
El feminisme ha arribat per quedar-se. Escalfem motors a les aules per la vaga 
del 8 de març 

 
Benvolgudes i benvolguts,  
Tot i que sabem que el feminisme no es cosa d’una setmana, potser és un bon 
moment per començar. Us proposem unes quantes accions per dur a terme la 
setmana del 5 de març per fer les primeres passes.  
Propostes per fer com escola o cada professor o professora a l’aula:  

1. A cada classe parla d’una dona relacionada amb la branca de coneixement que 
imparteixes.  

2. Porta una peça de roba lila o posa’t un llaç lila cada dia.  
3. Comença cada classe amb una dada sobre el greuges que pateixen les dones 

(document orientatiu) 
4. Proposa que es posi música feminista en lloc del timbre (llista de música) 
5. Parla en femení.  
6. Passa l’enquesta sobre les tasques domèstiques per visibilitzar el treball no 

pagat que majoritàriament realitzen les dones (enquesta) 
7. Elaboreu memes feministes a classe i pugeu-los al web de l’escola i compartiu-

los a les xarxes socials.  
8. Feu un croquis del pati i pinteu de lila l’espai que ocupen majoritàriament les 

noies i en verd l’espai que ocupen majoritàriament el nois per visibilitzar la 
centralitat dels jocs majoritàriament masculins.  

9. Feu cartells sobre dones rellevants i pengeu-los als passadissos de l’escola.  
10. Planteja aquestes mesures al claustre i intenta que el màxim de professorat es 

sumi a la proposta.  
11. Fes fotos de les activitats i envia-les a comunicacio@vagafeminista.cat i a 

cgtense@cgtcatalunya.cat  

 
També hem elaborat un document on hem recopilat material didàctic per treballar la 
vaga, el feminisme i la coeducació a classe.  
I aquí un recopilatori del dia de la dona de vinyetes del genial Forges 
 
No eduquem per omplir un got sinó per encendre una flama.  
 
https://vagafeminista.cat/ 
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