
Aquesta activitat es fonamenta en el treball reflexiu i 

col·laboratiu i el socioconstructivisme. 

Cal deixar clar que el dret de vaga és un dret individual i que 

no es pretén que ningú es posicioni públicament sobre si en 

farà o no.  Es tracta d’explorar quins són els motius que 

existeixen per la convocatòria i la participació en aquesta 

vaga. 

L’activitat s’estructura en tres parts: treball individual, treball 

en petit grup i treball en el gran grup. Els temps indicats són 

orientatius i depenent del grup poden variar. Requereix una 

persona o dues que guiïn l’activitat i en facin el recull. 

8M – 2018 
VAGA FEMINISTA 

MOTIUS de l’equip docent PER FER VAGA 
Activitat adreçada al claustre i també als grups classe 

Individual (7 min) 

Inicialment, es demana que de manera individual i per escrit cada docent respongui la pregunta: 

Quin són els tres/cinc motius que tu creus que poden justificar la convocatòria i la participació en 

la vaga del 8M-2018? 

Tothom ha d’escriure. 

Petit grup (10 min) 

En grups de tres es comparteixen els motius i se sumen, tot generant una llista única. 

Gran grup (30 min) 

Es fa un buidatge a la pissarra on cada petit grup anomena i explica els diferents motius.  Es van 

sumant els motius del tots el grups i es genera, així, un llistat comú amb els motius del “nostre 

claustre”, de “la nostra classe”, etc., per fer vaga. 

Es pot generar un debat, que sol sorgir sol, de per què aquest any i els anteriors no, o com poden 

participar els homes, o altres temes relacionats. 

També es pot reforçar el que s’ha dit amb diferents articles o el recull de la pàgina següent, o 

podeu fer el vostre propi recull d’evidències. 



Quins motius ens poden portar a fer la Vaga feminista del 8M? 

Igualtat salarial  

•Vídeo “Dones en Xarxa” 
•Article “La bretxa salarial augmenta: les dones cobren un 25% 

menys que els homes” 

Pensions 

•Article “Si has nascut dona tens més possibilitats de ser pobra” 

•Article “Les pensions cada cop discriminen més les dones” 

Treball 
domèstic i 

treball de cures 

•Vídeo “Treball de la llar i de cures: una feina per dignificar”  

•Article més planer “Ojos que no ven… desigualtat al canto!”  

•Article ”Invisibilitat i precarietat dels treballs de cures” 

https://youtu.be/0Iqjdd1q0r0
https://www.ara.cat/economia/bretxa-salarial-augmenta-cobren-homes_0_1307269425.html
https://www.ara.cat/economia/bretxa-salarial-augmenta-cobren-homes_0_1307269425.html
https://www.ara.cat/societat/dones-tenen-mes-risc-pobres_0_1535846434.html
http://www.elcritic.cat/blogs/legitimadefensa/2016/12/15/les-pensions-cada-cop-discriminen-mes-les-dones/
https://www.youtube.com/watch?v=lF5nxfwUc1I
https://ulleresperesquerrans.com/2017/03/16/ojos-que-no-ven-desigualtat-al-canto-5-questions-feministes-sobre-els-treballs/
https://ulleresperesquerrans.com/2017/03/16/ojos-que-no-ven-desigualtat-al-canto-5-questions-feministes-sobre-els-treballs/
https://ulleresperesquerrans.com/2017/03/16/ojos-que-no-ven-desigualtat-al-canto-5-questions-feministes-sobre-els-treballs/
http://diaritreball.cat/invisibilitat-precarietat-dels-treballs-cures/


Quins motius ens poden portar a fer la Vaga feminista del 8M? 

Pressió 
estètica 

•Vídeo “El Tornillo: adelgazar” 

•Vídeo “El Tornillo: gordofobia” 

•Article “Dones i depilació: opció o imposició?” 

•Imatge amb dades: Prou Re-Pressió estètica 

•Imatge: (Re)pressió estètica 

Estereotips  

• Vídeo: “Revelando estereotipos que no nos representan. Yolanda 

Domínguez”.  17min  

• Fotos Ducati  

Explotació sexual 
+ explotació 

sexual infantil 

• Etiquetes dels diaris:  
• https://www.ara.cat/etiquetes/explotacio_sexual.html  

• https://cat.elpais.com/tag/explotacion_sexual/a 

• Article El País “El País deixa de publicar anuncis de contactes” 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkq-_ezYJYs
https://www.youtube.com/watch?v=ElR1B_kyzYY
https://directa.cat/dones-depilacio-opcio-imposicio
http://4.bp.blogspot.com/-5yb1KvW3AzQ/UnOrAMJUy3I/AAAAAAAAAFY/tmdhxeCsrtY/s1600/1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5yb1KvW3AzQ/UnOrAMJUy3I/AAAAAAAAAFY/tmdhxeCsrtY/s1600/1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5yb1KvW3AzQ/UnOrAMJUy3I/AAAAAAAAAFY/tmdhxeCsrtY/s1600/1.jpg
http://apunt.info/images/maniquis2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=H1C-vG4yBMI
https://www.youtube.com/watch?v=H1C-vG4yBMI
https://www.asphaltandrubber.com/banter/photos-ducati-1199-panigale-moto-corsa-seducative-manigale/
https://www.ara.cat/etiquetes/explotacio_sexual.html
https://cat.elpais.com/tag/explotacion_sexual/a
https://cat.elpais.com/cat/2017/07/20/espana/1500569329_932087.html


Quins motius ens poden portar a fer la Vaga feminista del 8M? 

Violència 
masclista 

•Ablació genital 
•Curtmetratge “Mariama”  

•Abús sexual 

•Article “Catalunya: una denúncia per abús sexual cada 8 hores”:  

•Assetjament 

•Assetjament a dones. 10 hores per Manhattan  

•Assetjament a homes  

•Experiment social paletes feministes 

•Feminicidis  

•Violació 

Publicitat 
sexista 

• Exemples de publicitat sexista  

Taxa rosa 

• La taxa rosa 
• Exemple d taxa rosa 

Anàlisi de la 
presència de les 
dones al mitjans 
de comunicació 

catalans 

• OnSónLesDones 

https://www.youtube.com/watch?v=OblNFGqBEU0
https://www.facebook.com/CortometrajesPorLaIgualdad/videos/2130490303646678/
http://www.elcritic.cat/reportatges/catalunya-una-denuncia-per-abus-sexual-cada-8-hores-19247
https://www.youtube.com/watch?v=QdmOdcXusGk
https://www.youtube.com/watch?v=QdmOdcXusGk
https://www.youtube.com/watch?v=QXYV3wO59UA&feature=youtu.be
https://youtu.be/D2TW936aoqc
http://feminicidio.net/articulo/listado-feminicidios-y-otros-asesinatos-mujeres-cometidos-hombres-espa%C3%B1a-2017
https://www.youtube.com/watch?v=t_1BbF-58-A
http://www.analisi.es/portal/_resources/common/imatges/sala_de_premsa/noticies/2016/050-discriminacio-rosa.jpg
http://cdn1.theodysseyonline.com/files/2016/01/30/635897799559783582-1912363672_635597838966320161-pink-tax-2-.jpg
http://onsonlesdones.blogspot.com.es/



