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SESSIÓ 3 : "FEINES PER HOMES I FEINES PER DONES?"

Parlem de les diferències professionals entre homes i dones:  Què han fet algunes dones al llarg 
de la història?

Sabies que...

- El descobriment del radi , que va obrir el camp de la física nuclear i del tractament del
càncer va ser descobert per una dona: Marie Curie (1898-1956)

- La primera dona matemàtica de la història va dissenyar diversos aparells per a determinar
les posicions dels estels i va inventar el densímetre (aparell que mesura la densitat dels
líquids): Hypatia (370-415 d.C.)

      -    El dret del vot de les dones el va aconseguir una dona: Emmeline Pankhurst (1858-1928)

- La  dona  gran  estratega  i  militar  que,  amb  17  anys,  va  guiar  l’exèrcit  francès  per  a
desocupar a França dels anglesos va ser:  Juana d’Arco (1412-1431)

- Qui  va  trobar  el  primer  tractament  contra  la  leucèmia,  contra  el  primer  agent
immunosupressor  utilitzat  en  els  trasplantaments  d’òrgans,  contra  la  malària  i  d’altres
malalties: Gertrude Bell Elion (1918-1999)

- La  dona que va donar a conèixer a la resta del món, els drets dels pobles indígenes, la
igualtat per a les dones i d’altres drets humans fonamentals: Rigoberta Menchú (1959)

- Una de les millors dissenyadores de moda del segle XX,: Coco Chanel (1883-1971)

- La primera dona astrònoma professional va descobrir 8 cometes, 1000 estrelles dobles  i
altres fenòmens amb telescopis construïts per ella: Carolina Herschel 1750- 1848)

- etc.

Desprès de llegir aquestes descobertes contesta les següents preguntes donant la teva opinió:

 “ Les dones són més vàlides per a unes feines i els homes per a unes altres”

 Qui decideix que unes feines les han de fer  les  dones i que unes altres les han de fer els 
homes ?

Després de llegir les vinyetes que tens a continuació, respon:

– Qui ha de decidir l'ocupació de futur de cada personatge?

– Fins a quin punt és important tenir en compte l'opinió dels altres per prendre la decisió 
sobre quina és la teva ocupació en el futur?

– Què recomanaries a cada personatge?
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Analitza la situació dels joves que et presentem a continuació i respon a les preguntes anteriors:

“Em dic Emma, des de petita m’han agradat tots els mecanismes que impliquen muntatge i 
desmuntatge de peces, especialment els de vehicles (patinet, bicicleta,...). A l’escola sempre 
he tret bones notes en física i matemàtiques.
Tot i que m’interessa el món de l’estètica, el que realment m’agrada és la mecànica i voldria 
treballar de mecànica de vehicles. Per això hauria d’estudiar el cicle formatiu de grau mitjà de 
Mecanització.
Els meus amics em recolzen i em diuen que ho faci, però la meva família em diu que aquesta
és una professió d’homes i que no està ben vist que la faci una dona. Em recomanen que em 
dediqui a alguna ocupació d’estètica.”

“Em dic Hèctor. tot i que em costa estudiar, no tinc grans problemes en els estudis, ho aprovo tot. 
Des de petit vaig a un esplai i en el meu temps d’oci ajudo als monitors i els acompanyo a les 
excursions i campaments. Aquest estiu faré un curs per tenir el títol de monitor.
En el futur m’agradaria treballar d’educador infantil en una escola bressol, amb infants de 0 a 3 
anys. 
Els meus pares em recolzen i m’animen, diuen que tinc qualitats i que s’ha de lluitar per treballar 
d’allò que t’agrada. També creuen que tinc possibilitats de trobar feina perquè s’estan creant 
moltes escoles noves. Però els meus amics em diuen que ni parlar-ne, que aquesta és una feina 
que sempre han fet les dones i que segur que no la faria be.”
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