
ACTIVITATS CLARIÓN 8 MARÇ	


3r d’ESO: CENT ANYS SÍ QUE ÉS MOLT	


OBJECTIUS	


Que l’alumnat conega la situació laboral de la dona a Espanya i 
reflexione sobre termes com la igualtat i la paritat. 	

Que l’alumnat reflexione sobre el grau de preparació de les dones 
i els llocs de treball que ocupen, per aportar idees per a solucionar 
les diferències.	


METODOLOGIA	


Dividir el grup de classe en subgrups perquè lligen i reflexionen 
sobre les qüestions proposades.	


MATERIALS	


Accés a Internet, bolígraf i paper	


DESENVOLUPAMENT	


Llig el articles següents:	


http://politica.elpais.com/politica/2015/01/19/actualidad/
1421666442_720236.html 	


http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-oit-cree-podria-
llevar-100-200-anos-lograr-paridad-puestos-ejecutivos-
empresas-20150112184347.html	


Respon a les preguntes següents:	


-Què es la paritat?	


- Investiga sobre la taxa d’ocupació femenina a Espanya. Et 
sembla justa la proporció entre dones treballadores fora de la llar i 
el nombre d’elles que ocupen un lloc executiu?	

- A la vista dels resultats analitzats en l’article anterior sobre la 

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/19/actualidad/1421666442_720236.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-oit-cree-podria-llevar-100-200-anos-lograr-paridad-puestos-ejecutivos-empresas-20150112184347.html


proporció de població femenina amb estudis superiors enfront de 
la masculina. Et sembla justa la proporció de dones que ocupen 
alts càrrecs en les empreses? 	

- Quines creus que poden ser les causes que les dones no ocupen 
llocs de responsabilitat? Planteja solucions a cada una de les 
causes.	

- A la vista d’aquests articles podem dir que en el nostre Estat hi 
ha igualtat?	


 

 

4t d’ESO: Investigant sobre els nostres drets	


OBJECTIUS	


Que l’alumnat conega l’evolució dels drets de les dones.	


Que l’alumnat reflexione sobre els drets de les dones i la seua 
consecució en la realitat.	


METODOLOGIA	


Dividir el grup de classe en subgrups perquè lligen i reflexionen 
sobre les qüestions proposades.	


MATERIALS	


Accés a Internet, bolígraf i paper.	


DESENVOLUPAMENT	


Consulta l’article el següent: http://elpais.com/especiales/2013/
dia-de-la-mujer/ . 	


- La dona ha tingut sempre dret al treball?	


- Els drets socials de les dones han sigut els mateixos que els 
homes, en quin moment s’han ampliat els drets de les dones?	


http://elpais.com/especiales/2013/dia-de-la-mujer/


- Des de la Constitució del 78 es declara la no-discriminació 
per sexe. Creus que en l’actualitat existeix igualtat real entre 
homes i dones? Posa’n exemples.	


- En l’àmbit laboral hi ha igualtat entre homes i dones? 
Analitza aspectes com la jornada laboral, les remuneracions, 
el tipus d’activitat laboral.	



