
 

1. Activitat introductòria  

A qui va 

dirigida? 

A les unitats que no hagin tractat abans les vagues de dones (Activitat 

introductòria) 

Objectius 1. Conèixer l’origen del 8 de març com a dia de la Dona Treballadora 

2. Entrar en contacte amb el concepte de “protestes de dones” i 

visibilitzar-lo 

3. Cercar maneres per poder expressar les nostres reivindicacions 

d’igualtat. 

Nombre de 

participants 

Com a mínim 3/ 4 infants o joves. 

Material - Imprimir les peces del memory per a cada grup, recomanable 

entre 3/ 4 infants per grup. 

- Material vari per fer el taller de visualització (peces de roba, 

disfresses, pintures de cara, mocadors, gomets... 

Durada 2h 

Activitat 1. Fer preguntes prèvies com: 

a. Sabeu què és el 8 de març? 

b. Què fem aquest dia? 

c. Sabeu si actualment hi ha protestes organitzades per 

dones? 

d. ... 

Un cop resoltes les preguntes i dubtes que s’hagin pogut generar, 

explicarem els  esdeveniments històrics del 8 de març.   

(A l’Annex 1 us deixem amb un petit suport d’explicació pels i les 

caps.) 

 

2.     Aquest breu fragment és el  resum d’una gran lluita de dones 

treballadores que va donar peu al qual és ara per nosaltres la seva 

commemoració, el 8 de març. 

a. Coneixeu altres vagues de dones o protestes que han 

passat? Quines? En què consistien? 

b. ... 

Ara ampliarem i/o coneixerem altres protestes de dones que han passat a 

diverses zones del món i què han aconseguit. Memory Annex 2 

3.   Quan trobin les parelles fer una posada en comú entre els infants 

com: 

a.   Què us ha semblat? 

b.   Quin us ha cridat més l’atenció? 

c.   Havíeu sentit a parlar d’alguna d’aquestes? 

d.  ... 



A partir d’aquestes preguntes reconduirem a l’última dinàmica. Amb tot el 

que han vist, compartir i preguntat amb les activitats anteriors, els 

preguntem com voldrien visualitzar la seva pròpia lluita de dones. Amb 

grups petits o de manera individual, fer un taller on cadascuna pensi com 

seria la seva lluita i com la visualitzaria 

Annexos  Annex 1: Suport històric 8 de març 

 

“En l'origen de la commemoració del 8 de març com a Dia Internacional de 

les Dones, tradicionalment s'han destacat diversos fets puntuals: la vaga de 

les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton o 

el de la Triangle Shirtwaist Company, de Nova York, el dia 25 de març de 

1911, una indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, en la seva 

gran majoria dones immigrants joves. En aquest darrer incident van morir 

142 obreres que l'any anterior havien mantingut una important vaga per 

demanar millors condicions laborals.” 

 

Memory Annex 2: 

Vaga Sexual  de Liberia,  

2003 

 

Decideixen no tenir 

relacions amb les seves 

parelles fins que les escoltin. 

Aconsegueixen la pau després de  14 

anys de Guerra Civil i entra la primera 

dona en el Govern: Ellen Johnson Sirleaf 

 

Cames creuades Kenia, 

2009 

 

Les dones del President i del 

Primer Ministre fan vaga de 

relacions sexuals durant 

una setmana. 

Es desencalla la situació política del 

país i es comença a negociar. 

Promotora del 

boicot Mishi 

Mboko 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Incendi_de_la_f%C3%A0brica_Triangle
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Ellen_Johnson_Sirleaf


Saris roses Índia, 2005-

2006 

 

10.000 dones, totes vestides 

de rosa com a uniforme, 

s’especialitzen en  la 

utilització del lathi (una 

vara tradicional Índia) 

 

Combaten en contra les violacions i 

agressions que pateixen les dones en 

aquestes regions de l’Índia. 

 

 

Moviment mitges 

vermelles, Islàndia 1975 

 

El 90% de les dones 

d’aquest país van sumar-se 

a la vaga.  

S’aconsegueix la primera presidenta 

d’Europa i del món escollida 

democràticament, Vigdis 

Finnbogadottir. 

 

 

Madres de la plaza de 

mayo, Argentina 1977 

 

Una iniciativa de mares de 

detinguts i desapareguts 

amb l'objectiu de poder 

parlar amb el president 

argentí sobre a on estan els 

seus fills a través de 

manifestacions públiques i 

pacífiques 

Las madres, conjuntament amb altres 

organismes defensors dels drets 

humans, es van convertir  en les 

primeres acusadores del règim. Encara 

ara lluiten contra la impunitat  i van 

impulsar l’obertura de judicis envers els 

repressors.  

 

 



8 de març fàbrica tèxtil, 

New York 1911  

 

En una fàbrica tèxtil on 

treballaven 500 persones en 

la seva gran majoria dones 

immigrants joves. 142 

d’aquestes, van ser tancades 

a la indústria i  cremades 

dintre.  

Després de l’esdeveniment, va haver-hi 

una gran mobilització . Es va aconseguir 

el dret a vot de les dones i el 8 de març 

va esdevenir el Dia Internacional de les 

dones treballadores, en el qual es 

reclamen els drets polítics, civils i 

econòmics de les dones. 

 

 

 

Paraules Claus 8 de març, vaga de dones, països, continents, iniciació 

 

 

 

2. Activitat d’Aprofundiment 

 

A qui va 

dirigida? 

A unitats que ja hagin tractat vagues de dones i a les branques joves. 

Objectius 1. Visibilitzar i entrar en contacte amb el concepte de “protestes de 

dones” 

2. Reflexionar sobre les eines de les quals disposen els col·lectius 

oprimits per tal de produir canvis en la societat. 

3. Motivar-se de cara a l’organització per al canvi social 

Nombre de 

participants  

5 mínim 

Material Els articles dels 5 països.  

Durada 2h 

Activitats 1. Sense fer esmena de l’activitat dividirem els joves en 5 grups. Cada 

grup rebrà un article d’una protesta de dones d’un continent i 

l’hauran de llegir. Un cop totes les del grup l’hagin acabat de llegir, 

hauran de xerrar entre elles i comentar: 

a. Què els hi ha semblat 

b. De què anava? 

c. Trets característics/ què els hi ha cridat l’atenció 

d. ... 

Annex 1 

A la segona part, després de la interacció en petit grup, hauran de fer-ho en 

gran grup i explicar aquells aspectes que creuen més rellevants i 



interessants de l’article en qüestió. Algunes preguntes per ajudar a la 

dinamització podrien ser: 

a.    De què anaven els vostres articles? 

b.    Coneixíeu alguna lluita de les que s’ha parlat? 

c.     Us han sorprès alguns dels mètodes o maneres que es van 

portat a terme? Per què us han sorprès? Per què creieu que 

han utilitzat aquests i no uns altres? 

d.     Actualment creieu que segueixen els moviments? 

e.     En participeu o voldríeu participar més activament? Com? 

2. En petits grups, un de cada article, busquen un objectiu en comú 

sobre l’equitat entre gèneres. Aquest objectiu ha de tenir relació 

amb una opressió que senten en el seu context/ dia a dia. Han de 

trobar la manera de reivindicar-lo i visualitzar-ho. Poden inspirant-

se en les estratègies o metodologies que han llegit en els articles. 

Annexes Annex 1 

 http://www.lavanguardia.com/internacional/20170118/4134639

80949/lisistrata-kenia-mujeres-kenianas-huelga-sexual.html  → 

Kenya 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_islandia_

mujeres_huelga_lb → Islàndia 

 https://www.vice.com/es/article/5ge8bd/flux-pink-indians-v2n2 

→ índia 

 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170429/los-40-

anos-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-6006499 → Argentina 

 https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/8-de-

marzo-dia-internacional-de-la-mujer/ - EEUU 

Paraules claus 8 de març, vaga de dones, països, continents, aprofundiment 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20170118/413463980949/lisistrata-kenia-mujeres-kenianas-huelga-sexual.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170118/413463980949/lisistrata-kenia-mujeres-kenianas-huelga-sexual.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_islandia_mujeres_huelga_lb
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_islandia_mujeres_huelga_lb
https://www.vice.com/es/article/5ge8bd/flux-pink-indians-v2n2
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170429/los-40-anos-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-6006499
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170429/los-40-anos-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-6006499
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/

