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Per què el violeta és el
color de la dona?
En el Dia Internacional de la Dona, els carrers i
reivindicacions es vesteixen de morat, un color
d'història i llegenda.
Hi ha diverses explicacions que tracten la relació del color morat
amb la lluita de les dones. La versió més acceptada és relaciona
el violeta amb els fets esdevinguts a una fàbrica tèxtil d’Estats
Units el 1908, quan les treballadores es van declarar en vaga. El
propietari va prendre foc a l'edifici per acabar amb les
mobilitzacions, fet que va provocar la mort de 129 dones que
estaven tancades a la fàbrica.
La llegenda explica que les empleades estaven treballant amb
teles de color violeta, d'aquí el color característic de la lluita
feminista. Era el fum que sortia de la fàbrica el que tenia aquest
color, que es va poder apreciar a quilòmetres de distància.
"El violeta és el color del feminisme”. Ningú sap molt bé per què ",
relata Núria Varela en el seu llibre “Feminisme per a principiants”.
"L'incendi de la fàbrica tèxtil Cotton de Nova York i el color de les
teles formen part de la mitologia del feminisme més que de la
seva història, però tant el color com la data són compartits per
les feministes de tot el món", sosté Varela.
Hi ha qui simplifica aquesta relació entre color i moviment. Si el
feminisme és igualtat d'homes i dones, la unió dels colors blau i
rosa, el que surt, violeta, és el color de la igualtat.
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La metàfora de les ulleres violetes
Violeta és el color del feminisme, i violetes són les ulleres amb les
que s'ha de mirar el món. La metàfora, de posar-se les ulleres
violetes, es correspon amb una nova manera de mirar el món per
adonar-se compte de les situacions injustes cap a la dona pel
simple fet de ser-ho.
El que miri a través d'aquestes ulleres violetes observarà les
discriminacions i petits actes diaris que s'assimilen com a
normals, però que tenen taques masclistes, coneguts ara com
'micromasclismes'.
Sigui com sigui, la celebració del 8 de març com a Dia
Internacional de les Dones (abans, de les dones treballadores) és
una realitat en la immensa majoria de països del món, des de que
el 1975 l'ONU proclamés aquest dia com el Dia Internacional de la
Dona.
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Estadística dones
assassinades per
violència masclista

En aquesta gràfica veim que, durant 18 anys, han mort més de
1000 dones per cupa de la violència masclista.
Aquí, a Llubí, hi ha en total 1155 dones, imagina’t que les víctimes
haguessin estat a Llubí, què passaria? Es faria alguna cosa?
Això ho hem d’evitar i lluitar perquè no passi!!!
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¿Por qué debemos
celebrar el 8M?
La celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las
Mujeres (antes, de las mujeres trabajadoras) es una realidad en
la inmensa mayoría de países del mundo, desde que en 1975 la
ONU proclamara este día como el Día Internacional de la Mujer.
El 8 de marzo, las calles y reivindicaciones se visten de morado,
un color de historia y leyenda.

Celebrar este día, es algo especial, de esa manera que, podemos
dar a conocer los casos de violencia machista y poder llegar a
ver la cantidad de mujeres que han sido y estan siendo víctimas
de ello. La celebración del 8M, es un homenaje a todas aquellas
mujeres del mundo que han sufrido y/o fallecido sin ninguna
razón.
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Con esta manifestación ayudamos a entender a las personas,
que la violencia machista tiene que acabar ya de una vez por
todas. Con esto, podemos reflexionar sobre la situación y actuar,
no quedarse de brazos cruzados mientras una mujer esta
sufriendo. Además, ayuda a las mujeres que padecen problemas,
para que ellas mismas tengan el coraje de pedir ayuda o
denunciar al agresor o también como posible opción llamar al
016.
El teléfono 016 es un recurso que está dirigido exclusivamente a
las mujeres que pueden ser víctimas de violencia de género. Es
decir, que puedan ser víctimas de aquella violencia (tanto física
como psicológica) que se produce contra la mujer por parte de
hombres que sean o hayan sido sus parejas.
En mi opinión, las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas y
sin miedo de hacer vida normal. Nosotras, podemos solas, no
necesitamos a alguien que nos controle lo que hacemos y lo que
dejamos de hacer, ni que nos obligue a hacer cosas que no
queremos.
No queremos sentirnos valientes al salir a la calles, queremos
sentirnos libres. Nos queremos vivas. Ni una menos.

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del
miedo del hombre a la mujer sin miedo”
Eduardo Galeano

Els micromasclismes
El 
micromasclisme és el masclisme normalitzat 
socialment
. Així, es
consideren
micromasclismes
tots
els
comportaments

interpersonals, els comentaris verbals i les 
actituds exercides per
homes o dones que contribueixen a la 
dominació i 
violència
contra les donesen la vida quotidiana.
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Boja per tu
El còmic BOJA PER TU està creat per na Cristina Duran i en
Miquel A.Giner Bou, aquest llibre està basat amb fets reals, hi ha
mils i mils de casos com aquest. Aquesta història és d’amor i
desamor, però també tracta sobre un tema que ara està molt
actiu, la violència de gènere.
Aquest còmic explica que una nina amb amics està enamorada
d’un nin, es coneixen i els dos s’enamoren. Quan comencen la
relació tot va bé, però uns mesos després, ell es posa gelós per
qualsevol cosa. N’Olivia, la nina, no pot quedar amb els seus
amics, per culpa d'en Martí, ell li impedeix fer de tot. La nina, va
arribar a discutir-se amb els seus companys per aquest
problema.
A jo m’ha agradat perquè ho expressa com si fos real i les
imatges estan molt conseguides, també perquè diu la situació en
la que molta gent està inclosa, a més a més a jo m’encanten els
llibres o còmics d’amor, em pareixen súper interessants.
En conclusió, recomano aquest cómic a tothom, però sobretot a
gent de la meva edat, apunt de començar l’ESO, per així, ja anar
alerta i ser conscients de les conseqüències que poden arribar a
passar.
Escanejant aquest codi
el podeu llegir al vostre dispositiu.

11

CEIP DURAN ESTRANY - CURS 2020/2021

Dones amb poder

Margalida Miquel Perelló
Llubí, 1966.
Mare de dos fills, viu a Son
Ramis, a ca madò Margalida
rossa.
Llicenciada en Filosofia i
Lletres. Era professora de
Llengua i Literatura catalana.
Batlessa de Llubí (1995 a 1999;
2001 a 2003).
Presidenta de la Joventut
Nacionalista de Mallorca (1995
a 1998).
Presidenta de l’Assemblea
Sobiranista de Mallorca (des
de l’abril de 2019)

Magdalena Perelló
Va néixer a Palma el 1966 on hi
va viure fins a l’any 1987.
Va fer feina al Sindicat
Professional de Policia i
després al Sindicat CSI-CSIF
durant 20 anys.
Regidora del PSM-Entesa
Nacionalista a l’Ajuntament de
Llubí (1991-1992) i regidora de
Més per Mallorca 2011-2015.
En el segon pacte de progrés,
cap de Personal de SFM (2008
al 2011).
Batlessa del municipi de Llubí
des del 2015.
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Llista 8 M - Spotify

Videoclip del 8M
A la classe de 6è hem volgut fer un petit homenatge a diferents
artistes que en qualque moment han decidit cantar en favor de
la igualtat i de les llibertats de les dones. Per això, hem fet un
videoclip amb algunes d’aquestes cançons.
Esperam que vos agradi! Clica a la imatge o escaneja el codi QR.
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Vola amunt - MALALA
Na Malala és una activista que va néixer a Pakistan el 12 de juliol
de 1997. Els talibans varen anar al seu poble i varen prohibir que
les noies anessin a l’escola. Na Malala trobava que això no era
just, i que hi havia de fer alguna cosa al respecte, va dir la seva
opinió a les xarxes socials.

Un dia que ella anava a l’escola, els talibans varen entrar al bus i
varen demanar on era na Malala. Instants després, na Malala era
de camí a l’hospital, perquè els talibans la van disparar.
Ella va sobreviure al dispar i, encara està viva, lluitant per la
igualtat i la justícia!
Les dones tenen els mateixos drets que els homes, i penso que
aquest missatge auria d’arribar a tothom i que si aixì fos, crec
que de poc hi auria més igualtat entre els homes i les dones.
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Vola amunt - Rosa Parks
Rosa Parks és una
dona que va ser una
activista
afroamericana.
Va néixer a Tuskegee
(Alabama,
Estats
Units) el 1913 i va
morir
el
2005
a
Detroit
(Michigan,
Estats Units).
Treballava
de
modista,
activista
dels
drets
civils,
secretaria
i
de
defensora de drets
humans.
Es va negar a cedir el
seu seient a un blanc
i moure's a la part de
darrere de l'autobús
on viatjava, tal com obligaven les lleis Jim Crow.
Ens vol transmetre es que encara que siguis negre tens el mateix
dret que un blanc i viceversa.
Jo opin que ho ha fet bé perquè ha fet lo que pensava que
estava bé i és així perquè des d’aquell moment es va llevar
aquesta llei.
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Glossari
Igualtat:
La igualtat de gènere, també coneguda com a igualtat de sexes,
implica que els homes i les dones han de rebre el mateix
tractament.
Equitat:
Justícia i imparcialitat.
Esteriotip:
Els estereotips són imatges mentals i construccions
socioculturals sense base científica, fruit de l'herència cultural,
d'opinions i prejudicis sobre determinades persones.
Ròl de Gènere:
Són creences, idees preconcebudes i prejudicis que s'han anat
construint i transmetent culturalment en les societats al llarg del
temps i que reparteixen atributs de les persones entre homes i
dones, limitant les seves respectives expectatives de vida i
possibilitats de desenvolupament personal
Mite de l’amor romàntic:
Els mites de l'amor romàntic han estat definits com el conjunt de
creences socialment compartides sobre la "suposada veritable
naturalesa de l'amor"
Masclisme:
El masclisme és el conjunt d’idees, actituds i pràctiques sexistes
de l'home sobre la dona. El masclisme creu que l’home és
superior a la dona.
Feminisme:
La lluita per la igualtat de gènere. Entenem per feminisme aquell
moviment social i polític que promou, defensa i lluita per la
igualtat de drets i deures entre homes i dones.
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Patriarcat:
El patriarcat és un concepte que descriu una organització social
i cultural en la qual la totalitat de les relacions socials està
estructurada pel domini de l'home.
Coeducació:
La coeducació és una metodologia educativa que té com a
objectiu fer disminuir tant com sigui possible els efectes i
conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes.

Les dones i la música - 5è A
Edith Piaf
El seu nom real és Edith Giovanna Gassion.
Edith Piaf va néixer dia 19 de desembre de
1915 a Belleville, Paris, França. 
Va morir dia
10 d’octubre de 1963.

La seva infantesa va ser molt trista. 
El seu
pare
treballava
pels
carrers
de
contorsionista. Édith va ser educada per les
seves àvies i va començar a cantar cançons
populars pel carrer al 1935.
El 1936 enregistra amb la casa discogràfica Polydor el seu primer
disc L
 es Mômes de la cloche
. El març de 1937 debutà en el gran

music-hall, l'"ABC". El 1940 Jean Cocteauva va escriure per a ella
Le Bel Indifférent.
Després de la Segona Guerra mundial ella va escriure L
 a vie en

rose, la seva cançó més cèlebre. Després dels anys cinquanta la
seva fama va esdevenir mundial.
17
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A París, se li ha dedicat el Museu Édith 
Piaf. La seva tomba, al
cementiri delPère-lachaise, és de les més visitades.
Uns dels concerts homenatge més importants de na Édith Piaf
Trio va ser el 17 de febrer del 2017 a L'auditori Can Roig i Torres de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
 Cesc

Perelló Molinas 5è A

SUU (SUSANA VENTURA)
CANTANT
Data de naixement: 14 gener 2000 (21
anys)
Lloc de naixement: Barcelona
Susana Ventura coneguda artísticament
amb el diminutiu de Suu, és una
cantautora
catalana
que
es
va
popularitzar en un primer moment a la
xarxa social Instagram. L'any 2018 va
llançar l'àlbum Natural, i va rebre el
premi Enderrocka millor artista revelació.
El gener de 2020 va treure “Ventura”, el seu segon àlbum, amb vuit
cançons en castellà i una en català.
Joan Riera Contestí 5è A
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Artistes amb color - 4t A i B
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Si voleu sabre un poc més… clicau 
aquí
!
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Les professions - 3r A i B
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Dones científiques i
inventores al llarg de la
història - 2n A
En motiu de l’11 de febrer (Dia de la Dona i la Nena en la Ciència) i
del 8 de març (Dia de la Dona Treballadora) i enllaçant continguts
del currículum de diferents àrees (Valors, Naturals, Socials i
Llengües), a la nostra classe hem fet un petit projecte de recerca
sobre “Dones científiques i inventores al llarg de la història”.
A tall introductori, hem vist les diferències que hi ha entre
estereotip, prejudici i discriminació. També hem après que
aquests conceptes poden ser neutres, positius i negatius.
Ens ha sorprès descobrir algunes prohibicions socials basades
en estereotips negatius. Sabíeu que les dones només podien
aprendre a cuinar, cosir i fer net?; i que encara que fessin feina
de professores a la universitat no podien tenir un sou?, i que no
podien patentar els seus invents per la creença que només els
homes eren prou llestos per fer-ne?
Ens hem enfadat al saber que encara hi ha gent al nostre voltant
que pateix diferents discriminacions. Sabíeu que les dones
encara reben menys doblers que els homes fer la mateixa feina?; i
que encara hi ha menys dones que homes fent feines de
direcció?, i que les nines no feim determinades coses pensant
que són cosa de nins?
Ens hem adonat de que, sovint, som les mateixes dones les que,
sense adonar-nos i tenint sobrades capacitats, ens limitem a
nosaltres mateixes no gosant fer possible allò que somiem.
I hem pres consciència tant de la importància de l’educació en
aquest procés, com de la vàlua de ser un activista compromès
amb el canvi de situacions quotidianes que no són ètiques.
23
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Aquestes són les claus de volta per construir plegats un món més
just.
Finalment, ens hem emmirallat en activistes de diferents causes
socials, de diferents edats i condicions, del passat i del present.

Un cop centrat el tema, ens hem endinsat en descobrir algunes
de les dones que al llarg de la història han tingut la fermesa de
trencar barreres.
Al comentar la seva biografia, de vegades hem rigut davant de
les trampes que havien de fer per poder estudiar i treballar;
d’altres ens ha entristit que passessin tantes penes. Hem vist
moltes injustícies. Sabíeu que hi ha dones molt importants a la
història que no són conegudes pel fet de ser dones?; i que els
homes els hi robaven els invents i descobriments?; i que havien
de fer feina molt important i difícil de franc?; i que algunes
s’havien de disfressar d’homos per estudiar?; i que havien
d’estudiar totes soles d’amagat?; i que algunes havien de fer feina
en soterranis passant moltes penes ja que no les deixaven entrar
al laboratori?
Per últim, n’hem escollit algunes i les hem situat en una línia del
temps.
Per fer tot això la nostra metodologia de treball ha combinat la
visualització de vídeos projectats en la pissarra digital, la recerca
en diferents mitjans de comunicació de biografies concretes
(bibliografia, Google...), i els debats. També hem fet feina
individual i en grup.
Per tancar el projecte hem fet un mural resum d’algunes de les
biografies que hem vist. Mireu com ens ha quedat en aquestes
fotos.
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Creiem que tots els nins i nines d’aquesta escola hem de prendre
com a model a aquestes valentes dones. Seria bonic que algunes
de noltros fóssim científiques i inventores. Idò, llubineres! Qui diu
que no podem fer Ciència?

Els estereotips de gènere
2n B
La 
primera tascaque férem va ser
veure i escoltar el conte
“Un tigre amb tutú”
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Seguidament vàrem iniciar una conversa, encara no s’havia
parlat del concepte estereotip.
D’aquesta tasca vàrem concloure:
- TOTHOM POT FER BALLET.
-TOTHOM POT DUR TUTÚ.
-PERÒ HI HA MÉS NINES QUE NINS QUE BALLEN.
- ESTEREOTIP: NINES + DELICADES / NINS + “BRUTOS”.
- ESTEREOTIP: EL BALLET ÉS DELICAT COM LES NINES.

La segona tascaque férem va ser veure i
escoltar el conte
“Visca les ungles pintades”
Seguidament vàrem iniciar una conversa.
Les preguntes fetes per la tutora varen dirigir la
conversa .
*Per què en Joan es vol pintar les ungles de colors?
Resposta: “Per què li agrada”.
*Creis que es poden decorar les ungles els nins i les nines?
Resposta unànime: “Clar que si”.
Seguidament vàrem realitzar una enquesta a mà alçada.
*A QUI LI AGRADEN LES UNGLES PINTADES DE COLORS?
NÚMERO TOTAL D’ALUMNES: 13
SI
NO
NINES
6
NINS
4
3
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El dia següent a aquesta conversa nins de la classe es decoraren
les ungles de colors.
La 
tercera tascava ser la introducció del concepte “estereotip”.
Primer vàrem jugar al penjat, joc que usam a l’aula per introduir
paraules noves. Una vegada esbrinada la paraula, la varen
aprendre a pronunciar.
Però faltava comprendre el que significava.
Un matí sense haver parlat del terme estereotip, férem una
pràctica. La tutora deia un ofici i els alumnes havien de dibuixar la
persona que el feia i escriure el seu nom.

OFICIS
Treballa a un parc de bombers
Practica la cirurgia
Treballa a una perruqueria
Pilota un avió militar
Construeix cases

HOMES

DONES

9
9
2
10
8

3
3
8
2
4

La tutora va demanar: Per què la majoria heu dibuixat homes als
oficis de bomber, cirurgià, pilot, picapedrer i dones a l’ofici de
perruqueria.
Els resultats varen servir per definir el 
significat d’estereotip,
tenim idees preconcebudes de quins oficis són d’homes i quins
de dones, idees que s’han anat construint i transmetent a la
societat amb el pas del temps.
Després de conèixer el significat de la paraula estereotip, es va
realitzar una presentació per generalitzar el concepte a diferents
aspectes socials.
Per 
finalitzar, introduirem una tipologia textual, el cartell.
Cada alumne va elegir quin estereotip volia ajudar a eliminar
dins la nostra classe i a l’entorn proper, i varen elaborar un
cartell.
La realització d’aquestes tasques ens permet reflexionar sobre
aspectes de la nostra societat, els estereotips de gènere encara
estan molt presents en la nostra societat, per això, és necessari la
28
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conscienciació per poder modificar les idees preconcebudes i
ajudar a les persones del nostre entorn les modifiquin.
Moltes gràcies per llegir l’article que explica la participació dels
alumnes de 2n-B per celebrar el Dia Internacional de la Dona.

LES PERSONES MÉS
IMPORTANTS DE LA
MEVA VIDA
1r de primària
El següent diàleg és un petit resum extret de diverses converses
que es varen dur a terme a l’aula amb els alumnes de primer
durant el mes de febrer de 2021. L’objectiu de les converses era
adonar-nos del gran paper que juguen les figures matriarcals a
la nostra vida i de la importància que tenen pel nostre dia a dia i
pel nostre desenvolupament personal.
MESTRE (M):A la vostra vida coneixeu i
vos relacionau amb moltes persones,
però són totes igual de importants per a
voltros?
ALUMNES (A):Noooo.
M:I com sabeu quines són les
importants?
A:Les de la família són les més
importants.
A:Perquè son les que sempre estan amb
noltros.
A:Perquè si no hi son, les enyoram i les
necessitam.
29
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M:I si n’haguéssiu de dir només una, quina seria la que
necessitau més?
A: 
Sa mamà!!!
M:Tots estau d’acord en que és sa vostra mamà?
A:Jo sa meva germana.
A:Jo el meu pare perquè juga amb mi sempre.
A:Jo sa mamà però sa padrina també és molt important.
M:Perquè és tan important aquesta persona per la vostra vida?
A:Per mi és important perquè me cura si me faig mal.
A: 
Perquè quan estic trist o enfadat sempre li cont i m’ajuda.
A: 
I també perquè crec que es sa persona que m’estima més de
totes.
M: 
Vos heu fixat què tenen en comú la majoria de persones que
m’heu dit que eren les més importants per a voltros: mares,
padrines, germanes...?
A
: Que són de la família.
A
: Que són dones.
M
: Exacte, són dones. I per què creis que la majoria de persones
importants per a voltros són dones?
A
: Perquè són les que ens cuiden.
A
: I perquè estan més temps amb noltros. El papa arriba tard a
casa.
A: 
A mi la mamà me cuida millor perquè es papà no acaba la
feina fins tard.
M: 
El papà sol fer feina fins més tard? Això passa a ca vostra?
A: 
Si, el meu papà no arriba fins l’hora de sopar.
A: 
El meu fa feina fins les 10 del vespre.
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M: 
Per tant, si un dia estau tristos, enfadats... o estau contents per
qualque cosa i ho voleu contar a algú, qui és que està amb
voltros per ajudar-vos o per escoltar-vos?
A:Gairebé sempre la mamà.
M:I què vos agrada més de com vos cuiden?
A: 
Si estic trist me conta un conte.
A: 
La meva mare juga amb mi i després ja no estic trist.
M: 
Idò creis que podriem dir que aquestes persones: sa vostra
mamà, sa vostra padrina, sa vostra germana, es vostre papà…
vos ajuden a ser més feliços?
A: 
Siiiiii.
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Moltes gràcies a tots
els que han fet possible
aquesta revista
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