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Dilluns 8

Vídeo Brecha de sueños https://youtu.be/S3_DDLGIpaM
El vídeo busca donar suport a les nenes i donar-los recursos perquè es convencin que
poden ser el que es proposin: cientíﬁques, presidentes, astronautes... Recull els
testimonis de dotze nenes de diferents cultures que busquen tancar la bretxa de
gènere, tenir referents femenins i reivindicar la necessitat de demostrar el gran
potencial que tenen les dones.
Avui és un dia molt especial per a totes les mares, senyos, tietes, àvies, ﬁlles... És com
celebrar juntes el nostre aniversari. En aquest dia recordem tot el que hem fet les dones
al llarg de la història.
Avui ens sembla molt normal que les nenes i els nens puguem estudiar, dir el que
pensem, participar a casa, jugar junts o somiar com serem quan creixem. Però no sempre
ha estat així i encara avui, en alguns llocs, les dones i les nenes han de fer unes coses i
els nens i els homes, altres.
Fa molt de temps les dones treballaven al camp, en els molins i, ﬁns i tot, feien de
ferrer..., però quan el treball va començar a escassejar, els van prohibir que aprenguessin
aquests oﬁcis i es van quedar treballant a casa. Encara que feien moltíssimes coses
cuidant de les coses importants de la vida, no se'ls reconeixia ni valorava. Moltes no
estaven conformes i, tot i les diﬁcultats, amagant-se o disfressant-se, es van fer
cientíﬁques, polítiques, pintores, metgesses, escriptores, inventores.... Bé que van fer de
tot! En moltes ocasions es van unir per recolzar-se les unes a les altres i per protestar.
Així, entre totes, van aconseguir el dret a votar i tots els altres drets.
La veritat és que els devem molt a aquestes dones perquè van fer possible el que
semblava impensable. I ja ningú pot dir: "no pots fer això perquè ets nena o perquè ets
nen".

Contemplar: Iguals

Dimarts 9

Amplia la imatge i comenta les preguntes amb les nenes i
els nens:
http://www.scholastic.com/content/dam/parents/Featu
reImages/Articles/multicultural-childrens-books-article4-3.jpg
Són iguals o diferents? En quins aspectes?
Mira ara al teu voltant, als teus companys/es de classe.
Et sents diferent a ells/es? Creus que les nenes i els
nens haurien de ser tractats de manera diferent, per la
seva raça, el seu gènere, la seva procedència...?

“Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni
lliure, home ni dona: tots sou un de
sol en Jesucrist.”
(Gal 3, 28).

Dimecres 10

Servir: Otras Miradas
Premio Nacional de APS modalidad Igualdad de Género 2018. CP Miguel de Cervantes
(13 centros educativos en red), Gijón, Asturias
https://youtu.be/IOulCHG_l2Y
Nens, nenes de Primària i adolescents de Secundària duen a terme diverses accions per
sensibilitzar la població entorn de la desigualtat de gènere: denunciant, defensant,
reivindicant, compartint sabers, captant fons i ajudant a persones vulnerables, en aliança
amb múltiples entitats: Associació de Veïns i Veïnes, Unió de Botiguers, Consell de
Dones, Conseyu de Mocedá, Tertúlia Feminista Els Comadres, Mar de Boira, Fundació
Dones, Ajuda en Acció, APFA, CTIC. entre d'altres.
consultar el proyecto (per a profes)

Dijous 11

Senyor, Tu ets el nostre Pare del cel i tots, tots,
som ﬁlls teus. Per això tots els homes i dones,
nens i nenes som germans. Ajuda'ns a estimar
tothom com s'estimen els germans.

Pregar: Jesús, amic de les dones

Escoltar: Depende de los dos
https://youtu.be/eiCAK4FkKRU
Fuerte, valiente,
inteligente,
no tienen masculino,
no tienen femenino,
podemos ser tú y yo.
Feliz, alegre,
independiente,
no tienen masculino,
no tienen femenino,
podemos ser tú y yo,
DEPENDE DE LOS DOS.

Divendres 12

En el cercle de deixebles de Jesús, les dones tenien els mateixos drets. Això era una
novetat important en aquell moment històric en el que un mestre només tenia homes
com a deixebles al seu voltant.
Jesús predicava els seus ensenyaments a tots el que el volien escoltar sense distinció
de gènere, per tant les dones també transmetien, recordaven i conservaven en la
memòria les seves paraules. L’amistat més profunda amb una dona va ser l’amistat amb
Maria Magdalena que el va seguir i acompanyar ﬁns a la mort i va ser el primer
deixeble que va experimentar la nova vida de Jesús i es va fer apòstol d’aquesta bona
notícia.
Jesús no feia distincions per qüestions de gènere, nosaltres tampoc n’hauríem de fer.
Nens i nenes, homes i dones tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions.
Jesús, gràcies per estimar-nos a tots per un igual.
Ajuda’ns a ser justos i a respectar la igualtat entre tots nosaltres, a saber repartir les
feines de la casa i de l’escola amb igualtat i sense discriminar ningú. A acceptar en els
nostres jocs a tothom qui hi vulgui participar sense importar-nos si és un nen o una
nena.

