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Alimentació i Gènere

La fam, l'alimentació i el paper de les

dones en la nostra societat!
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ALIMENTACIÓ I GÈNERE 
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En la producció agrícola, s’han visibilitzat històricament les tasques

realitzada pels homes, alhora que s'han invisibilitzat les tasques que

realitzen les dones –com ha passat amb el conjunt de la societat.

Aquest fet es dona tant en el treball directe de producció com en les

tasques de cura i manteniment en l'àmbit privat. En canvi, aquest és el

que dona suport a l’àmbit productiu i ens permet descansar, alimentar-

nos, sentir afecte, etc., i estar preparats i preparades per a una nova

jornada laboral.

 
Si ens comparem amb generacions passades de la nostra mateixa família,

podem observar com aquesta estructura de pensament, en torn als rols

de gènere, va canviant. També ho fa per al conjunt de la societat, tot i

que falta recorregut per arribar a unes relacions equitatives entre, per

una banda, homes i dones i, per l ’altra, entre humans i naturalesa.

En molts llocs del món, al llarg de la història, part de la producció

d’aliments per a la subsidència ha estat feina de les dones —recol·lectar

plantes i fruits, guardar i seleccionar llavors, etc. Elles s’han ocupat de

mantenir la productivitat dels terrenys comunals, han organitzat la vida

col·lectiva i els sistemes de protecció d’abandó i orfandat, i han defensat

la seva terra i la supervivència de les seves famílies i comunitats. Les

dones tenen, freqüentment, coneixements particulars en agricultura i

medicina popular, cosa que ha quedat devaluat per la irrupció del mercat

o, a vegades, de l’estat. En el món de la pesca és comú que les tasques

de platja siguin realitzades per dones, mentre que les de mar a dins les

realitzin homes.

Lectura per equips 



EI3 A EI5
Us proposem un recull bibliogràfic per treballar a l'aula,

L'objectiu es sensbilitzar als infants sobre la natura, els drets de les dones i el

planeta. 

L'activitat tractaria enla lectura conjunta d'alguns dels llibres que us proposem

acompanyada d'una reflexió conjunta en rotllana. 
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Wangari Maathai es va donar a conéixer a tot el món

pels combats tan valents que va lliurar en benefici del

planeta, dels drets de les dones i de la llibertat. El seu

país, Kenya, i la resta d'Àfrica es van oposar a la

desforestació i, així, va aconseguir fer renàixer els

boscos amb l'ajuda de milers de persones.Va ser

guardonada en 2004 amb el premi Nobel de la Pau 

Llavor que serà arbre, arbre que donarà llavors. Cada

pàgina d’aquest llibre és una història sobre la fertilitat

de la terra i el miracle de la vida. Pots començar per on

vulguis, per damunt o per sota de la superfície de la

terra,i unir-te així al meravellós cicle de la natura. 

Salvatge és el brillant debut de lautora hawaiana

Emily Hughes. Amb frescor i desimboltura on

s'explica la història duna nena que viu feliç a la

natura, on els óssos li han ensenyat a menjar, els

ocells a parlar i les guineus a jugar. Ella és audaç,

valenta i increïblement lliure. Però un dia un nou

animal entra en escena.. .

Els llibres els podeu trobar escanejats a la k



1R I 2N 
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Tasques, cures i endevina!

En què consisteix :  l ’activitat consisteix en distribuir visualment tasques

relacionades amb el món de l’alimentació des d'una perspectiva integral,

que inclou les tasques de la natura, de supervivència de les persones i

les del mercat productiu. S'ha d'observar quines tasques s’identifiquen

amb rols de gènere, quines participen en el manteniment de la vida

Metodologia: Pensament visual i aprenentatge cooperatiu.

Temporització:

1a part de la sessió (10 min):Introducció i explicació a l’alumnat del que

farem.

L’alumnat s’organitza en grups de 3 a 6 persones —segons la ràtio de

l’aula— i repartim totes les targetes de tasques, que es troben

seguidament a l’explicació de l’activitat, entre els diferents grups.

Repartim també gomets de tres colors.

2a part de la sessió (20 min):Cada grup posa el gomet d’un mateix color a

les seves targetes en funció de si considera que la tasca la realitza la

natura, la realitzen dones o homes.

3a part (10 min) Adivina la silueta. Es tracta d'esbrinar si la siueta que

presenten els monitors i monitores amb les imatges son homes o dones.



MATERIAL 
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Aquests siluetes es troben a la K 



3R I 4T 
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Tasques, cures i endevina!

En què consisteix :  Amb aquests anuncis podem mostrar quin és el paper

que es ven de la dona en l’alimentació. S’invisibilitza la dona en

l’agricultura i només es mostra en la part domèstica de comprar i

preparar àpats. 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Invisibilitza el paper de la dona al camp

Només dona les gràcies als agricultors

Només surten homes 

Ensenyes a les nenes a anar al mercat,

 i els nois?

La dona cuina, mentre l'home fa esport

La dona fa les tasques de la casa 

https://www.youtube.com/watch?v=r28oofbm6cI
https://www.youtube.com/watch?v=QuoqfP9iV38
https://www.youtube.com/watch?v=3vTsZgjYHNs
https://www.youtube.com/watch?v=zp4tnkc9Trs
https://www.youtube.com/watch?v=1Hy05R-z1AY
https://www.youtube.com/watch?v=lhS1EXOuNHQ


5È I 6È 
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Dones i Pagesia!

En què consisteix :  Es tracta de donar visibilitat a la dona dins de la

pagesia a través d'un joc interactiu de preguntes.

A través de dades reals, donarem visibilitat al paper de la dona a través

de diferents èpoques. 

Després de fer el joc, farem un petit  debat sobre les dades apreses. 

Link del joc:

https://view.genial.ly/621cd2a8d78bcf001904275c/interactive-content-

escape-room-educacion

https://view.genial.ly/621cd2a8d78bcf001904275c/interactive-content-escape-room-educacion


ACTIVITAT
COL.LECTIVA 
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Plantem la nostra llavor

L'acció col.lectiva consisteix en plantar una llavor de lavanda i fer-la
crèixer durant el curs. 
L'activitat es podrà fer per curs o cicle, primer germinaran i després
podran plantar en el lloc de l'escola que més els hi agradi.

La Lavanda

La lavanda es originaria de la regió del Mediterráni, el sud d'Europa i
algunes parts d'África. Generalment crèixen en climes cálids 

Propietats
Ajuda a dormir millor
Ajuda a la digestió
Curar ferides
Cicatritza

i moltes altres propietats naturals que ajuden al cos humà a funcionar
millor!

Es de color Lila i s'utilitza des de temps molts llunyanys per fer remeis!


