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QUI SOM I PER QUÈ ESTEM ACÍ? 

Este estudio pertenece al Proyecto de Innovación Docente (PID), “Educación para una ciudadanía sostenible mediante la formación docente en problemasEste estudio pertenece al Proyecto de Innovación Docente (PID), “Educación para una ciudadanía sostenible mediante la formación docente en problemas
socio-ambientales relevantes desde una perspectiva internacional” (NOU-PID, UV-SFPIE_PID-1640693) financiado por la Universitat de València.socio-ambientales relevantes desde una perspectiva internacional” (NOU-PID, UV-SFPIE_PID-1640693) financiado por la Universitat de València.  



ESPAIS PER LA IGUALTAT.RESCATEM DONES SILENCIADES IELS DONEM UN LLOC DEVISIBILITAT AL CENTRE.

ESTEU
PREPARATS?



LA RAÓ DEL NOSTRE
PROJECTE
-Necessitat educativa - Transversalitat
-ODS com eix fonamental en
l'educació.
-Possibilitat d'acció i participació
democràtica.
-Aportació concreta a la Igualtat de
Gènere. 



PRIMER PAS

ENTREVISTES
EXPRESS

1
Repartició dels 70 docents del
centre entre l'alumnat de
l'assignatura.

3
Compartim un excel per
agrupar propostes per àmbits. 

2 Entrevistes senzilles per
aconseguir les propostes

Per
què?

De
quin
àmbit
és?

Quina dona
creus que
ha segut o

és
important
per allò
que ha

realitzat?





ALGUNES DONES
PROPOSADES



SEGON PAS
INVESTIGUEM LES
CANDIDATES A TINDRE UN
CORREDOR AMB EL SEU
NOM

1 Busquem informació de les
dones per poder
presentar-les a la resta
d'alumnat del centre. 

2 Realitzem diapositives 



EXEMPLES DE
DIAPOSITIVES



EXEMPLES DE
DIAPOSITIVES



TERCER PAS

VOTACIONS

1 Assaig a classe de
la presentació.

2
Realització

de les
paperetes amb

les dones
candidates.

Calia saber
quantes

necessitàvem.

Com? Amb els

plànols del
centre. 

 

3
Organització dels grups per Vice-direcció
(Col.laboració de tot el centre)





DIES DE LES
VOTACIONS



 

3

QUART PAS

ENTREVISTEM A LES
CANDIDATES

1 Preparem entrevistes
amb l'ESCOLA D'ADULTS
ENRIC VALOR D'ALZIRA.
Neolectors 2.

2 Ràdio Parra en acció!

Problema-Solució



ENTREVISTES A LA
RÀDIO (Que teniem
programades)



ENTREVISTES A LA
RÀDIO (Què ferem)



• Kathrine, el teu dorsal, el 261, s'ha convertit en un símbol, símbol d'empoderament,
símbol d'igualtat de gènere a l'esport. Supose que mai t'ho hauries imaginat quan te'l
van donar a la marató de Boston.

-El cert és que, ho reconec, aquest número, durant 45 anys,només eren tres dígits.
No significava res.
I de sobte, supose que gràcies a internet, la gent va veure
aquestes imatges. Milers de persones van començar a córrer i es van començar a
sentir empoderades i a perdre la por. Va llegir aquesta història i s'hi van identificar.
Perquè a tothom, fins i tot a tu, vos han dit que no esteu a l'altura, que això no és el
vostre fort, que no sou del sexe adequat, de la raça adequada, el color o la religió
correcta.
"No ens serveixes". Tots reben aquests comentaris. Fins que arrenquen a córrer i
perden la por. Et posaré un exemple ràpid de què succeeix ara mateix a Nova York
amb 50.000 participants a la marató. Són de totes les races, gèneres, colors i
religions. Grossos, vells, grans, lents, prims, professionals... És increïble. Són
persones diferents, però corren juntes, es donen suport i es motiven entre elles. 
Moments meravellosos de diversitat, inclusió, respecte i igualtat. I avui és un dia
esplèndid per això.



AL MATEIX TEMPS...

EL NOSTRE
BLOG!!!



AL MATEIX TEMPS...

ALTRES ES
SUMEN!!!!!!!!!
LA CORRENT
ARRASTRA!!!!!!

 

 

BIBLIOTECA

LABORATORI BIOLOGIA

LABORATORI  QUÍMICA
INFORMÀTICA 1 i 2

Cleopatra

Hipàtia

LABORATORI FÍSICAHedy Lamarr i  Evelyn Berezin

Dorothy Crowfoot

Lisa Meitner



AL MATEIX TEMPS...

ALTRES ES
SUMEN!!!!!!!!!
LA CORRENT
ARRASTRA!!!!!!

 

TECNOLOGIA

Realització dels cartells per als corredors i
aules específiques.



EL RESULTAT?



QUÈ ESPEREM HAVER ACONSEGUIT?

-Aprenentatge servei: ajuda mutua amb les dones de neolectors de l'Escola d'Adults
Alzira. 

 
-Introducció als ODS de tots els nivells educatius.

 
-Apropament a la problemàtica de Igualtat de Gènere i, en concret, la dels llibres de

text. 
 

-Implicació per part del nostre alumnat a un projecte comú. 
 

-Experiència democràtica.
 

- Treball competencial interdisciplinar



“Un dels principals objectius de l’educació ha de ser
ampliar les finestres per les quals veiem el món”. 
                                                                            Arnold Glasow



MOLTES
GRÀCIES!


