
 

  

  

Dones, 
espiritualitat, 
feminismes 

DOSSIER PEDAGÒGIC 



Quina és la saviesa que han cultivat i han practicat les dones en les diferents tradicions 
religioses? Quines són les estratègies que han desenvolupat malgrat les desigualtats i la 
invisibilització? Què poden aportar al món d’avui?

Durant l’any 2021, la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia ha 
impulsat el cicle Religions, espiritualitats i feminismes, que ha permès compartit la veu 
de moltes dones que ens han ajudat a donar resposta a aquestes preguntes.

El punt de partida han estat els tres materials elaborats per l’Associació Unesco per al 
Diàleg Interreligiós - AUDIR, per encàrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos, amb 
l’objectiu de mostrar el patrimoni cultural, ètic i espiritual femení nascut de l’experiència 
religiosa. El cicle Religions, espiritualitats i feminismes s’ha programat per presentar i 
donar a conèixer aquests materials, i facilitar que aquesta perspectiva inclusiva pugui 
anar arrelant en el conjunt de la societat catalana.

Realitzat a partir del primer document “Dones, espiritualitat, feminismes”, a continuació 
trobareu el segon dels documents, “Dones, espiritualitat, feminismes. Dossier 
pedagògic”, que es complementa amb un document posterior, “Dones, espiritualitat, 
feminismes. Guia d’ús del dossier pedagògic”. Tots els materials els trobareu en línia al 
web de la Direcció General d’Afers Religiosos www.gencat.cat/afersreligiosos

Direcció General d’Afers Religiosos

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gencat.cat%2Fafersreligiosos&data=04%7C01%7Crosa.lopez%40gencat.cat%7C345bec86658342fbc6d308d99927a5f2%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637709217822217176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1MwydNRJTFNbRxhJHUi0K7p8%2B53bPT6wfyt9Evj%2FuME%3D&reserved=0
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En un temps marcat per la incertesa, celebrem poder posar al servei de docents i 

alumnes aquest dossier pedagògic: una eina de transformació social. 

Dones, espiritualitat, feminismes és una proposta pensada per explorar, escoltar i 

deixar-se transformar per una perspectiva fins ara relegada a segon terme: aquella que 

posa al centre les dones, especialment les dones que senten que formen part d’alguna 

tradició religiosa o espiritual. En el dossier, aquesta perspectiva fa de trampolí per 

abordar tres grans temes transversals a tota persona: la construcció de la identitat 

personal, l’empatia i la comunitat. 

Dirigit a l’alumnat de Secundària, el dossier parteix del treball fet per AUDIR, pendent 

de publicació, i que porta el mateix títol: Dones, espiritualitat, feminismes. Es tracta de 

la recerca que dona continuïtat a una feina de reconeixement i d’autoritat de les dones 

en el marc del pluralisme religiós i del diàleg interreligiós, i ho fa tot volent explorar els 

topants d’una contradicció: mentre que, d’una banda, hi ha un cert feminisme força 

hegemònic que considera que les religions són intrínsecament patriarcals i, per tant, 

incompatibles amb l’alliberament de les dones, al mateix temps, hi ha moltes dones a 

casa nostra i arreu del món que s’identifiquen com a feministes i que, conscientment i 

voluntària, opten per formar part de comunitats religioses i per construir la seva vida en 

base als ensenyaments de tradicions espirituals i de saviesa concretes. 

Aquesta iniciativa és una proposta necessària per reinterpretar el món i allò que som. 

Una proposta que no hagués vist la llum sense el Grup de Diàleg Interreligiós de Dones 

i Religions, creat per AUDIR l’any 2003. Aquest grup va permetre un canvi important en 

el reconeixement de les dones dins de les tradicions religioses i espirituals i va generar 

noves perspectives, participant, alhora, activament, en diferents iniciatives i 

esdeveniments interreligiosos, especialment en diverses edicions del Parlament Català 

de les Religions. Aquest grup va ser la llavor de l’actual grup de treball sobre dones i 

espiritualitat d’AUDIR, que inspira l’actual publicació.  Un agraïment, doncs, a totes elles, 

així com a la Direcció General d’Afers Religiosos i a Glòria Díaz, responsable de 

l’adaptació del document original a un material útil per a l’alumnat de Secundària. 

Sigueu benvinguts i benvingudes! 

AUDIR 
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Dones, espiritualitat, feminismes. 

Dossier pedagògic 

Aquest dossier està pensat per treballar i aprofundir el document Dones, espiritualitat, 

feminismes. Va destinat a l’alumnat de Secundària.  

El dossier es divideix en dues parts que anomenarem “Barris”. I cada barri té cinc 

“Itineraris” que volen recórrer tot el mapa d’informació del document i que són la 

proposta pedagògica per treballar els continguts.   

Aquests itineraris tenen com a temàtica de fons 3 temes: 

- La construcció de la identitat personal (llibertat d'elecció i identitat)
- L'empatia (ser conscient des d'on parles i des d'on mires les altres persones)
- La comunitat (quines coses valorem i no es veuen)

Per tal de donar qualitat pedagògica al material, es fan servir eines metodològiques 

pròpies del camp educatiu. Les mateixes que es fan servir a les escoles innovadores per 

assolir coneixement i aprenentatges. Així doncs, per treballar els itineraris, en aquest 

dossier trobarem:  

• Rutines de pensament per activar el coneixement previ o per revisar

l’aprenentatge.

• Destreses de pensament per conduir el procés de creació de coneixement.

• Tècniques cooperatives per fomentar la participació en equip i la implicació de

tots els membres del grup en el seu aprenentatge.

• Proposta de productes finals on s’hi tenen en compte les intel·ligències

múltiples, de manera que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats

d’arribar al coneixement i de processar la informació.

• Propostes d’autoavaluació i metacognició.



5 
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Itinerari 8: Les “cultures espirituals” 

Itinerari 9: La divinitat en femení  

Itinerari 10: Fent vincles 
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Mapa de l’itinerari 

-Horitzó: Ens marca cap a on volem anar. Pedagògicament parlant, seria l’objectiu de

l’itinerari. Són objectius clars, senzills i concisos que ajudaran a començar a caminar cap

allò que es vol assolir. Serà el nostre horitzó. El que tindrem contínuament a la vista en

el nostre itinerari.

-Etapes de cada itinerari:

1. Activem el pensament (Obrim la porta). En un primer moment es posarà els

alumnes en contacte amb el que es vol descobrir en aquest itinerari però des del

seu coneixement previ. Serà com capbussar-se en el seu interior i descobrir què

saben abans de partir sobre el que estan a punt de descobrir.

2. Ens informem (Posem consciència). En aquest segon moment, se’ls hi donarà

més informació o se’ls convidarà a investigar per tal de tenir altres aspectes a

valorar de cara a poder avançar en l’itinerari.

3. Reflexionem i fem debat  (El missatge). En un tercer moment s’ajudarà a

l’alumne a fer una reflexió a partir del coneixement previ però aportant noves

dades o provocant una interpel·lació que el pot ajudar a ampliar la mirada.

També se’l convidarà a posar en comú les reflexions per poder-se enriquir amb

l’aportació d’altres companys.

4. Actuem (El repte). És el moment de plasmar tot el que tenim al cap. És el

moment de baixar-ho al cor i al nostre context. En aquest moment es convidarà

a fer una activitat on es pugui veure, materialment, allò que estan reflexionant i

aprenent. Quan hi ha evidència del pensament s’assoleixen millor les idees i es

fixen no només a l’interior de cadascú sinó a la realitat, provocant un impacte en

els espectadors.

5. Revisem (Ens ho mirem). Per acabar, és el moment de mirar tot el recorregut i

veure tot el que s’ha caminat. Des d’aquell inici on encara tot era difús,

inconscient o només un projecte fins aquest final des d’on es pot apreciar

l’aprenentatge i l’impacte personal. A més, els alumnes podran avaluar i fer

metacognició del seu aprenentatge.

Cada etapa té un logo diferent perquè sigui més fàcil d’identificar. 
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Esquema general 

Barri de les tradicions 

Títol Horitzó (objectiu) 
Eines 

pedagògiques 
Proposta 
"maker" 

Temàtica 

Itinerari 1:  El 
poder de la 
paraula 

Entendre que la paraula té un 
valor que no depèn del ser home 
o dona sinó del “poder” que se li
dona.

-Rutina inici:
Defineixo
-Revisió: Revisem

Núvol de 
paraules 
poderoses 

Identitat 

Itinerari 2: 
Dones 
possibilitadores 

Comprendre les dones com 
possibilitadores d’allò més sagrat 
com la nostra pròpia vida i com a 
generadores de processos de pau 
i comunitat. Reconeixement i 
agraïment a les dones de la 
pròpia família. 

-Rutina inici: KWL
(inici i final)
-Destresa: Les
parts i el tot
-Revisió: KWL (inici
i final)

Genograma o 
genealogia de 
les dones de la 
meva família 

Comunitat 

Itinerari 3: Una 
perspectiva 
diferent 

Experimentar que per 
comprendre bé les coses i les 
situacions ens cal moure el nostre 
punt de vista i observar la realitat 
des de llocs diversos per tal 
d'assolir una visió panoràmica 
donada per l’adquisició de 
perspectives diferents. 

-Rutina inici: Cercle
de punts de vista
-Destresa:  Titulars
-Revisió: Abans
pensava ara penso

Cartes de les 
veus 
marginades 

Empatia 

Itinerari 4: 
Dones que fan 
història 

Descobrir com dones de diferents 
tradicions espirituals han aportat 
al món i l’han millorat fent ús de la 
seva llibertat i plena consciència. 

-Rutina inici:
Preguntes estrella
-Tècnica
cooperativa: Grups
d'investigació
-Revisió: Diana

Museu de les 
dones  

Empatia 

Itinerari 5: Llocs 
de trobada 

Descobrir que els marges són un 
lloc de trobada per excel·lència. 
Experimentar com a les fronteres 
hi ha més coses en comú que al 
bell mig del territori. I que quan 
més obertura hi hagi al diàleg, 
més atenció a l’alteritat i més 
permís se li dona a la diferència, 
més enriquidora serà qualsevol 
experiència personal.  

-Rutina: Punts
cardinals
-Tècnica
cooperativa: Foli
giratori
-Revisió: RAP
(revisar-ampliar-
preguntar)

Himne sobre 
l'alteritat i la 
diferència 

Empatia 



8 

Barri de l’experiència i l’alliberament 

Títol Horitzó (objectiu) Eines 
pedagògiques 

Proposta 
"maker" 

Temàtica 

Itinerari 6: 
Llegats i 
tradicions 

Conèixer les diferents tradicions 
espirituals i com viuen la 
comunitat i la seva implicació al 
món. 

-Rutina inici: Veig –
penso – em
pregunto
-Revisió: Cercles
d’importància

Gamificació Comunitat 

Itinerari 7: Les 
“cultures 
espirituals” 

Descobrir que poder accedir als 
textos sagrats de la pròpia tradició 
espiritual enriqueix el camí de la 
recerca de sentit. I experimentar 
que aquests textos sagrats donen 
resposta a problemes que ens 
trobem en la nostra quotidianitat. 

-Rutina inici: 3-2-1
pont
-Tècnica
cooperativa:
Miniprojecte APS
-Revisió: 3-2-1 pont

Projecte 
d’Aprenentatge 
i servei  

Comunitat 

Itinerari 8: La 
identitat 

Descobrir i experimentar la 
riquesa espiritual de les diferents 
tradicions religioses. Comprendre 
com aquesta espiritualitat pròpia 
dona identitat. I fer experiència 
per participar de la identitat de 
l’altre. 

-Rutina inici: Step
inside (un pas a
l’interior)
-Dinàmica
d’interioritat
-Revisió: Abans
pensava, ara penso

Experiència 
d’interioritat 

Identitat 

Itinerari 9: La 
divinitat en 
femení 

Investigar com, al llarg de la 
història, les diferents tradicions 
religioses, han presentat la 
divinitat de maneres molt 
diverses, fent ús de diferents 
imatges. I descobrir les imatges 
femenines o no masculines 
utilitzades per mostrar-ho. 

-Rutina: El semàfor
-Tècnica:
Visualthinking
-Revisió: RAP
(revisar-ampliar-
preguntar)

Presentació 
digital (Genially, 
Prezzi, 
Doodel...) 

Empatia 

Itinerari 10  Fent 
vincles 

Experimentar com són de 
necessaris els vincles per formar 
comunitat. Descobrir quins rituals 
o celebracions utilitzen les
diferents tradicions religioses per
crear i mantenir aquests vincles
que fan possible la comunitat.

-Rutina inici: CSI
(color, símbol,
imatge)
-Tècnica
cooperativa: Llapis
al centre
-Revisió: Think pair
share

Vídeo 
stopmotion 

Comunitat 
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PROPOSTA DE TREBALL 
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Itinerari 1: El poder de la paraula 

HORITZÓ 

 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Penso en la paraula “poder”. Deixo lliure el meu pensament. Acullo les imatges que em 

venen, les situacions relacionades amb aquesta paraula. A continuació escric la primera 

definició que em surt: 

Ara, en un segon moment, m’hi detinc una mica més. M’agrada la definició anterior? És 

el significat més ideal que podria tenir aquesta paraula? Tinc una segona oportunitat. 

Ara miro d’escriure la definició més positiva que pugui imaginar de la paraula “poder”, 

tot i que pensi que no és real. Somiem! 

- Entendre que la paraula té un valor que no depèn del ser home o

dona sinó del “poder” que se li dona.

- Aprofundir aquesta mirada interseccional àmplia, que és la que

pot subvertir les relacions de poder en relacions justes i

igualitàries entre persones.
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2. ENS INFORMEM

Com has pogut observar, la paraula “poder” es pot entendre de moltes maneres i pot 

tenir diversos significats. Què passaria si posem en relació el poder i la paraula? Pots 

buscar diferents situacions on el poder i paraula es complementen. Aquí te’n deixem 

una:  

3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Ara que ja has vist les diferents maneres d’entendre la paraula “poder” i la relació i 

complementarietat entre poder i paraula, segurament et venen moltes qüestions a la 

ment: preguntes, dubtes, aspectes amb els que estàs totalment d’acord i d’altres amb 

els que estàs totalment en contra. És el moment d’unir-se a altres companys per 

enriquir-vos junts. Formeu un grup gran, com una assemblea, i poseu en comú el que 

penseu sobre les següents preguntes:  

 Quins aspectes, d’aquesta última definició, coincideixen amb les meves 

definicions anteriors? Amb allò que he escrit en el punt 1: Activem el 

pensament? 

 Quins aspectes són contraris? 

 Com afecta al món, a les relacions humanes, la meva primera definició de poder? 

I la segona? 

Escric les meves conclusions: 

“Poder i paraula”: com mostrar el coneixement i la saviesa que neixen de la pràctica 

d’estimar, de tenir cura dels altres, de parlar de la pròpia experiència i d’atorgar-

nos, així, a nosaltres mateixes, l’autoritat quan parlem en públic. No possessió, 

domini, èxit, honor sinó la capacitat de ser eficaç, de transmetre l’experiència, 

d’aportar al món allò que som cadascuna, que és únic i original. (Dones, 

espiritualitat, feminismes. Pàgines 15-16). 
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4. ACTUEM

Hem descobert el “poder de la paraula”. Per tal de compartir i contagiar el que hem 

descobert amb tota la comunitat educativa, convertirem les nostres reflexions i 

conclusions en núvols de paraules poderoses que empoderen les persones i els 

penjarem pels passadissos del centre educatiu.  

Foto: 'https://www.freepik.es/vectores/viajes'> 

Tant la forma dels núvols com les paraules poderoses hauran de mostrar els beneficis 

que aporta el poder de la paraula, i hauran de servir per fer entendre que aquest poder 

no està lligat a qüestions de gènere, domini, èxit, honor, sinó amb unes relacions justes 

i igualitàries que empoderen les persones.  

És hora d’activar la creativitat! 
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5. REVISEM

Torna a llegir les definicions que has escrit al començar aquest itinerari sobre el poder 

de la paraula.  

 Canviaries alguna cosa? Afegiries algun matís diferent? 

 Què t’ha fet evolucionar?  

 Has fet alguna descoberta que t’ha ampliat la mirada? 

Pots escriure aquí la teva revisió: 
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- Comprendre les dones com possibilitadores d’allò més sagrat, com la nostra

pròpia vida i com generadores de processos de pau i comunitat.

- Reconeixement i agraïment a les dones de la pròpia família.

Itinerari 2: Dones possibilitadores 

Horitzó 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Rutina de pensament: KWL: (know, want, learn) el que sé; el que vull saber; el que he 

après. Aquesta activitat ens servirà tant a l’inici com al final de l’itinerari. 

Comencem fent conscient el que sé de les dones de la meva família i ho escric a la 

primera columna.  

En un segon moment, em pregunto què voldria saber més i que encara no sé sobre les 

dones de la meva família. Ho escric a la segona columna.  

Ara ja estàs a punt per recórrer aquest itinerari. Endavant! 

QUÈ SÉ QUÈ VULL SABER? QUÈ HE APRÈS? 
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2. ENS INFORMEM

1- Busca la llista de les dones matriarques del zen i escriu els set noms que més et criden

l’atenció. Descobreix què significa cadascun dels seus noms.

2- Investiga quines són les dones de les primeres generacions de l’islam i com van

contribuir a la construcció de la seva religió.

3- Fes un recull de les matriarques bíbliques dels primers temps del poble jueu i

descobreix quina va ser la petjada que van deixar a la història del seu poble.

 “Les dones han desenvolupat estratègies i maneres d’expressar-se que no es 

corresponen amb les formes hegemòniques o institucionalitzades en cada una de 

les tradicions espirituals. És en aquest sentit que ens interessa conèixer-les. Poden 

aportar una riquesa i una saviesa que siguin resposta a necessitats i reptes del 

moment que poden ser compartides i adoptades pel conjunt de la comunitat, de 

la tradició espiritual i de la societat”. (Dones, espiritualitats, feminismes. Pàgina 

24). 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Com has vist, al darrere de cada una d’aquestes dones hi ha una història fascinant. Els 
seus noms ens donen molta informació, però també la simbologia que sovint trobem 
al seu voltant.  

De manera individual, reflexiona: 

• Quines dones t’han colpit més? Per què? Per la seva història, el significat del seu

nom, la petjada que van deixar...?

• Creus que sense elles hagués canviat alguna cosa? Per respondre, fes servir

aquesta destresa de pensament: “Les parts i el tot”:

Aquesta destresa de pensament posa de manifest la funció de les parts en un tot. 

Analitza les parts, les funcions d’aquestes parts, el que passaria si no hi fossin i finalment 

la relació entre les parts i el tot. És a dir, es tracta d’escollir les dones que us han colpit 

més i analitzar les seves aportacions al món, que és el tot. Després, extreure’n 

conclusions per fer debat.  

Fem debat: Poseu en comú en assemblea la vostra destresa de pensament i obriu debat 

sobre les vostres conclusions. 

 Heu arribat a un consens? Per què? 

 Com m’interpel·la el punt de vista dels meus companys? 

 Com em fa sentir la diversitat de conclusions? 
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LES PARTS I EL TOT 

Quines parts té? 

En cadascun d’aquests espais escriu el nom d’una de les dones estudiades. Aquelles que 

més t’han cridat l’atenció: 

Què passaria si aquestes dones no hi fossin?

Quina aportació han fet a la seva tradició religiosa i al món?

Conclusió: 
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4. ACTUEM

Fes el genograma o l’arbre genealògic de la teva família i posa nom i cara a totes les 

dones. Si tens fotografies, enganxa-les. Si no en tens, fes tu un dibuix o crea una imatge 

digital representativa.  

Foto: 'https://www.freepik.es/vectores/marco'> 

Després, escull una d’aquestes dones i escriu la seva història. Potser en saps alguna 

cosa, però segur que si preguntes i investigues una mica, descobriràs la riquesa de la 

seva vida.  

Després, dona gràcies a cadascuna de les dones de la teva família perquè totes elles han 

fet possible que tu estiguis avui aquí.   
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5. REVISEM

Ara és el moment de tornar a la Rutina de pensament amb la que has iniciat aquest 

itinerari i finalitzar-la. Has començat des del que ja sabies. Has posat nom a allò que no 

sabies però del que volies saber més.  Ara és el moment de fer-te conscient de tot el que 

has descobert. Ho pots escriure a la tercera columna i així tancar l’itinerari.  

QUÈ SÉ QUÈ VULL SABER? QUÈ HE APRÈS? 
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Experimentar que per comprendre bé les coses i les situacions ens cal moure 

el nostre punt de vista i observar la realitat des de llocs diversos per tal 

d’assolir una visió panoràmica donada per l’adquisició de perspectives 

diferents. 

Itinerari 3: Una perspectiva diferent 

HORITZÓ 

 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Creus que és fàcil situar-se a la pell dels altres? Aquí tens una imatge amb diferents 

personatges de diferents parts del món.  

Amb la rutina de pensament, Cercle de punts de vista, que trobareu a la següent pàgina, 

intentarem acostar-nos a cadascun d’ells.  

Treballareu en equip: Cada membre del grup escull un personatge i es posa a la seva 

pell. Es tracta d’intentar intuir els seus pensaments, els seus sentiments, estat d’ànim, 

etc. en el seu dia a dia. Una vegada t’hagis posat al seu lloc escriu breument el que ell o 

ella diria...  

Quan tots els membres del grup hagin escrit el seu personatge, us trobeu i ho compartiu. 

Us ha sobtat alguna cosa del que ha escrit algun company o companya? Tu ho haguessis 

escrit diferent? Guarda aquesta reflexió per després.  
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Foto: <a href='https://www.freepik.es/vectores/acuarela'> 
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2. ENS INFORMEM

- Quina diferència hi ha entre colonialitat i colonialisme? Investiga-ho i posa un

exemple.

Sovint, el relat que es fa des de la perspectiva occidental moderna —que també és 

patriarcal i colonial— sobre les tradicions religioses i el paper que hi tenen les dones 

no és ni objectiu, ni neutral, ni universal, sinó que respon a una subjectivitat i uns 

interessos determinats, que estan molt marcats per les relacions de domini i 

superioritat en què el patriarcat situa les dones i que occident estableix amb tots els 

altres contextos culturals i espirituals. Així, el que s’explica sobre “l’altra” (la dona, la 

no blanca, la creient, la diferent…) la construeix, la converteix en allò que es diu d’ella, 

marca les relacions que s’hi estableixen i limita la seva capacitat d’expressar-se tal 

com és. 

Tot i així, les situacions de desigualtat i les relacions de domini es poden transformar, 

però per això cal que, qui ostenta la situació de privilegi, de normalitat, de poder, sigui 

conscient de la seva subjectivitat, de la seva posició. Quan donem per fet que la nostra 

subjectivitat, la nostra mirada sobre el món, és normativa i neutral, el que en resulta 

és una limitació del coneixement perquè només aprenem el que justifica la nostra 

posició, i l’opressió d’altres subjectivitats perquè no les reconeixem ni els deixem espai 

per expressar-se. És a dir, l’objectivitat i la neutralitat són impossibles simplement 

perquè no podem observar des d’enlloc, sempre som en una posició marcada per la 

nostra experiència personal de gènere, classe, raça, cultura i educació que, 

inevitablement, afecta el que veiem.  

Per això és tan important cedir espai a les veus no hegemòniques, escoltar-les i 

reconèixe’ls autoritat i agència, no des de la magnanimitat del privilegi, sinó com un 

acte de justícia. Aquestes veus són marginades pel fet que són veus no masculines, no 

blanques, no occidentals, no cristianes, i privilegiar-les implica prendre consciència, 

com ja s’ha dit, que el coneixement sempre és situat. Això no vol dir que la perspectiva 

de les veus marginades sigui més veritable o millor, sinó que des dels marges es veuen 

coses diferents de les que es veuen des del(s) centre(s). Ens calen perspectives 

diferents per assolir un coneixement i una comprensió més complets. (Dones, 

espiritualitat, feminismes. Pàgina 22). 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

- Creus que les persones tenen diferents oportunitats segons el color de la pell? I

segons el seu sexe? I segons quina sigui la seva nacionalitat? Busca un exemple

real de cada situació.

Exemple 1: Color de la pell 

Exemple 2: Sexe 

Exemple 3: Nacionalitat 

- Recupera allò que t’ha sobtat del cercle de punts de vista i comparteix-ho amb els

teus companys i companyes.

- A quina conclusió arribeu? Ho pots escriure amb un titular:
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4. ACTUEM

T’han convidat al Congrés internacional dels Drets Humans. És una gran oportunitat 

perquè, a més, et donaran la paraula i la repercussió serà mundial. Es transmetrà en 

directe per les televisions de tot el món i per les xarxes socials més importants, i tot el 

que diguis serà escoltat per les persones amb més influència del planeta. És la teva 

oportunitat per donar veu a una d’aquestes veus marginades. Escriu el discurs que vols 

fer.  

Pots aprofitar el teu titular si està en línia amb el que vols dir. 
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5. REVISEM

Ara que ja has transitat aquest itinerari, escriu el que pensaves abans de començar i a 
continuació el que penses ara que ja l’has acabat. Després, extreu les conclusions del 
teu canvi i del teu aprenentatge.

ABANS PENSAVA... 

ARA PENSO... 
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- Reflexionar sobre la llibertat i potencialitat pròpies, i ser capaç d’elaborar

un discurs crític, conscient, positiu i coherent.

- Descobrir com dones de diferents tradicions espirituals, fent ús de la seva

llibertat i plena consciència, han aportat i millorat el món.

Itinerari 4: Dones que fan història 

Horitzó 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Abans de començar l’itinerari, dedica un espai a preguntar-te... 

• Com és la meva llibertat? Em sento lliure?

• Soc conscient de les meves potencialitats?

• Hi ha alguna situació que limita la meva potencialiltat?

A partir de la reflexió d’aquestes qüestions, ens farem preguntes creatives que ens 

ajudaran a aprofundir en aquests aspectes de la llibertat i les pròpies potencialitats. 

Deixa anar la imaginació i que la creativitat et condueixi allà on no imaginaves! 

QUÈ CANVIARIA SI…? 

I SI…? 

COM SERIA SI…? 

PER QUÈ…? 

 QUÈ PASSARIA SI…? 
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2. ENS INFORMEM

Informa’t sobre les dones referents de les diferents tradicions religioses. Aquí te’n 

deixem algunes. Busca informació de cadascuna i escull-ne una de cada tradició 

religiosa, la que et cridi més l’atenció.  

Sabem que la sexualitat humana és complexa, dinàmica i que integra el cos, la ment, el 

cor. Tant dones com barons, som capaços d’experimentar l’amor-donador, l’amor-

receptor i la reciprocitat amorosa... Les dones poden aportar una riquesa i una saviesa 

que siguin resposta a necessitats i reptes del moment. I poden ser compartides i 

adoptades pel conjunt de la comunitat, de la tradició espiritual i de la societat. (Dones, 

espiritualitat, feminismes. Pàgina 24).  

FE BAHÁ’Í: 

Tahirih.  

Bahíyyih Khánum. 

Virginia Orbison. 
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Tenzin Palmo 
30 de juny de 1943 

Aportació al món: 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
........................................................... 

Biografia: 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
........................................................... 

…………

Asma Lamrabet  
Rabat 1961 

Aportació al món: 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.............. 

Biografia: 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.............. 

3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Amb el que has descobert d’aquestes magnífiques dones de referència, fes teva tota la 

informació que tens sobre la llibertat i les potencialitats personals i, en assemblea, 

intercanvieu el vostre punt de vista sobre les següents qüestions:  

• Què és la llibertat?

• Com l’entenen les diferents tradicions religioses? M’identifico amb alguna?

• I des de l’ètica o la moral, com s’entén la llibertat? Hi estic d’acord? En quins

casos sí i en quins no?

• Creus que barons i dones viuen la llibertat de la mateixa manera? En quin sentit?

4. ACTUEM

Convertirem l’escola en un Museu de la llibertat i la consciència. 

Per fer-ho, investigarem algunes d’aquestes dones de referència que s’han fet 

conscients de les seves potencialitats i que, fent ús de la seva llibertat, han posat 

aquestes potencialitats en favor de millorar el món i la societat. Han vist en el món una 

necessitat i han fet la seva petita-gran aportació. Tot i que, de vegades, han hagut de 

trencar amb el que s’esperava d’elles o el que la societat els hi marcava.  

Entre tots els companys i companyes farem una exposició al centre educatiu. 

Treballareu en grups petits d’entre 3 i 5 persones. Escollireu 3 dones de referència, de 

diferent tradició religiosa. Convé no repetir cap personatge amb els altres grups de 

classe.  

Heu de presentar els vostres personatges en un format adequat per l’exposició. La 

informació que ha de contenir el vostre panel és:  

- Nom, cognoms i any de naixement

- Aportació al món i a la societat

- Petita biografia

Les mides del panell seran de 1 metre 

 d’alçada per mig metre d’amplada,  

aproximadament. Aquí tens un parell 

d’exemples: 



29 

5. REVISEM

Amb el mateix grup que heu fet els panels, creeu la vostra pròpia diana d’aprenentatge 

per fer conscient el que heu après i com heu treballat en grup.  

Primer de tot, penseu cinc ítems que vulgueu revisar. Tres han de tenir a veure amb 

l’aprenentatge de l’itinerari, amb la descoberta dels diferents personatges. Els altres dos 

han de tenir a veure amb el vostre treball en grup.  

Quan tingueu els ítems que voleu revisar, els escriviu als eixos de la diana i us valoreu 

de l’1 al 5, on 1 és poquet i 5 és òptim. 

Finalment, uniu els punts i mireu com és de gran l’àrea de la figura que surt. Quan més 

gran és l’àrea, millor és el resultat de la revisió.  

Aquí tens un model de diana: 

Ítem 1 

Ítem 3 

Ítem 5 
Ítem 4 

Ítem 2 

1 

2 

3 

4 

5 
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Descobrir que els marges són un lloc de trobada per excel·lència. 

Experimentar com a les fronteres hi ha més coses en comú que al bell mig 

del territori. I que quan més obertura hi hagi al diàleg, més atenció a 

l’alteritat i més permís se li dona a la diferència, més enriquidora serà 

qualsevol experiència personal.  

Itinerari 5: Llocs de trobada 

HORITZÓ 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Quins llocs de trobada hi ha entre les persones? Són llocs físics o hi ha altres “llocs” que 

no són físics? Dona-hi voltes amb aquesta rutina de pensament: Els punts cardinals. 

 

NEED TO KNOW - Què necessito saber? 

EXCITED - Què m’emociona? 
WORRIED - Què em preocupa? 

STANCE – Quina és la meva situació de partida? 
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2. ENS INFORMEM

Saps què vol dir la paraula “alteritat”? Busca la seva definició. Quan ho hagis fet, posa 

un exemple de vivència de l’alteritat que hagis presenciat. 

En un segon moment, ens informarem sobre el que és i comporta la “diferència”. Hauràs 

de buscar als diaris en paper i/o en línia notícies on es visqui la diferència d’una manera 

positiva i una altra on es visqui de manera negativa.  Les pots enganxar aquí:  

DEFINICIÓ: VIVÈNCIA: 

NOTÍCIES: 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Reflexió personal: 

Assemblea: 

Què t’aporta a tu la diferència? 

L’alteritat i la diferència a la societat. Quins punts vols portar a debat? 

- 

- 

- 

Creus que aquestes notícies o situacions positives i negatives sobre la vivència de la 

diferència són properes a tu? Es donen al teu entorn? Posa un exemple:  

Creus que la diferència pot ser un motiu de marginació? En quin sentit? 

Podria ser també un motiu de celebració? Per què?  

És el moment d’implicar-nos amb una valoració crítica sobre el que hem descobert.

Primer, reflexionarem sobre aquestes qüestions i ho escriurem. Posteriorment, ens

reunirem en assemblea i posarem en comú el punt de vista de cadascú, debatent com

es viu l’alteritat i la diferència a la societat. Es viu igual entre homes i dones?
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4. ACTUEM

Ens reunirem en grup i crearem una peça musical que mostri com la diferència i 

l’alteritat poden enriquir-nos mútuament i poden ser llocs de trobada. Feu-la amb molta 

cura perquè aquesta cançó es convertirà en el vostre himne. Podeu buscar una música 

que us agradi o la podeu crear. La lletra sí que ha de ser vostra.  

Per escriure la lletra ens ajudarem de la tècnica cooperativa “el full giratori”. Aquesta

tècnica consisteix en posar un full al mig del grup. Cada membre del grup té un

retolador a la mà. El full anirà girant i passant pels diferents membres. Quan el tens

davant, a la primera ronda, s’escriurà una idea o frase que et suggereixi la paraula 

alteritat.  Així, un per un, cada membre del grup. A la segona ronda es farà el 

mateix amb la paraula diferència. Finalment, la tercera ronda serà lliure. Cada 

membre escriurà una frase que convidi a viure aquestes actituds i el perquè. Els 

torns han de ser ràpids. Establiu el temps i no us allargueu.  

Quan ja han acabat les tres rondes, en grup llegireu les idees i frases que hi ha al full i
les anireu ordenant (i, si cal, modificant una mica) per tal d’escriure la lletra de la 

vostra cançó o himne. Penseu que lligui amb la música escollida! 

Dediqueu uns últims minuts per assajar-la i compartir-la amb la resta de companys. 

FUL
L
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5. REVISEM

Per acabar, revisarem la trajectòria d’aquest itinerari a partir de la Rutina de 

pensament: RAP (relacionar, ampliar, preguntar).

 REVISAR 
Com relaciono ara els marges, la 

diferència i l’alteritat com a lloc de 

trobada? 

AMPLIAR 
Com  i en quin sentit se m’ha 
ampliat la mirada?  

PREGUNTAR 
Què em pregunto encara? 
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- Conèixer les diferents tradicions espirituals.

- Descobrir quina és l’experiència de comunitat d’aquestes tradicions

espirituals i la seva implicació al món.

Itinerari 6: Llegats i tradicions 

HORITZÓ 

 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Mira aquesta imatge i a continuació escriu primer allò que veus, sense interpretacions. 

En un segon moment, allò que penses del que veus. Les idees que et venen al cap, tot 

està bé. Finalment, escriu allò que et qüestiones del que veus i penses o aquells dubtes 

o interrogants que et sorgeixen.

PENSO 
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L’espiritualitat no és només una experiència individual de cultiu de la interioritat i de 

connexió amb el transcendent, sinó una experiència transformadora que empeny a 

actuar en el món d’una manera determinada, en el context d’una o una altra tradició, 

d’unes o d’altres pràctiques compartides en comunitat. D’això se’n diu “tradicions 

espirituals”. (Dones, espiritualitat, feminismes. Pàgina 28).  

2. ENS INFORMEM

• Quines tradicions religioses coneixes?

• Coneixes persones que pertanyen a aquestes tradicions?

• Investiga en què consisteixen les següents tradicions religioses:

ISLAM 

ALTRES 

JUDAISME 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Segurament ja eres molt conscient de les diferents tradicions religioses que hi ha al teu 

entorn i encara més al món. Però, t’havies aturat alguna vegada a pensar quines coses 

hi ha en comú en totes elles?  

Reflexió personal: 

 

 

Assemblea: 

En primer lloc, sabries reconèixer quina és la teva pròpia tradició religiosa, espiritual, 

cultural? Ets conscient que algunes de les teves pràctiques, formes de parlar, festes que 

celebres, etc. provenen d’alguna d’elles? Atura’t un moment i escriu la teva reflexió.  

En un segon moment, posa l’atenció en les diferències que observes o t’han cridat l’atenció 

alguna vegada entre la teva tradició i la resta de les que coneixes. Escriu a continuació aquestes 

diferències.  

Aquestes diferències, t’han generat algun dubte o alguna curiositat? Si tinguessis davant 

teu una persona de cadascuna d’aquestes tradicions religioses, què li preguntaries? Ho 

pots escriure a continuació.  

En grup, busqueu informació o respostes a les preguntes anteriors i decidiu quins punts 

en comú hi ha a les diferents tradicions. Haureu d’aprofundir per arribar a l’essència de 

cadascuna d’elles.  
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PREGUNTA 2 

Opció A:

Opció B:

Opció C:

Opció D:

4. ACTUEM

Ara que ja us heu informat sobre les diferents tradicions i el seu llegat en el món, ara 

que heu descobert les diferències entre unes i altres però i, sobretot, ara que heu 

descobert els punts en comú, us toca prepara el gran joc! 

Heu jugat alguna vegada al Kahoot? Feu grups d’entre 3 i 5 persones. Cada grup 

prepararà 3 preguntes amb les seves opcions de resposta (4 opcions) on només una és 

la verdadera. I dues preguntes de verdader o fals. Quan les tingueu, entre tots els grups 

fareu el Kahoot. (www.kahoot.it) 

Quan ja el tingueu muntat, haureu de demostrar la vostra saviesa. A jugar! 

PREGUNTA 1 

Opc ió A:

Opció B:

Opció C:

Opció D:

PREGUNTA 3 

Opció A:

Opció B:

Opció C:

Opció D:

PREGUNTA 4

Opció verdadera: 
Opc ió falsa: 

 PREGUNTA 5

Opció verdadera: 

Opció falsa: 

http://www.kahoot.it/
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5. REVISEM

Abans d’acabar, fixarem allò que més ens ha arribat, allò que considerem com a 

veritable aprenentatge. Ho farem amb els cercles d’importància:  

Al centre, escriu allò que és més important, allò que t’ha sorprès perquè no sabies o 

perquè no ho esperaves i no vols oblidar.  

Al voltant, hi ha les idees secundàries: com els planetes, orbitant sobre la principal. 

Escriu totes aquelles idees i tots aquells aprenentatges secundaris que tampoc 

vols oblidar o que vols tenir en compte com a llegat per a la teva vida.

Allò que he après de 
nou i que no voldria 

oblidar mai: 
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- Descobrir que poder accedir als textos sagrats de la pròpia tradició espiritual

enriqueix el camí de la recerca de sentit.

- Experimentar que aquests textos sagrats donen resposta a problemes que

ens trobem en la nostra quotidianitat.

Itinerari 7: Les “cultures espirituals” 

Horitzó 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Amb la rutina de pensament 3-2-1 pont començarem aquest itinerari. Ara omplirem la 

columna de l’esquerra. Al final de l’itinerari omplirem la de la dreta.  

Pensa 3 idees sobre el títol d’aquest itinerari: 

3 IDEES – Què et ve al cap amb les paraules “cultures espirituals”? 

- 

- 

- 

2 PREGUNTES - Què et preguntes davant d’aquest títol: “cultures 

espirituals”? 

- 

- 

1 IMATGE – Amb quina imatge relacionaries el títol “cultures espirituals”? 

3 IDEES 

- 

- 

- 

2 PREGUNTES 

- 

- 

1 IMATGE 
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Cada tradició i cada comunitat configura una “cultura espiritual”, és a dir, una manera 

pròpia de viure i de mirar la realitat, el que som i ens envolta. Segons aquesta forma 

de mirar es prioritza o es promouen uns aspectes o uns altres que es projecten en 

unes pràctiques determinades per a la transformació del món. (Dones, espiritualitat, 

feminismes. Pàgina 28).  

2. ENS INFORMEM

Per tal de conèixer més a fons com miren el món les diferents tradicions religioses i 

descobrir les respostes que hi donen, cal que visitem allò més sagrat que tenen: els seus 

textos. És allà on trobem l’essència i el camí i des d’on tantes i tantes persones es 

posicionen davant la realitat i responen a les situacions desafiants del món.  

Tria 4 tradicions espirituals diferents i busca un text sagrat significatiu on es mostri la 

seva resposta cap al món o la proposta de sentit davant la vida.  

 TEXT 1 

TEXT 3 

TEXT 4 

TEX T 2 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Aquests textos representen per a moltes persones la resposta a la seva recerca de sentit 

i la seva postura davant el món. Són paraules amb missatges ben profunds i valuosos. 

Tant, que moltes persones han entregat la seva vida a allò que signifiquen o cap a on 

apunten aquestes paraules.  

Torna a llegir-los amb cura i, a continuació, escriu quin creus que és el missatge principal 

de cadascun d’ells. Escriu també de quin llibre és i perquè aquest llibre és significatiu en 

la seva tradició.  

Reflexió personal: 

Assemblea: 

• Creus que l’espiritualitat pot donar resposta als problemes d’avui en dia? Per

què?

• Feu un debat sobre aquesta qüestió i apunteu les conclusions.

MISSATGE 3 

Llibre :

MISSATGE 2 

Llibre:

MISSATGE 1 

Llibre:

MISSATGE 4 

Llibre:
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4. ACTUEM

Treballareu en grups cooperatius de 4-5 membres un Projecte d’aprentatge i servei 

(ApS). 

Haureu de fer un projecte de sentit, és a dir, donar resposta a un problema actual, des 

de la tradició espiritual que escolliu. Per fer-ho, seguireu els següents passos:  
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5. REVISEM

És el moment de completar la rutina de pensament amb la que iniciaves aquest itinerari. 

A l’inici, vas omplir la columna de l’esquerra. Ara és el torn de la columna de la dreta.  

 

Quan acabis, compara les dues columnes (aquella que vas escriure a l’inici de l’itinerari 

i la que escrius ara) i fes-te conscient de l’aprenentatge que has fet. 

3 IDEES – Què et ve ara al cap amb les paraules “cultures espirituals”? 

- 

- 

- 

2 PREGUNTES - Què et preguntes encara davant aquest títol: “cultures 
espirituals”? 

- 

- 

3 IDEES 

- 

- 

- 

2 PREGUNTES 

- 

- 

1 IMATGE 1 IMATGE – Amb quina imatge relacionaries ara aquest títol: “cultures 
espirituals”? 
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- Descobrir i experimentar la riquesa espiritual de les diferents tradicions

religioses.

- Comprendre com aquesta espiritualitat pròpia dona identitat.

- Fer experiència per participar de la identitat de l’altre.

Itinerari 8: La identitat 

HORITZÓ 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Amb la rutina de pensament step inside, farem un pas cap a l’interior de persones 

d’altres tradicions. Intentarem comprendre la seva identitat i esbrinar el que pensen i 

senten.  

Pensa en una tradició espiritual diferent de la teva. Imagina que aquesta, ara, és la teva 

identitat. Respon a les següents preguntes:  

(Quan acabis, ho pots provar amb una altra identitat). 

Com crec que em veuen els altres?

Quin seria el meu gran desig?Què em preocupa?

Com em sento en aquesta societat?
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Sobre el procés de construcció de la identitat espiritual, no n’hi ha prou d’haver 
rebut una tradició, de la família, de l’escola, de l’entorn... Cal fer un procés 
conscient de recerca personal i qüestionament de la religió heretada per construir 
la pròpia identitat. (Dones, espiritualitat, feminismes. Pàgina 31). 

2. ENS INFORMEM

TRADICIÓ 2 

El lloc on hem nascut, la família, l’entorn, la cultura, les tradicions... ens donen identitat. 

Però a mida que construïm la nostra pròpia personalitat, es van construint també altres 

opcions com són les creences personals.  

Pensa en quatre tradicions espirituals. Informa’t de què és allò essencial en cadascuna 

d’elles: quina és la seva creença absoluta i la seva finalitat. Escriu el teu resum a 

continuació:  

TRADICIÓ 1 

TRADICIÓ 3 

TRADICIÓ 4 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Totes aquestes tradicions busquen el millor per a la persona, per al món. Però cadascuna 

ho fa des dels seus matisos, les seves opcions personals i les seves creences.  

Reflexió personal: 

• Per què hi ha diverses tradicions si totes busquen el millor per al món?

• Creus que les persones tenen llibertat per a poder escollir una tradició o una

altra? O està determinat pel seu lloc i moment de naixement?

• Quina diferència hi ha entre meditació, pregària, fer silenci i mindfulness? Alguna

d’aquestes tradicions ho practica?

Reflexiona sobre totes aquestes preguntes i escriu aquí les teves conclusions: 

Assemblea: 

A continuació, exposareu les vostres conclusions en grup gran. Entre tots i totes haureu 

d’arribar a un consens. 
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4. ACTUEM

És el moment de passar a l’acció. 

En primer lloc, demanarem a una persona que condueixi alguna pràctica de silenciament 

interior o meditació habitualment que vingui al centre a conduir una pràctica senzilla 

per tal que nosaltres puguem viure l’experiència. 

Després, us dividireu en grups petits de 4-5 membres. Haureu de preparar una 

experiència d’interioritat. És a dir, haureu de preparar una dinàmica d’interioritat sobre 

una de les diferents tradicions espirituals per oferir als companys una experiència 

d’apropament a aquella espiritualitat. No podeu repetir, així que entre els grups us 

haureu de posar d’acord sobre quina escolliu.  

Haureu de buscar un text sagrat significatiu que servirà per ajudar a d’altres a fer 

aquesta experiència d’interioritat i una música que ajudi també a connectar amb 

aquesta tradició espiritual. 

Ajudarà també distribuir el temps entre la música, el text i estones de silenci, meditació, 

pregària, etc. per tal que les persones puguin fer experiència.  

Donat que totes les tradicions estan implicades a fer el món millor, haureu d’acabar 

aquesta estona convidant a una acció de solidaritat, una acció en favor de la justícia, de 

trencament amb les desigualtats, etc. Pot ser un gest, o fer un petit detall manual, o... 

allò que la vostra creativitat us inspiri.  

Quan ho tingueu preparat, dedicareu una estona a oferir aquesta experiència 

d’interioritat i descoberta de les diferents identitats espirituals als vostres companys i 

companyes. 

Possible esquema de l’experiència d’interioritat: 

- Relaxació de cos i ment amb la respiració (5’)

- Escoltar la música o cançó significativa de la tradició espiritual (5’)

- Lectura del text sagrat (5’)

- Silenci per meditació, pregària, fer consciència, buidament interior, etc. (5’)

- Temps per si algú vol compartir el que ha sentit (5’)

- Moment per fer el gest, o el detall manual, etc. (entre 5 i 20’)

- Es pot acabar tornant a sentir la música, cançó... (5’)

Foli giratori
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5. REVISEM

Abans d’acabar, cal que et facis conscient de la teva evolució en aquest itinerari. Segur 
que no penses el mateix abans de començar que després d’haver aprofundit en 
les diferents tradicions i haver-ne tingut experiència. Escriu aquí la teva evolució:  

 ARA PENSO...

ABANS PENSAVA... 
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- Investigar com, al llarg de la història, les diferents tradicions religioses

han presentat la divinitat de maneres molt diverses, fent ús de diferents

imatges.

- Descobrir les imatges femenines o no masculines utilitzades per mostrar

la divinitat.

Itinerari 9: La divinitat en femení 

HORITZÓ 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Has pensat alguna vegada en l’aspecte femení de la divinitat? Ho faràs conscient amb la 

rutina de pensament el semàfor: A continuació, escriu quines idees creus que son falses 

respecte aquesta qüestió, quins dubtes et sorgeixen, i quines idees consideres certes 

sobre la divinitat en femení. 

 FALS

 DUBTO

CERT 
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2. ENS INFORMEM

Calen noves imatges i llenguatges per parlar de la divinitat. Les imatges (el foc, la festa, 
l’aigua, el sol, els braços que abracen...) son eines que ens ajuden a entendre més 
sobre allò del que parlem.  

Quines imatges femenines coneixes que fan referència a la divinitat? Et convidem a 
investigar i fer un llistat de totes les que trobis de les diferents tradicions espirituals.  

Fes una descripció de cada divinitat i indica de quina tradició es tracta en cada cas: 

 

 

LA DIVINITAT EN FEMENÍ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

- 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Reflexió personal: 

• Ha sigut fàcil trobar aquestes imatges?

• Creus que calen més imatges femenines de la divinitat? Per què?

Escriu aquí la teva reflexió: 

A continuació, us reunireu en grups de 4-5 membres i creareu 
entre tots un mapa mental o 
visualthinking amb les vostres 
descobertes perquè quedi tot plasmat 
gràfica i visualment. Així us preparareu pel 
debat.  

Assemblea: 

És el moment de portar a l’assemblea la teva reflexió. Haureu d’arribar a un consens 

sobre aquestes qüestions:  

• És necessari una imatge femenina de la divinitat?

• Què aporta al món o a la societat tenir present aquest aspecte?
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4. ACTUEM

Amb tot el material que tens, crearàs una campanya publicitària sobre la divinitat en 

femení. El producte final seran uns cartells on es mostraran alguns d’aquests aspectes 

femenins de la divinitat i com poden donar llum a situacions o esdeveniments actuals 

de la societat o del teu entorn.  

Per exemple, una imatge femenina de la divinitat és la cura de la criatura de les 

entranyes. Aquesta imatge pot donar llum a cuidar les persones desvalgudes que tenen 

al voltant. 

Es tractaria de fer un cartell amb la imatge, la situació actual on s’ha de donar llum i un 

lema o frase encoratjadora que acompanyi el conjunt.  

Després penjareu aquests cartells al centre educatiu.  

Els pots fer a mà o utilitzar programes online com Genially o Canva. Endavant! 

Aquí tens un exemple: 
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5. REVISEM

Per acabar, revisarem la trajectòria d’aquest itinerari a partir de la Rutina de 

pensament: RAP  

REVIS AR 
He descobert imatges de la 
divinitat que no coneixia? 

AMPLIAR 
Com i en quin sentit se m’ha 
ampliat la mirada? 

PREGUNTAR 
Què em pregunto encara?
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- Experimentar com són de necessaris els vincles per formar comunitat.

- Descobrir quins rituals o celebracions utilitzen les diferents tradicions

religioses per crear i mantenir aquests vincles que fan possible la

comunitat.

Itinerari 10: Fent vincles 

HORITZÓ 

1. ACTIVEM EL PENSAMENT

Aquest itinerari ens convida a aprofundir en els vincles entre les persones. Però no 

qualsevol vincle fa créixer o allibera a la persona. A través d’aquesta rutina de 

pensament, CSI, color, símbol i imatge, et convidem a obrir la porta d’aquesta recerca... 

Quan penses en la paraula “vincles”, quin color et ve al cap? No intentis posar raó ni 

preguntar-te el perquè, només pinta amb aquest color el marc que tens a continuació. 

En un segon moment, amb quin símbol la relacionaries? El pots dibuixar al cercle petit. 

Finalment, amb quina imatge la representaries? La pots descriure o dibuixar a dins del 

marc. 

Quan hagis acabat, comenta amb els teus companys i companyes la teva obra d’art. 
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Fer i ser comunitat comporta el repte de pensar junts, viure junts, respectant les 

diferències. Torna a ser el repte de conjugar la unitat i la diversitat, el grup i l’individu. 

Totes les tradicions religioses tenen en compte, preserven i respecten, l’originalitat i la 

dignitat de cada ésser humà. I, a la vegada, defensen amb força que som persones 

només si ens entenem “en relació”, perquè és a partir dels lligams afectius i 

respectuosos que ens podem desenvolupar com a persones lliures. (Dones, 
espiritualitat, feminismes. Pàgina 41). 

El repte continua essent crear relacions afectives que no ofenguin, que no facin 

dependents els uns als altres, sinó que capacitin per crear relacions d’igualtat, que 

deixin marge a la llibertat. Podria ser aquesta concepció del ser humà “en relació” i els 

models comunitaris de vida, de celebració, de vincles de suport i pregària, de 

compromís i acció allò que permeti desenvolupar aquesta nova forma 

d’interdependència humana. (Dones, espiritualitat, feminismes. Pàgina 42). 

2. ENS INFORMEM

Creus que hi ha alguna diferència entre el vincle entre dues persones i la relació que 

poden tenir? Per poder respondre, has de definir molt bé cadascuna de les dues 

paraules.  

Busca informació i defineix: 

 RELACIÓ 

 VINCLE 
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3. REFLEXIONEM I FEM DEBAT

Les persones, al llarg de la nostra vida, ens estem relacionant contínuament amb altres 

persones, amb les coses que ens envolten, amb la natura, etc. Però no sempre establim 

vincles en aquestes relacions. I quan els establim, no sempre són favorables i 

alliberadors.  

Reflexió personal: 

• En quin moment creus que una relació es transforma en vincle?

• Creus que hi pot haver vincle sense relació?

• Com són les teves relacions? I els teus vincles?

• Què tens més, relacions o vincles? Per què creus que és així?

Assemblea:  

Prepara aquestes preguntes per poder portar el teu pensament a debat: 

 

Com són els vincles que alliberen? 

La nostra societat afavoreix els vincles? Per què ho creus així? 

Quina responsabilitat tenim sobre aquesta qüestió que acabes de respondre? 
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4. ACTUEM

Heu parlat de la responsabilitat que tenim, tant personal com a societat, de fer vincles. 

Però no qualsevol vincle, sinó aquells que afavoreixen la persona, l’alliberen, l’apropen 

a la seva dignitat.  

Us reunireu en grups de 4-5 membres i creareu un relat que convidi a crear vincles des 

de la relació d’igualtat, justícia i llibertat. Després, gravareu aquest relat per crear un 

vídeo stop motion que podeu fer públic per animar la societat a construir aquests 

vincles.  

Per construir el relat podeu seguir la tècnica cooperativa llapis al centre. Consisteix en 

posar al centre els vostres llapis (bolígrafs, ordinadors, etc.) Durant mig minut parleu de 

què és important que aparegui al relat. Passat aquest mig minut, tothom escriu al seu 

paper o ordinador una idea desenvolupada. I així es va repetint el procediment tantes 

vegades com calgui fins que el grup decideixi que té material suficient com per fer el 

relat.  

En un segon moment, us dividireu la tasca: 

   Foto: <a href='https://www.freepik.es/fotos/marco'> 
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5. REVISEM

Per acabar, fes-te conscient del que suposa ara per tu fer vincles. Ha canviat la 

importància que li donaves? Si ara tornessis a l’inici, a la rutina del CSI, canviaries el 

color, el símbol o la imatge? Per fer-te conscient utilitzarem la rutina: Think pair share. 

Reuneix-te amb un company o companya que no sigui del grup amb el que has 

treballat. En parelles, compartiu allò que més us ha sobtat, allò que heu descobert i 

allò que mai oblidareu sobre els vincles.  

Quan ho hagueu comentat, escriu aquí les teves reflexions perquè no te n’oblidis:  

 
EL QUE MÉS M’HA 
SOBTAT ÉS... 

EL QUE HE DESCOBERT 
ÉS... 

EL QUE MAI VULL 
OBLIDAR ÉS... 
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