
En diferents grups, busqueu informació per realitzar les
tasques que us proposem. Després prepareu una exposició per

a la resta de la classe amb tot el que heu descobert.
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GRUP 1. DIA INTERNACIONAL CONTRA
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Busqueu informació sobre per què se celebra el 25 de novembre el Dia
Internacional contra les violències masclistes, quan va començar i amb quina
finalitat. Després, busqueu quants feminicidis hi va haver en total l'any passat
als Països Catalans i a l'Estat espanyol. Busqueu pàgines fiables on també es
comptabilitzin les morts no oficials (quan els homes assassinen, per exemple,
familiars de la dona). Utilitzeu el programa que preferiu per fer una vostra
presentació (power point, prezi, canva...) a la resta de la classe. Podeu inserir
algun vídeo interessant sobre el tema per completar la vostra informació.

Els assassinats són la cara més visible de les violències
exercides sobre les dones, però només són la punta de
l'iceberg, i per això cal visibilitzar totes les altres violències: la
psicològica, l'econòmica, la laboral, la social, la institucional...
Busqueu informació sobre els diferents tipus de violències i
presenteu un iceberg a la resta de classe amb les explicacions
de cadascuna d'aquestes. Després, podeu animar a les vostres
companyes i companys a fer un debat sobre el tema.

GRUP 2. L'ICEBERG DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

GRUP 3. FEINES DE CURES I
DOMÈSTIQUES 

Les feines de cures i domèstiques recauen majoritàriament sobre les
dones, encara avui, en ple segle XXI. Volem esbrinar si això també succeeix
a la nostra realitat més propera. Elaboreu un quadre de doble entrada on hi
apareguin tots els membres de la família que poden viure en una casa i les
diferents tasques que se solen realitzar dins una llar (rentar els plats,
canviar les bombetes, posar la rentadora, cuinar...) i també hi ha d'incloure
feines de cures (ajudar a fer els deures, acompanyar al metge...). Aquest
quadre el repartireu a la resta de companyes i companys ja que hauran de
recollir durant una setmana les dades de casa seva. Un cop recollides, les
analitzareu i les exposareu a la resta de classe amb la representació o
representacions gràfiques que cregueu convenients.


