
 

DOCUMENTAL “DONA AL PAS” 

INTRODUCCIÓ 

El documental "Dones al pas" és un projecte impulsat per l'Ins7tut d'Estudis de la Vall d'Albaida 
(IEVA) amb la col·laboració i par7cipació del professorat del departament de Ciències Socials i 
alumnes de l'Ins7tut de Castelló de Rugat.  

Aquest treball audiovisual és el tercer pas d'un projecte més ambiciós que l'IEVA va encetar el 2018. 
Una comissió de treball va organitzar el cicle de taules rodones "Pas de Dona", que al voltant de 
diferents temà7ques (treball, art, esport, etc.) va reunir dones de la comarca que tenen una 
trajectòria professional reconeguda i joves que comencen a fer camí.   

A par7r de l'èxit de les taules redones, l'IEVA va decidir de con7nuar el projecte el 2019 amb 
"Petjades de dona", una exposició que va encetar la recuperació de la biografia dones de la comarca 
que havien destacat en diferents camps com l'acadèmic, el compromís social o polí7c, però que eren 
poc conegudes o invisibles. L'exposició és de fàcil transport i ha viatjat ja per diversos pobles de la 
comarca. La bona acollida que ha rebut l'exposició s'ha reflec7t en un catàleg. A més, alguns dels 
pobles que l’han sol·licitada, han aprofitat per incorporar alguna dona destacada del seu municipi a 
les dotze inicials; d’aquesta forma l’exposició va creixent.  

La nova acció dins el projecte global ha estat el documental "Dones al pas", coordinat per dues 
membres de l'IEVA, Noèlia Sanvíctor i Lluïsa Gallego, amb el qual es pretén de provocar un diàleg 
intergeneracional entre dones adultes i xiques joves. Les dones majors, amb els seus relats de vida, 
representen l'experiència, les vides viscudes en altres temps, i les joves encarnen el present i el futur. 
Les dones i joves que hi par7cipen són de la comarca, persones que podem trobar en qualsevol dels 
pobles de la vall, dones senzilles de poble. 

Les dones majors són: Maria Luisa Cabanes d'Otos, Marta Raida de Castelló de Rugat i Pepi Prats 
d'Aielo de Rugat. Per altra banda, tenim les joves que són: Leire Vicedo Carboneres de Mon7txelvo, 
Alexia Bataller Sanestanislao i  Claudia Rios Rubinskaite del  Ràfol de Salem, Alèxia Cosac de 
Terrateig, Marta Santana Alborch de  Salem, Laila Vilar Crespo de Castelló de Rugat i Elisa Fayos  Sala 
d’ Otos. 



Webs amb informació sobre els altres projectes de l’IEVA, el cicle de taules redones i l’exposició:  
hfps://on7nyent.vilaweb.cat/no7cies/lieva-tanca-a-albaida-el-cicle-de-taules-redones-del-projecte-
pas-de-dona/ 
 h#ps://ieva.info/?p=1217 

DOCUMENTAL “DONES AL PAS” 

SINOPSI 

El documental és un diàleg intergeneracional entre dones adultes i xiques joves de la Vall d’Albaida 
Les adultes són dones entre els 63 anys i 73 que representarien la mena de dona que podem trobar 
als municipis de la comarca, que ja han viscut part de la vida i han complit alguns dels seus objecMus. 
Per altra banda, tenim  xiques joves, entre els 13 anys i 17 que encara tenen tota una vida al davant, 
amb algunes coses clares i altres no tant.  

En estes converses es tracten diferents temàMques com són el món laboral, l’educació, la família o el 
temps d’oci, s'hi mostren els canvis socials que han condicionat i condicionen la vida de les dones. 
Canvis que ens permeten de reflexionar sobre el paper que ha Mngut la dona en els nostres municipis 
i quin és el paper de les joves generacions. 

ENLLAÇ https://youtu.be/ERsZHmesXEI 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

Les següents propostes didàctiques es poden trrballar després de visualitzar el documental, 
són bastant obertes i les podeu fer vostres, personalitzar-les segons les característiques 
dels vostres centres 

A) PROPOSTA DIDÀCTICA – “DONESAL PAS” 

NIVELLS -ESO, BATXILLERAT I FP. 

OBJECTIUS - Generar un diàleg i/o debat entre l’alumnat que permeta D’aprofundir en les temà7ques 
que es tracten en el documental. 

ACTIVITAT - En grups menuts o en el grup classe, l’alumnat compar7rà amb la resta de companys/es 
quÈ ha vist al documental i contrastar quÈ diuen les dones grans amb què diuen les xiques joves. El 
professor/a guiarà i moderarà les intervencions i al final es poden fer unes conclusions i aportacions.  

Temà7ques que es tracten al documental: 
- Món laboral -  
- Educació 
- Temps d’oci 
- L’espai públic 

Conclusions i aportacions: 

https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/lieva-tanca-a-albaida-el-cicle-de-taules-redones-del-projecte-pas-de-dona/
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/lieva-tanca-a-albaida-el-cicle-de-taules-redones-del-projecte-pas-de-dona/
https://ieva.info/?p=1217
https://youtu.be/ERsZHmesXEI


- Reflexions i idees del futur de les dones a la comarca. Les opcions que els ofereix la comarca 
per tal de no anar-se’n fora.  

- Reflexionar sobre com veuen les nostres alumnes el seu futur (estudis, família, treball) fins i 
tot, com les veuen els seus companys. 

- Reflexionar sobre quins aspectes han canviat més per a les dones i quins són semblants.  
- També es pot fer un llistat de quines preguntes hagueren fet ells/es i després elaborar una 

entrevista per fer-la a les àvies, així passem a la següent proposta.  

Idees per a la reflexió i comparació generacional: 

- El món del treball: com es veuen les joven en el futur, si es veuen com a dones independents 
econòmicament o com mestresses de casa, si per a elles estudiar és una oportunitat de futur 
laboral, si la família serà un obstacle….. 

- La ruralitat: quines opcions de treball i d’eixides professionals ofereixen els municipis 
menuts? Com condiciona decidir si les dones joves es queden al poble o se’n van 

- Educació: plantejar si hi ha més opcions d’estudis per a les dones, si trien condicionades per 
la societat o la familia, si tenen les mateixes opcions que els company…. 

- El temps d’oci: com condiciona el fet de viure en un municipi menut el temps d’oci? Les 
relacions entre xiques i xics? Com es coneixen, com queden? Com festegen? Si els pares/
mares són més permissius en les relacions, si tenen més informació sobre les relacions 
sexuals i en parlen amb els amics o a casa…. 

- L’espai públic: quina ha estat i és la par7cipació de la dona en associacions (culturals), en 
l’esport o en la polí7ca? Les joves, quins interessos tenen per aquests temes i si són iguals 
que els que tenen els companys.  

B)PROPOSTA DIDÀCTICA – LES NOSTRES ÀVIES. 

NIVELL - 4t d’ESO i BATXILLERAT 

OBJECTIU Produir un diàleg intergeneracional entre l’alumnat i les seues àvies que afavorisca un 
apropament i un major coneixement mutu.  

ACTIVITAT - Fer una entrevista a les àvies. L’alumnat, després de visionar el documental, s’organitzarà 
en equips i entre tots els membres de cadascun prepararan una entrevista a fer a les àvies sobre 
diferents temes que es tracten al documental, com ara l’educació, el treball, el festeig, l’oci,etc.  

A con7nuació tenim diferents opcions: una potser que cada equip prepare la seua entrevista sota la 
supervisió del professor/a; una altra opció pot ser que entre tots els equips facen una única 
entrevista. En aquest cas, cada equip pot anar dient les seus preguntes i el professor/a les anotarà a 
la pissarra fent les correccions per7nents de forma que el resultat serà una única entrevista.  

Cada alumne/a entrevistarà una de les seues àvies i després a l’aula es pot fer una posada en comú, 
veient quines coses són semblants al documental i quines són diferents.  

C)PROPOSTA DIDÀCTICA – DONES I TREBALL 



NIVELL – ESO, BATXILLERAT, FP 

OBJECTIU Recuperar la memòria sobre els treballs que han fet les dones a la comarca. Reflexionar 
sobre aquests treballs, en els quals sovint no estaven assegurades, eren un complement a la faena 
del marit, havien de compaginar el treball amb la vida familiar… En unes condicions molt dures. 

ACTIVITATS– L’alumnat ha de dur fotografies en les quals es vegen les dones fent alguna faena, no 
sols domèsMca, com poden ser tallar raïm, fer garrafetes, fer espardenya, anant al llavador, al camp, 
en una tenda, etc.  La fotografia ha d’anar acompanyada d’un mínim d’informació: noms de les 
persones que hi apareixen, data i municipi. 

Les fotografies es poden posar sobre cartolines del mateix color amb les dades de la fotografia i fer 
una exposició. 

D’igual forma es pot fer l’acMvitat sobre educació, jocs, moda,etc.  

D)PROPOSTA DIDÀCTICA - QUALSEVOL TEMPS PASSAT ÉS MILLOR? 

NIVELL Es pot adaptar a qualsevol nivell, i en els cursos més alts es podran tractar alguns temes amb 
més profunditat.  

OBJECTIUS Que l’alumnat puga comparar la vida de les dones abans i ara, que reflexione sobre com 
han canviat les coses per a les dones i quins aspectes són posi7us i quins nega7us.  

ACTIVITAT Durant o després de visionar el documental, l’alumnat omplirà una taula semblant a la 
següent: 

Després es pot proposar un debat i extreure conclusions en les quals es valore la importància de: 

-una educació que fomente la igualtat d’oportunitats entre xics i xiques. 

-el treball remunerat i en condicions dignes. 

-la possibilitat de conciliar el treball i la família.  

-un oci més saludable.  

-relacions entre xic i xica com a iguals. 

  

 

ABANS ARA

TREBALL 

EDUCACIÓ

OCI 

RELACIONS XIC - XICA


