la cançó en valencià quan molt poques dones ho feien, 

o Teresa Ballester, que fou alcaldessa de Pedreguer entre els anys 1999 i 2003; dones 

que han tingut una participació activa en els moviments socials i crítics des de ben joves, 

com Llum Quiñonero; que han lluitat per transformar els seus partits polítics i els seus 

àmbits professionals, com Adela Costa o Maria Conca; que han format part de col·lectius 

feministes radicals i transformadors en èpoques convulses, com Pilar Dolz; o dediquen i han 

dedicat part de la seua vida al canvi social des dels territoris que habiten, tot participant en 

col·lectius i moviments diversos, com ho fan Gloria Marín a Elx o Dolors Ibàñez a Castelló.

Aquesta selecció de dones, dins la qual podria haver-hi una gran multitud de noms, respon 

a criteris territorials, tot buscant una representació de nord a sud (les nostres protagonistes 

venen d’Elx, Alacant, Beneixama, Pedreguer, Gandia, Beniopa, València, Castelló i Morella), 

així com diversitat política i ideològica, sense eixir dels eixos que ens interessen en aquest 

projecte: el valencianisme i el feminisme. Amb tot, volem insistir que aquest és un projecte 

en construcció, dins el qual volem comptar amb moltes més dones que puguen explicar les 

seues històries de vida i aportar la seua experiència, que ens traslladen discursos que ens 

ajuden a situar-nos com a dones i com a valencianes, i ens permeten aprofundir en tot allò 

que s’engloba dins aquesta intersecció.

https://fundacionexe.org/donesivalencianisme/entrevistes/
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RECURSOS OBERTS

4.  7 dones revolucionàries catalanes que van lluitar contra el patriarcat

Molts àmbits de la societat encara es converteixen en obstacles per a moltes dones que 

topen amb una estructura patriarcal. Recordem set exemples de dones revolucionàries 

catalanes que es van convertir en referents de les seves professions.

Pepa Colomer i Luque (1913 - 2004) amb 18 anys va obtenir la llicència de pilot i es va convertir en la primera aviadora catalana de la història.

Lluïsa Casagemas i Coll (1873 - 1942).  

Quan tenia entre 16 i 18 anys es va convertir en  

la primera dona de Catalunya que va compondre  

una òpera a Catalunya

Joana Biarnés i Florensa (1935 - 2018) en una imatge d’arxiu d’RTVE. 

Va ser la primera fotoperiodista d’Espanya

https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-patriarcat/
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RECURSOS OBERTS

5.  Genealogia illenca en clau de dona

Balears recupera els noms, llinatges 

i rostres d’algunes de les dones que 

formen part de la nostra història. Ací fem 

palesa una breu pinzellada de les seues 

històries de vida.

Aurora Picornell (1912 - 1937)  

Fou una de les principals dirigents del PCE a Mallorca durant la II República, militant de la Lliga 

Laica de Mallorca i fundadora del Sindicat de Sastreria quan només comptava amb 18 anys. 

Molts la coneixien com ‘La Passionària mallorquina’.

Nivell bàsic Nivell intermedi Nivell avançat

MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch? 
v=z1yw898h_CI

Lletra

 •  Escoltem la cançó Te’n podria 
dir mil, la podem cantar i 
després fer una posada en comú 
o una dinàmica de grup per a 
expressar oralment què pensem 
del que diu la seua lletra.

MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch? 
v=z1yw898h_CI

Lletra

 •   Escoltem la cançó Te’n podria 
dir mil, la podem cantar i 
després fer una posada en 
comú o una dinàmica de grup 
per a expressar oralment:

1.  Quines són les idees principals 
que s ́hi posen de manifest.

2.  Hi estem d'acord?
3.   Busquem una cançó en català 

que tracte el mateix tema. 
L’escoltem i la cantem.

MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch? 
v=z1yw898h_CI

Lletra

 •   Escoltem la cançó Te’n podria 
dir mil, la podem cantar i després 
fer una posada en comú o 
una dinàmica de grup per a 
expressar oralment:

1.  Quines són les idees principals 
que s ́hi posen de manifest.

2.  Hi estem d'acord?
3.   Busquem una cançó en català 

que tracte el mateix tema. 
L’escoltem i la cantem.

4.  Pensem i creem una, o més 
d’una nova estrofa, i la cantem.

https://www.dbalears.cat/balears/especials/2017/03/07/299346/genealogia-dones.html
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI
https://drive.google.com/file/d/1kSbRv1FH3jferU0zgIk6TMRar8itoOoS/view
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI
https://drive.google.com/file/d/1kSbRv1FH3jferU0zgIk6TMRar8itoOoS/view
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI
https://www.youtube.com/watch?v=z1yw898h_CI
https://drive.google.com/file/d/1kSbRv1FH3jferU0zgIk6TMRar8itoOoS/view
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TARGETA 1:
EXPRESSIÓ ORAL 
DONES CIENTÍFIQUES 

Mireu aquest vídeo sobre les 
dones en la ciència realitzat per la 
UV Les dones en la ciència (2’).

Després, obrirem un debat en 
grup al voltant de les preguntes 
següents:

1.  Per què les dones han tingut 
un difícil accés a la ciència?

2.  La incorporació de la dona 
a la ciència està vinculada 
a l’evolució històrica de la 
humanitat?

3.  En quins camps de la ciència 
hi ha més presència de 
dones?

4.  En quins camps n’hi ha 
menys?

5.  Coneixeu dones que han rebut 
un premi Nobel de ciències o 
han tingut un reconeixement 
internacional en el camp de la 
ciència?

6.  Creieu que actualment les 
dones encara compten amb 
barreres que els impedeixen 
igualar-se amb els homes en 
el món científic?

7.  Penseu que des de Primària 
i/o l’ESO s’impulsa les xiquetes 
a realitzar estudis de ciències?

8.  Quines solucions penseu que 
farien possible que dones i 
homes accediren en igualtat 
a tots els camps de la ciència i 
la tecnologia?

Podem emprar tècniques de 
dinamització de grups com 
Phillips 6.6, si el grup el formen 
més de 20 per sones, o la 
Dramatització. Trobareu una 
explicació detallada d’aquestes 
tècniques ací.

Per finalitzar, podem descobrir 
dues científiques valencianes de 
rellevància:

1. Margarita Salas
2. Anna Lluch

TARGETA 1:
EXPRESSIÓ ORAL 
DONES CIENTÍFIQUES 

Mireu aquests vídeos sobre les 
dones en la ciència:

a.  Les dones en la ciència 
realitzat per la UV (2’)

b.  Dones, ciència i tecnologia... 
una carrera de fons TED de 
Núria Salan (16’)

c.    Dones i ciència Betevé (28’)

Després, cadascuna de les 
persones prepararà unes 
preguntes (entre 3 i 6), les 
posarem en comú, les copiarem 
a la pissarra i a continuació, 
establirem un debat al voltant 
d’aquestes qüestions.

Podem emprar tècniques de 
dinamització de grups com 
Phillips 6.6, si el grup el formen 
més de 20 persones, o la 
Dramatització. Trobareu una 
explicació detallada d’aquestes 
tècniques ací.

TARGETA 1:
EXPRESSIÓ ORAL 
DONES CIENTÍFIQUES 

Mireu aquests vídeos sobre les 
dones en la ciència:

a.  Les dones en la ciència 
realitzat per la UV (2’)

b.  Dones, ciència i tecnologia... 
una carrera de fons TED de 
Núria Salan (16’)

c.    Dones i ciència Betevé (28’)

Després, realitzarem una activitat 
de debat en grup:

1.  Cadascuna de les persones 
prepararà unes preguntes 
(entre 3 i 6), les posarem 
en comú, les copiarem a 
la pissarra i a continuació, 
establirem un debat al 
voltant d’aquestes qüestions. 
Podem emprar tècniques de 
dinamització de grups com 
Phillips 6.6, si el grup el formen 
més de 20 persones, o la 
Dramatització. Trobareu una 
explicació detallada d’aquestes 
tècniques ací.

2.  Podem obrir un document 
compartit (p.e. un Drive) en què 
escriurem les conclusions del 
debat.

3.  Farem una exposició oral per 
argumentar la nostra opinió 
respecte a la invisibilitat de 
les dones en la ciència. Per 
tenir-ne més informació, 
podeu llegir i comentar aquest 
fragment de l’article de Josep 
Lluís Barona, “Dones i ciència. 
Genealogia d’una exclusió” de 
la revista Mètode de la UV que 
trobareu complet ací.

https://www.youtube.com/watch?v=0mK1aCesWmM
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_apd_m09_/web/fp_apd_m09_htmlindex/WebContent/u3/a2/continguts.html
https://donesdeciencia.webs.upv.es/margarita_salas.html
https://www.youtube.com/watch?v=x3cysX7hhyk
https://www.youtube.com/watch?v=0mK1aCesWmM
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI
https://www.youtube.com/watch?v=667WIUHgNgg
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_apd_m09_/web/fp_apd_m09_htmlindex/WebContent/u3/a2/continguts.html
https://www.youtube.com/watch?v=0mK1aCesWmM
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI
https://www.youtube.com/watch?v=667WIUHgNgg
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_apd_m09_/web/fp_apd_m09_htmlindex/WebContent/u3/a2/continguts.html
https://drive.google.com/file/d/1LxX7iV6I1HXgo7BZ7aAaSvKK_Z60KZp8/view
https://drive.google.com/file/d/19j5GshJM68r1aInDA8bz_6an3zY7EeYz/view
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TARGETA 2:
EXPRESSIÓ ESCRITA  
DONES CIENTÍFIQUES 

Mirem el projecte Estreles, Obrint 
Camins de la UPV per a crear 
referents femenins de dones 
científiques valencianes i acostar 
l’estudi científic a les xiquetes.

1.  Obrirem un Padlet o un Google 
Sites en què publicarem  
les biografies de les 6 dones 
científiques valencianes.

2.   Generarem un PDF i 
obtindrem una publicació  
per a compartir i divulgar 
entre la nostra comunitat 
educativa.

TARGETA 2:
EXPRESSIÓ ESCRITA  
DONES CIENTÍFIQUES 

Mirem el projecte Estreles, Obrint 
Camins de la UPV per a crear 
referents femenins de dones 
científiques valencianes i acostar 
l’estudi científic a les xiquetes.

1.  Investigarem sobre la 
vida d’aquestes 6 dones 
científiques. Buscarem vídeos, 
entrevistes, publicacions, etc.

2.   Obrirem un Padlet o 
un Google Sites en què 
publicarem tota la informació 
que hem obtingut sobre la 
vida i l’obra de les 6 dones 
científiques valencianes.

3 .   Generarem un PDF i 
obtindrem una publicació  
per a compartir i divulgar 
entre la nostra comunitat 
educativa.

TARGETA 2:
EXPRESSIÓ ESCRITA  
DONES CIENTÍFIQUES

Mirem el projecte Estreles, Obrint 
Camins de la UPV per a crear 
referents femenins de dones 
científiques valencianes i acostar 
l’estudi científic a les xiquetes.

1.  Investigarem sobre la vida 
d’aquestes 6 dones científiques. 
Buscarem vídeos, entrevistes, 
publicacions, etc.

2.   Obrirem un Padlet o un Google 
Sites en què publicarem tota  
la informació que hem obtingut 
sobre la vida i l’obra de les 6 
dones científiques valencianes.

3 .   Realitzarem, individualment, 
un text expositiu (de no més 
de 200 paraules) en què 
informem que una d’aquestes 
científiques ha estat 
guardonada amb un Nobel.

TARGETA 3:
INVESTIGA I APRÉN
DONES EN LA MÚSICA 

Coneixem dones compositores: 
Les nostres compositores. Les 
oblidades creadores de música 
valencianes. “Una relació de 
compositores valencianes, 
majoritàriament dels segles xix i xx, 
desconegudes per la societat en 
general i per bona part de l’àmbit 
musical valencià. (...) Perquè les 
dones no només van ser muses,  
o intèrprets, o professores. També 
van ser compositores. Ara ha 
arribat l’hora d’escoltar la seua 
veu, la seua obra.”

a.  Tria tres compositores i 
explica els motius de la teua 
tria a la resta del grup.

b.  Busca alguna de les peces 
musicals que haja sigut 
composta per alguna 
d’aquestes dones  
i escolteu-la.

TARGETA 3:
INVESTIGA I APRÉN
DONES EN LA MÚSICA 

Coneixem dones compositores: 
Les nostres compositores. Les 
oblidades creadores de música 
valencianes. “Una relació de 
compositores valencianes, 
majoritàriament dels segles xix i xx, 
desconegudes per la societat en 
general i per bona part de l’àmbit 
musical valencià. (...) Perquè les 
dones no només van ser muses,  
o intèrprets, o professores. També 
van ser compositores. Ara ha 
arribat l’hora d’escoltar la seua 
veu, la seua obra.”

c.  Tria tres compositores i 
explica els motius de la teua 
tria a la resta del grup.

d.  Busca alguna de les peces 
musicals que haja sigut 
composta per alguna 
d’aquestes dones  
i escolteu-la.

TARGETA 3:
INVESTIGA I APRÉN
DONES EN LA MÚSICA

Coneixem dones compositores: 
Les nostres compositores. Les 
oblidades creadores de música 
valencianes. “Una relació de 
compositores valencianes, 
majoritàriament dels segles xix i xx, 
desconegudes per la societat en 
general i per bona part de l’àmbit 
musical valencià. (...) Perquè les 
dones no només van ser muses,  
o intèrprets, o professores. També 
van ser compositores. Ara ha 
arribat l’hora d’escoltar la seua 
veu, la seua obra.”

e.  Tria tres compositores i explica 
els motius de la teua tria a la 
resta del grup.

f.  Busca alguna de les peces 
musicals que haja sigut 
composta per alguna 
d’aquestes dones  
i escolteu-la.

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13493-estreles-obrin-va.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13493-estreles-obrin-va.html
https://ca.padlet.com
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S235125741%3A1663692964811630&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&passive=1209600&service=jotspot&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWrwFwQqIBvNPo8l_-GiWvDucy3WWPhcMf_5kBlqFKlWpPkUcQbAe0At0ErZsVjZywrQkVeUvA
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S235125741%3A1663692964811630&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&passive=1209600&service=jotspot&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWrwFwQqIBvNPo8l_-GiWvDucy3WWPhcMf_5kBlqFKlWpPkUcQbAe0At0ErZsVjZywrQkVeUvA
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13493-estreles-obrin-va.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13493-estreles-obrin-va.html
https://ca.padlet.com
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S235125741%3A1663692964811630&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&passive=1209600&service=jotspot&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWrwFwQqIBvNPo8l_-GiWvDucy3WWPhcMf_5kBlqFKlWpPkUcQbAe0At0ErZsVjZywrQkVeUvA
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13493-estreles-obrin-va.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13493-estreles-obrin-va.html
https://ca.padlet.com
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S235125741%3A1663692964811630&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&passive=1209600&service=jotspot&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWrwFwQqIBvNPo8l_-GiWvDucy3WWPhcMf_5kBlqFKlWpPkUcQbAe0At0ErZsVjZywrQkVeUvA
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S235125741%3A1663692964811630&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&passive=1209600&service=jotspot&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWrwFwQqIBvNPo8l_-GiWvDucy3WWPhcMf_5kBlqFKlWpPkUcQbAe0At0ErZsVjZywrQkVeUvA
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2020/03/LIBRO-COMPOSITORES_web.pdf
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Compositores valencianes
En aquest article Raquel Lacruz 
Martínez reflexiona sobre el 
paper de la dona en la música i 
sobretot en el paper de la dona 
en la composició a la Comunitat 
Valenciana.
Investiga si en les programacions 
als auditoris i palaus de la 
música més importants hi ha 
hagut presència de dones 
compositores.

Compositores valencianes
En aquest article Raquel Lacruz 
Martínez reflexiona sobre el 
paper de la dona en la música i 
sobretot en el paper de la dona 
en la composició a la Comunitat 
Valenciana.
1.  Investiga si en les 

programacions als auditoris 
i palaus de la música més 
importants hi ha hagut 
presència de dones 
compositores.

2.   Elabora una programació 
per a un auditori de música 
únicament amb dones 
compositores.

TARGETA 4:
INVESTIGA I APRÉN
DONES EN LA MÚSICA

Descobrim veus femenines 
d’actualitat: La revista Tornada 
ens presenta una vintena de 
dones que canten en català. 
DONES I MÚSICA Vint veus 
femenines per tenir presents.

a.  Cerca alguna de les cançons 
d’aquestes cantants.

b.  Seleccionem una cançó i 
després podem cantar-la o 
fer una coreografia, tocar-la 
amb algun instrument, etc. 

c.  Podeu seguir la partitura  
d' «Alegria», la cançó del 
Diluvi, la cantant del qual  
és Flora Sempere.

TARGETA 4:
INVESTIGA I APRÉN
DONES EN LA MÚSICA

Descobrim veus femenines 
d’actualitat: La revista Tornada 
ens presenta una vintena de 
dones que canten en català. 
DONES I MÚSICA Vint veus 
femenines per tenir presents.

a.  Cerca alguna de les cançons 
d’aquestes cantants.

b.  Coneixes alguna altra dona 
que cante en l’actualitat i que 
no estiga en aquesta llista?

c.  Seleccionem una cançó i 
després podem cantar-la o 
fer una coreografia, tocar-la 
amb algun instrument, etc.

d.  Podeu seguir la partitura  
d' «Alegria», la cançó del 
Diluvi, la cantant del qual és 
Flora Sempere.

TARGETA 4:
INVESTIGA I APRÉN
DONES EN LA MÚSICA

Descobrim veus femenines 
d’actualitat: La revista Tornada ens 
presenta una vintena de dones que 
canten en català. DONES I MÚSICA 
Vint veus femenines per tenir 
presents.

a.  Cerca alguna de les cançons 
d’aquestes cantants.

b.  Coneixes alguna altra dona 
que cante en l’actualitat i que 
no estiga en aquesta llista?

c.  Seleccionem una cançó i 
després podem cantar-la o fer 
una coreografia, tocar-la amb 
algun instrument, etc.

d.  Podeu seguir la partitura  
d' «Alegria», la cançó del Diluvi, 
la cantant del qual és Flora 
Sempere.

e.  Maria del Mar Bonet canta la 
« La Balanguera» al Palau de la 
Música. Trobareu la partitura  
ací i els acords per a la guitarra, 
ací. Busquem informació 
d’aquesta cançó.

https://www.nuestrasbandasdemusica.com/images/Compositores-Valencianes.pdf
https://www.nuestrasbandasdemusica.com/images/Compositores-Valencianes.pdf
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
https://www.youtube.com/watch?v=ECmGfWzezVQ
https://www.eldiluvi.cat/ca/qui-som/
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
https://www.youtube.com/watch?v=ECmGfWzezVQ
https://www.eldiluvi.cat/ca/qui-som/
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica
https://www.youtube.com/watch?v=ECmGfWzezVQ
https://www.eldiluvi.cat/ca/qui-som/
https://drive.google.com/file/d/1xdzr0R7_ZGCC2qcULSwGQq3fs2wrSnEx/view
https://sites.google.com/site/cancocatalana/la-balanguera
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TARGETA 4:
FEM TRADUCCIÓ

Llegim un fragment sobre la
biografia de Carme Montoriol 
Puig en anglés.

1.  Buquem les paraules clau 
que es troben en català al 
wordcloud i les escrivim.

TARGETA 4:
FEM TRADUCCIÓ

Llegim un fragment sobre la
biografia de Carme Montoriol 
Puig en anglés.

1.  Buquem les paraules clau 
que es troben en català al 
wordcloud i les escrivim.

2.  Traduïm els dos primers 
paràgrafs en català..

TARGETA 4:
FEM TRADUCCIÓ

LLegim el Sonet xxv de 
Shakespeare.

1.  Comentem i debatem sobre 
la traducció feta per Carme 
Montoriol Puig.

2.  Escrivim com faríem nosaltres 
la traducció.

DINÀMIQUES
GEOLOCALITZACIÓ

Ací tens un mapa on trobaràs 
geolocalitzades algunes de les
dones més rellevants dels Països 
Catalans.
1.   Traça una ruta, un itinerari, i 

fes una relació de les dones 
que t’hi has trobat.

2.   Calcula els quilòmetres que 
has recorregut.

DINÀMIQUES
GEOLOCALITZACIÓ

Ací tens un mapa on trobaràs 
geolocalitzades algunes de les
dones més rellevants dels Països 
Catalans.
1.   Traça una ruta, un itinerari, i 

fes una relació de les dones 
que t’hi has trobat.

2.   Calcula els quilòmetres que 
has recorregut.

3.   Planifica el teu viatge amb 
tren i assenyala les estacions 
on arribaràs. Investiga si són 
edificis emblemàtics o si tenen 
història.

DINÀMIQUES
GEOLOCALITZACIÓ

Ací tens un mapa on trobaràs 
geolocalitzades algunes de les
dones més rellevants dels Països 
Catalans.
1.   Traça una ruta, un itinerari, i fes 

una relació de les dones que 
t’hi has trobat.

2.   Calcula els quilòmetres que has 
recorregut.

3.   Planifica el teu viatge amb 
tren i assenyala les estacions 
on arribaràs. Investiga si són 
edificis emblemàtics o si tenen 
història.

4.   Elabora un fullet turístic 
d’aquest viatge amb informació 
de les dones i la relació amb 
aquell indret.

DINÀMIQUES
RUTINA DE PENSAMENT 
COMPARA I CONTRASTA

Visualitzen dos vídeos, un de la 
doctora Anna Lluch i un altre de 
l’aviadora Pepa Colomer Luque.

1.   Realitzem una dinàmica de 
pensament en què comparem 
i contrastem les dues vides.

2.   Amb la graella, fem una 
reflexió individual.

3.   En grup de 2, 3 o 4 persones 
elaborem una graella 
conjunta.

4.   Per últim, entre tota la classe 
fem una posada en comú.

DINÀMIQUES
RUTINA DE PENSAMENT 
COMPARA I CONTRASTA

Visualitzen dos vídeos, un de la 
doctora Anna Lluch i un altre de 
l’aviadora Pepa Colomer Luque.

1.   Realitzem una dinàmica de 
pensament en què comparem 
i contrastem les dues vides.

2.   Amb la graella, fem una 
reflexió individual.

3.   En grup de 2, 3 o 4 persones 
elaborem una graella 
conjunta.

4.   Per últim, entre tota la classe 
fem una posada en comú 
i escrivim a la pissarra la 
dinàmica comú.

DINÀMIQUES
RUTINA DE PENSAMENT 
COMPARA I CONTRASTA

Visualitzen dos vídeos, un de la 
doctora Anna Lluch i un altre de 
l’aviadora Pepa Colomer Luque.

1.   Realitzem una dinàmica de 
pensament en què comparem i 
contrastem les dues vides.

2.   Amb la graella, fem una reflexió 
individual.

3.   En grup de 2, 3 o 4 persones 
fem una posada en comú de la 
rutina de pensament.

4.   Preparem una presentació 
de les conclusions i fem una 
exposició a la classe amb altres 
exemples de les conclusions a 
què s’ha arribat amb el grup.

https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-2079613177%3A1663698659444985&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&ltmpl=docs&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWqL3OjpEz9yKJYxzOJt_3EQxjPWyctxUxFVhpIHJ78uGOd9nN1QmGDC7-w6UhAk8c_Ihn1lig
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-2079613177%3A1663698659444985&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&ltmpl=docs&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWqL3OjpEz9yKJYxzOJt_3EQxjPWyctxUxFVhpIHJ78uGOd9nN1QmGDC7-w6UhAk8c_Ihn1lig
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-2079613177%3A1663698659444985&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&ltmpl=docs&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWqL3OjpEz9yKJYxzOJt_3EQxjPWyctxUxFVhpIHJ78uGOd9nN1QmGDC7-w6UhAk8c_Ihn1lig
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-2079613177%3A1663698659444985&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fu%2F0%2Fd%2F1rszNPxwjnQFGdLt_-ucvFucZRJJ7EeS--uRl_RZFa-k%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&ltmpl=docs&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWqL3OjpEz9yKJYxzOJt_3EQxjPWyctxUxFVhpIHJ78uGOd9nN1QmGDC7-w6UhAk8c_Ihn1lig
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-586891357%3A1663699106523620&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1Z8iyZCNORHgDor4V48-cBOu7ER6RJTI4KZ-AQIMatv4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26skip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1Z8iyZCNORHgDor4V48-cBOu7ER6RJTI4KZ-AQIMatv4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26skip_itp2_check%3Dtrue&ltmpl=docs&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWp-UTKMM85iuXj4X8Gb8aQilLQlV7Deqeq2k4BOk5hTufgI__OoD--BVHO2Q_nqGqVv4QXUfA
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-116899737%3A1663699685713667&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dca%26hl%3Dca%26mid%3D1viGy9RPgMjW7D7ccBmqRTF8bdMJEQr8%26ll%3D39.910868905211224%2C-3.0488546069935465%26z%3D7&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dca%26hl%3Dca%26mid%3D1viGy9RPgMjW7D7ccBmqRTF8bdMJEQr8%26ll%3D39.910868905211224%2C-3.0488546069935465%26z%3D7&hl=ca&passive=1209600&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWq2rcjetIkbqnuKbwYOqMJAgD2LRJUotyi2vtSe7lAmyxWh406HbPwcoK8KyFLfXsNnkdRmfQ
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-116899737%3A1663699685713667&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dca%26hl%3Dca%26mid%3D1viGy9RPgMjW7D7ccBmqRTF8bdMJEQr8%26ll%3D39.910868905211224%2C-3.0488546069935465%26z%3D7&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dca%26hl%3Dca%26mid%3D1viGy9RPgMjW7D7ccBmqRTF8bdMJEQr8%26ll%3D39.910868905211224%2C-3.0488546069935465%26z%3D7&hl=ca&passive=1209600&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWq2rcjetIkbqnuKbwYOqMJAgD2LRJUotyi2vtSe7lAmyxWh406HbPwcoK8KyFLfXsNnkdRmfQ
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-116899737%3A1663699685713667&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dca%26hl%3Dca%26mid%3D1viGy9RPgMjW7D7ccBmqRTF8bdMJEQr8%26ll%3D39.910868905211224%2C-3.0488546069935465%26z%3D7&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dca%26hl%3Dca%26mid%3D1viGy9RPgMjW7D7ccBmqRTF8bdMJEQr8%26ll%3D39.910868905211224%2C-3.0488546069935465%26z%3D7&hl=ca&passive=1209600&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWq2rcjetIkbqnuKbwYOqMJAgD2LRJUotyi2vtSe7lAmyxWh406HbPwcoK8KyFLfXsNnkdRmfQ
https://www.youtube.com/watch?v=x3cysX7hhyk
https://beteve.cat/va-passar-aqui/maria-pepa-colomer/
https://drive.google.com/file/d/1FO2Z6-SdWkWLzNFvfWBK0OvmChE0yOnV/view
https://drive.google.com/file/d/1FO2Z6-SdWkWLzNFvfWBK0OvmChE0yOnV/view
https://www.youtube.com/watch?v=x3cysX7hhyk
https://beteve.cat/va-passar-aqui/maria-pepa-colomer/
https://drive.google.com/file/d/1FO2Z6-SdWkWLzNFvfWBK0OvmChE0yOnV/view
https://drive.google.com/file/d/1FO2Z6-SdWkWLzNFvfWBK0OvmChE0yOnV/view
https://www.youtube.com/watch?v=x3cysX7hhyk
https://beteve.cat/va-passar-aqui/maria-pepa-colomer/
https://drive.google.com/file/d/1FO2Z6-SdWkWLzNFvfWBK0OvmChE0yOnV/view
https://drive.google.com/file/d/1FO2Z6-SdWkWLzNFvfWBK0OvmChE0yOnV/view
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WEBGRAFIA:AUCA: 

Com a inspiració:
En Auques per a l’escola d’Escola 
Valenciana trobareu les auques 
d’Empar Navarro i Giner, d’Isabel 
Clara-Simó i de Carmelina 
Sánchez-Cutillas.

Posem mans a l’obra. Et proposem 
que crees una auca, de manera 
individual o en parelles.

Fes una auca de:

 •   4 vinyetes, amb dos o quatre 
versos per vinyeta, en un sol 
full. Pot ser horitzontal  
o vertical.

 •   Tema: la vida d’una dona que 
ha fet història.

 •    Format: a mà (DIN A-4), en 
blanc i negre o color. Si ho 
prefereixes, la pots fer en 
digital amb algun generador 
de còmic en línia  
o amb Genially.

AUCA: 

Com a inspiració:
En Auques per a l’escola d’Escola 
Valenciana trobareu les auques 
d’Empar Navarro i Giner, d’Isabel 
Clara-Simó i de Carmelina 
Sánchez-Cutillas.

Posem mans a l’obra. Et proposem 
que crees una auca, de manera 
individual o en parelles.

Fes una auca de:

 •   6 vinyetes, amb dos o quatre 
versos per vinyeta, en un sol 
full. Pot ser horitzontal  
o vertical.

 •   Tema: la vida d’una dona que 
ha fet història.

 •    Format: a mà (DIN A-4), en 
blanc i negre o color. Si ho 
prefereixes, la pots fer en 
digital amb algun generador 
de còmic en línia  
o amb Genially.

AUCA: 

Com a inspiració:
En Auques per a l’escola d’Escola 
Valenciana trobareu les auques 
d’Empar Navarro i Giner, d’Isabel 
Clara-Simó i de Carmelina Sánchez-
Cutillas.

Posem mans a l’obra. Et proposem 
que crees una auca, de manera 
individual o en parelles.

Fes una auca de:

 •   12 vinyetes, amb dos o quatre 
versos per vinyeta, en un sol full. 
Pot ser horitzontal o vertical.

 •   Tema: la vida d’una dona que 
ha fet història.

 •  Format: a mà (DIN A-4), en 
blanc i negre o color. Si ho 
prefereixes, la pots fer en digital 
amb algun generador de còmic 
en línia o amb Genially.

AVALUACIÓ:
Genially. Identifica les imatges

AVALUACIÓ:
Genially. Dones que fan país

AVALUACIÓ:
Genially. Mural de dones

https://www.alcoiacomtatpelvalencia.cat/ca/auques-per-a-lescola
https://www.alcoiacomtatpelvalencia.cat/ca/auques-per-a-lescola
https://www.alcoiacomtatpelvalencia.cat/ca/auques-per-a-lescola
https://view.genial.ly/630dcd0b066641001839082e/interactive-content-identifica-les-imatges
https://view.genial.ly/630755b2bce35e001284f4f6/interactive-content-dones-que-fan-pais
https://view.genial.ly/630dcc4a99a1ca00112bfbb1/interactive-content-mural-de-dones


WEBGRAFIA:

1.  Elles! 65 dones oblidades de la història 

https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_publicacions_Elles.

pdf 

2.  Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity’ és un projecte europeu 

que contribuirà de manera decisiva a la inclusió de les dones protagonistes 
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