
Recomanacions
Podem seleccionar alguns personatges per a treballar-los a l’aula. Els podem contar qui són i què fan 
cadascuna de les persones del joc. Es poden buscar fotos en Internet per a mostrar com desenvolupen 
les seues activitats o professions.

A continuació es resumeix qui és cada personatge del joc:

Malala
Malala és del Paquistà, de Mingora.

Al seu poble no permetien que les xiquetes ana-
ren a l’escola i ella i altres xiquetes hi anaven 
disfressades de xiquet.

Quan tenia quinze anys va sobreviure a un atac 
terrorista dirigit a l’autobús escolar. 

El 2014 va rebre el Premi Nobel de la Pau, 
quan només tenia disset anys.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

Guillem Cabrera
És de Sant Salvador de Guardiola, un poble de 
Catalunya,  i és ballarí.

Des que tenia tres anys la seua passió sempre ha 
estat el ballet clàssic.

Des dels tretze anys estudia en la Royal Ballet 
School de Londres, podríem dir l’escola de 
ballet més important del món.

Diu: “si de veritat es té un somni s’ha de fer el 
que faci falta per aconseguir-lo”

https://www.regio7.cat/cultures/2017/04/04/
historia-guillem-cabrera/407955.html
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Tanya Muzinda
El seu somni era ser pilot de motocròs i quan 
tenia 6 anys va guanyar un campionat de mo-
tocròs de Zimbabwe.

Va ser la primera corredora en guanyar el cam-
pionat nacional infantil de motocròs de Regne 
Unit.

Ara competeix en l’àmbit internacional.

http://www.tanyamuzinda.com/

Greta Thunberg
Greta va nàixer el 2003 a Suècia.

És una activista ambiental que està lluitant per 
a frenar el canvi climàtic

Quan tenia vuit anys va sentir parlar per pri-
mera vegada del canvi climàtic i no va poder 
entendre com s’estava fent tan poc al respecte.

Quan tenia quinze anys va començar una sèrie 
de vagues escolars, a tall de protesta pel canvi 
climàtic, les quals es van estendre per tot el món.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg

Maria Molina Ferrer
María Molina va nàixer a Alcalalí el 1921.

Va passar tota la vida fent molta feina i cuidant 
de familiars majors i malalts.

Va haver d’aprendre a posar injeccions en casa 
per a poder cuidar dels seus familiars i, poc a 
poc, es va convertir en la practicanta del poble. 
Els metges li indicaven a qui havia de punxar i 
ella s’ocupava de posar les injeccions. 

Maria no cobrava per posar injeccions, enca-
ra que els metges li deien que no ho podia fer 
debades, que havia de cobrar la seua feina.
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Óscar Villalba
Óscar Villalba va estudiar infermeria i després 
es va especialitzar per a ser matró.

La seua professió consisteix a acompanyar les 
dones en els parts, en el moment del naixement 
de xiquets i xiquetes.

Óscar diu que la seua professió li sembla la més 
bonica del món. 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-ba-
lears/2017/02/03/matrona-hombre/894253.html

Patricia Soriano
Va ser la primera bombera valenciana.

Va estudiar per a ser mestra, però quan un amic 
bomber li va explicar la seua professió va deci-
dir fer-se bombera.

Durant tota la seua vida ha lluitat contra les 
injustícies, sobretot per a vèncer les desigualtats 
per raó de gènere.

https://www.bombersdv.es/patricia-so-
riano-comparteix-amb-alumnes-de-xati-
va-la-seua-professio-de-bombera/

Empar Navarro i Giner
Empar va néixer el 1900 a València i va estu-
diar magisteri.

Va ser mestra a Murla i a Parcent.

Va lluitar perquè les dones pogueren estudiar i 
tenir els mateixos drets que els homes, i també 
va ser pionera en la defensa del valencià a les 
escoles.

www.coeducant.com



Juan Lillo Simón
Juan Lillo Simón  és un sociòleg feminista ala-
cantí.

Fa molts anys que es dedica a fer tallers amb 
xiquets i xiquetes sobre igualtat de gènere.

Ha creat molts materials de coeducació per a 
treballar en les aules.

És coautor de “Tutty, un joc de famílies diverses”.

Artemisa Barbosa
Artemisa és una indígena brasilera activista pels 
drets humans.

Defensa la selva amazònica i intenta visibilitzar 
la destrucció ambiental del seu país. 

Amb només vint anys és la lideresa de l’Articula-
ció de Pobles Indígenes de Brasil.

https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa_ 
Xakriab%C3%A1

Les franceses de Senija
Entre 1950 i 1960 moltes dones de Senija van 
emigrar a París per a buscar feina. 

El viatge que van emprendre va ser una au-
tèntica aventura. Moltes d’elles tan sols tenien 
divuit anys i se’n van anar sense conéixer l’idio-
ma i sense diners. En aquell moment la situació 
de les dones a Espanya res tenia a veure amb la 
que hi havia en França.

Van marxar per a millorar les seues vides i les 
de les seues famílies, van treballar molt i van 
tornar a Senija amb estalvis de diners que els 
van permetre viure en millors condicions.

Les franceses de Senija
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Les estisoradores
En molts pobles de la Marina Alta les dones 
han treballat com a estisoradores, netejant el 
raïm perquè es veja sa i net i es puga vendre. El 
cultiu de raïm va ser la principal font de treball 
a la comarca entre el 1940 i el 1960.

Les jornades de les estisoradores eren llargues, 
elles conten que passaven entre 10 i 12 ho-
res assegudes, sempre en la mateixa postura, 
netejant el raïm amb les estisores. A més, moltes 
vegades havien de caminar llargues distàncies 
per arribar als llocs on s’estisorava.

Tot i ser aquest treball part d’un procés que va 
fer que l’economia de les famílies prosperava, 
mai ha estat suficientment reconegut.

Les estisoradores
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