
La desigualtat de gènere
als mitjans de comunicació

TALLER



Quines competències
assolim?

Àmbit lingüístic                  
Comunicació oral
Competència 7. Obtenir informació, 
interpretar i valorar textos orals 
de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i acadèmics, incloent-hi 
els elements prosòdics i no verbals.

Àmbit social
Ciutadana
Competència 11. Formar-se un criteri 
propi sobre problemes socials rellevants 
per desenvolupar un pensament crític.

Competència 12. Participar activament 
i de manera compromesa en projectes 
per exercir drets, deures i responsabilitats 
propis d’una societat democràtica.

Àmbit Personal i social 
Participació
Competència 4. Participar a l’aula, 
al centre i a l’entorn de manera 
reflexiva i responsable.

Àmbit Cultura i valors       
Personal
Competència 1. Actuar amb autonomia 
en la presa de decisions i ser responsable 
dels propis actes.

Interpersonal
Competència 5. Mostrar actituds 
de respecte actiu envers les altres 
persones, cultures, opcions i creences.

Sociocultural
Competència 7. Comprendre i valorar 
el nostre món a partir de les arrels culturals 
que l’han configurat.

Competència 9. Analitzar críticament 
l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, 
polític, cultural) des de la perspectiva ètica, 
individualment i de manera col·lectiva.

Competència 10. Realitzar activitats 
de participació i de col·laboració 
que promoguin actituds de compromís 
i democràtiques.

Actitudinal i plurilingüe
Competència 2. Implicar-se activament 
i reflexiva en interaccions orals amb 
una actitud dialogant i d’escolta.

Àmbit digital
Tractament de la informació 
i organització dels entorns 
de treball i aprenentatge
Competència 4. Cercar, contrastar 
i seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts 
i mitjans digitals.

Competència 5. Construir nou 
coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament 
de la informació amb el suport 
d’aplicacions digitals.

Competència 6. Organitzar i utilitzar 
un entorn personal de treball 
i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat 
del coneixement.
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Preparació del taller
Es divideix l’aula en grups de 5 o 6 alumnes. Cada grup 
ha de disposar d’un dispositiu amb connexió a internet.
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La desigualtat de gènere
als mitjans de comunicació

Hi ha desigualtat de gènere
als mitjans de comunicació?

Com podem saber-ho?

Quines implicacions té?
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Per què les dones reben més sovint 
aquest tipus de preguntes?

Quina reacció generen?

Periodisme sexista?
Mirem i comentem un vídeo-recopilació de preguntes 
sexistes a dones famoses.
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Com podem evitar-los?

Activitat: Fem un test!
Aprenem a identificar els titulars sexistes.
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Què passa si canviem dones
per homes en alguns titulars

de persones famoses?
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Observem i comentem alguns exemples.



Activitat: Fem un debat!
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Ens preparem per grups algunes reflexions 
per compartir amb la classe i fem un debat.
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