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Durant la història, les dones han afrontat nombroses dificultats per accedir a l’educació. Avui dia, s’estima que 

arreu del món encara hi ha més de 65 milions de nenes que no van a l’escola, una xifra considerablement superior 

a la dels nens sense escolaritzar. 

 

BECAUSE I AM A GIRL

L’ONG britànica Plan impulsa, des de fa uns anys, una campanya internacional per reivindicar el dret a l’educació 

de les nenes. 

• Totes les nenes i noies que coneixeu van a l’escola?

• Per què us sembla necessària una campanya per defensar el dret de les nenes a l’educació?

Visualitzeu el vídeo següent i responeu les qüestions posteriors.

• On viuen les diferents nenes que apareixen al principi del vídeo?

• Quins somnis té la protagonista del vídeo? 

• Per què no els pot dur a terme? 

• Segons l’ONG Plan, quina relació hi ha entre educació, salut i desenvolupament econòmic? I quin efecte 

tindria sobre les comunitats dels països empobrits l’escolarització de les nenes?

Analitza
EL DRET A L’EDUCACIÓ

  Vídeo de la campanya Because I am a girl de l’ONG PLAN

http://youtu.be/BUVaB_C3EX4
http://youtu.be/BUVaB_C3EX4
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• Segons la vostra experiència, les nenes i noies de Catalunya han d’afrontar algun dels obstacles que 

s’enumeren en el vídeo o pateixen altres tipus de discriminació? Per parelles, redacteu un text breu exposant 

les vostres opinions. 

VIOLÈNCIA SEXUAL

L’article de la psicòloga social Maria Àngels Viladot «El dret de les nenes a l’educació i violència masclista  

a les escoles», publicat al mitjà digital El Periscopi, exposa nombrosos casos de violència sexual a alguns centres 

educatius de Llatinoamèrica.

• Alguna vegada heu viscut alguna situació violenta? 

• Algun cop heu rebut algun tipus de missatge masclista? Quin o quins?

• A partir de la vostra experiència, com definiríeu les paraules violència i masclisme? 

Llegiu l’article i responeu aquestes preguntes:

• En el tercer paràgraf, l’autora diu que en molts països «persevera amb força la creença errònia  

que l’educació és només un servei i no un dret humà». Com afecta en les polítiques públiques el fet  

de considerar l’educació com un servei o com un dret?

• En pocs mesos, la fiscalia de Colòmbia va rebre 542 denúncies per maltractaments i abusos sexuals comesos 

en escoles públiques del país. D’aquests casos, només se’n van resoldre 32. Segons aquestes xifres, com us 

sembla que els agents socials, polítics i jurídics colombians perceben la violència masclista? Quina importància 

li donen? 

• Al món, el 50% de les víctimes d’assalts sexuals són dones d’entre 15 i 19 anys. Per què us sembla que les 

dones d’aquesta franja d’edat pateixen amb més intensitat la violència sexual? Quina relació té això amb el 

fet que, al món, una de les principals causes de mort en aquesta edat són les complicacions derivades de parts  

i avortaments en males condicions sanitàries?

• A qui es refereix l’autora amb el «nosaltres» i amb «els altres» que esmenta al final de l’article? 

• Quina diferència hi ha entre assetjament sexual i abús sexual? 

• Què podem fer si som víctimes o coneixem algú que sigui víctima d’un assetjament sexual? 

• Per parelles, dissenyeu un cartell publicitari contra la violència masclista i els assetjaments sexuals.  

Per fer-ho, penseu:

- Quin missatge voleu transmetre?

- A quin públic es dirigirà el missatge publicitari?

- En conseqüència, quin tipus de llenguatge i d’imatge seran més idonis?

- Quina tipografia, quins colors i quina composició s’ajusten més al missatge que voleu transmetre?

http://www.elperiscopi.com/?contenido_servicio_tabla=detalle_noticia&contenido_id_noticia=4522
http://www.elperiscopi.com/?contenido_servicio_tabla=detalle_noticia&contenido_id_noticia=4522
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EDUCATION FIRST

L’any 2014, Malala Yousafzai, una nena paquistanesa, va rebre el Premi Nobel de la Pau. Aquest és el vídeo  

de la seva intervenció a les Nacions Unides. Mireu-lo i realitzeu les activitats posteriors.

• Per què va rebre el Premi Nobel de la Pau Malala Yousfzai?

• Quines són les idees clau del discurs de la Malala? Enumereu-les.

• En què consisteix el programa Education First de les Nacions Unides? Investigueu-ho per parelles i expliqueu-ho.

• La frase «One child, one teacher, one book and one pen can change the world» es va fer famosa i va donar  

la volta al món. Per parelles, discutiu-ne el sentit i escriviu un text breu per explicar en quins aspectes 

l’educació pot transformar la realitat social. 

TUITEJA-HO!

Compartiu les vostres reflexions i els resultats d’aquesta activitat a Twitter amb el hashtag #wikidones per ajudar 

a la difusió del projecte i per intercanviar coneixement i punts de vista amb altres persones que hi participin.

  Vídeo del discurs de Malala Yousafzai a les Nacions Unides de la BBC

http://youtu.be/HyWIg6D2PPk
http://youtu.be/HyWIg6D2PPk

