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Editorial

S'acosta un altre 25 de novembre, el Dia Internacional
per a l'eliminació de la violència contra les dones,  i en
aquest aiguabarreig de cada any entre el passat més
o menys llunyà, la història recent i l'actualitat ens hem
de tornar a fer sentir per reivindicar el "nostre" dret a
decidir, a reivindicar el "nostre" dret a la nostra sobira-
nia, a ser "nosaltres" sense cap mena d'interferència ni
d'intermediació.

Hem hagut de bastir amb una constància ferma i
incansable el discurs  sòlid,  rigorós i honest contra la
cantarella inconsistent i malèvola de la majoria de
governants sobre les bondats incomparables de les
seves decisions, de les seves mesures…, una miserable
rastellera de mentides, això sí ben farcides de paterna-
lisme autoritari i de por, i que només s'acaben creient
ells a còpia de repetir-les i repetir-les, però que nosal-
tres no ens hem cregut mai, perquè nosaltres no hi
hem cregut mai. Discursos de polítics, empresaris (i
empresàries, que fa de mal pair escoltar com una
dona mare de sis fills afirma categòricament que mai
no contractaria una dona en edat de quedar embaras-
sada, en una clara demostració que la consciència de
classe plana per damunt de la consciència de gènere)
i molts mitjans de comunicació que cal denunciar amb
tota la nostra força, la de la veritat, la solidaritat i la
justícia.

I tanmateix, tot i aquesta realitat asfixiant que ens
envolta, la lluita contra totes aquestes afirmacions, que
"sabem" amb ràbia i indignació que no són res més
que mentides, està fent que alguns d'aquests discursos
comencin a canviar, i no només per un interessat càl-
cul electoralista, i fins i tot un ministre com Ruiz
Gallardón s'ha vist obligat a dimitir, desautoritzat pels
seus mateixos correligionaris, forçat per la nostra opo-
sició a la barbaritat que volia perpetrar contra la lliber-
tat de la dona en forma de Llei contra la interrupció de
l'embaràs.

Una batalla guanyada, un pas que hem de celebrar
però que no ens ha d'enlluernar i fer-nos abaixar la

guàrdia, la lluita continua perquè ens queden encara
molts passos a fer, moltes reivindicacions a aconseguir.
Som encara massa lluny de la igualtat aquí a casa
nostra i aquesta és una lluita en què no ens podem
permetre cap distracció, cap defalliment, per les dones
que la van començar i, segurament sobretot, per les
dones que en massa llocs del nostre planeta ni se la
poden plantejar i, si ho fan, s'hi juguen literalment la
vida.

Però, si les males notícies diuen que no arriben mai
soles, les bones a vegades tampoc. A casa nostra hem
de celebrar la promulgació de la Llei contra l'homofò-
bia que, entre d'altres qüestions, parla també d'educa-
ció i recull força punts dels que sempre hem reivindi-
cat vinculats al concepte clau de coeducació. Un bon
símptoma que no vol pas dir que ens hàgim curat de
la malaltia perquè ara caldrà veure en què es tradueix
en la pràctica diària als centres, però que, en tot cas
ens xiuxiueja que si som capaces de decidir i denun-
ciem i reclamem els nostres drets no està tot perdut ni
de bon tros i l'estat del benestar no és cap utopia prò-
pia de país nòrdic sinó un horitzó reconeixible i, sobre-
tot, irrenunciablement possible també una mica més al
sud.

I finalment, una esperança concreta, aquesta ILP per
un nova llei d'educació, una proposta coeducadora,
sense cap mena d'opció segregadora que està fent els
seus primers passos i que confiem que arribi a bon
port.

Si volem, el que volem només depèn del que nosaltres
decidim, de continuar endavant amb coratge i hones-
tedat, d'arraconar la mentida, de denunciar la perver-
sió amb què alguns utilitzen certes paraules i d'acon-
seguir arribar a la nostra Itaca. Ho hem decidit i ningú
no ens en farà desdir.

NI MENTIDES
NI VIOLÈNCIA

Secretaria de la Dona  



Propostes didàctiques
OObbjjeeccttiiuu  gglloobbaall::  Fer prendre consciència a l'alumnat que en la quotidianitat del dia a dia cal prendre decisions
habitualment. Fer evident que si bé decidir comporta una responsabilitat, és l'única via per aprendre, créixer per-
sonalment i fer-te lliure.

Fer evident que hi ha moltes coses que s'escullen col.lectivament i que acabem decidint en grup, com per exem-
ple quan hem de triar el nom de la classe o quan treballem per projectes…

Activitats    Educació  infantil  
A. Observar com hi ha anuncis a la televisió que per promocionar i fer atractiu el producte presenten al
consumidor potencial el pprrooccééss  ddee  pprreennddrree  uunnaa  ddeecciissiióó,, d'escollir entre dues o més possibilitats (els nens
entre dues piles de ninotets de felpa…).

B. Proposta per treballar en grup classe: ""AAll  mmaattíí  eennss  vveessttiimm……""
1.Decideixes en aquell moment quina roba et poses? 
2.L'has deixat preparada abans d'anar a dormir?
3.Ho decideix el pare o la mare? Què tenim en compte a última hora?

Decidir el que ens posem ens dóna autonomia i autoestima i segurament és la primera que adoptem cada dia
de tot un seguit de decisions.

C. Proposta per treballar en petit grup. ""QQuuèè  ddeecciiddiimm  aall  llllaarrgg  ddeell  ddiiaa……""

1.  Una vegada treballat en el grup classe les coses que fem i les que decidim fer, tot repassant 
tot el que fas des que et lleves fins que te'n vas a dormir, dibuixa les 3 que vulguis

2. Fer un mural entre tots els dibuixos elaborats,en dues parts, classificant els dibuixos entre les coses 
que pots decidir tu i  les que decideixen el pare i la mare.

Activitats    Educació  primària

A. Llegir i treballar la faula de La Fontaine LLaa  gguuiinneeuu  ii  eell  rraaïïmm en gran grup: què decideix la guineu?

B. Preparar i representar la faula per grups de treball.

C. En petit grup, escriure diferents finals alternatius.

D. Representar-los i argumentar-los davant el grup classe.

E. Debatre en grup classe els diferents finals i decidir el que triem tot explicant-ne les raons.

F. Representar la faula tal com hem decidit de reescriure-la.

Activitats    Educació  secundària  

a) Llegir i treballar la faula de La Fontaine La guineu i el raïm en gran grup: ppeerr  qquuèè  sseemmpprree  ééss  vveerrdd  eell  rraaïïmm??

b) Preparar i representar la faula per grups de treball.

d) En petit grup, fer-nos preguntes com, quins factors tenim en compte quan prenem una decisió? 
.Cal tenir esperit crític o és més important apuntar-se al que decideix el meu grupet d'amics i amigues?
.Si algú decidex per mi, és perquè m'estima? 
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