
8M
L e s  d o n e s  d e  l a  M a k i

C o m i s s i ó  C o e d u c a c i ó
E s c o l a  l a  M a q u i n i s t a



EN L’EDICIÓ DEL 8M D’ENGUANY,

HEM DECIDIT MUNTAR UNA

PETITA EXPOSICIÓ PER

HOMENATJAR A TOTES LES DONES

QUE TREBALLEN A LA NOSTRA

ESCOLA. 

 

ELS PÒSTERS EXPOSATS SON EL

RESULTAT D’ENTREVISTES QUE ELS

INFANTS DE CADA CLASSE HAN

FET A DONES TREBALLADORES DEL

CENTRE QUE SON SIGNIFICATIVES

EN LA SEVA QUOTIDIANITAT. 

 

AQUEST HOMENATGE TÉ LES

SEGÜENTS FINALITATS:
 

L 'EXPOSICIÓL'EXPOSICIÓ

L E S  D O N E S  D E  L A  M A K IL E S  D O N E S  D E  L A  M A K I



   VISIBILITZAR QUE TOTES LES

FEINES RELACIONADES AMB

L’ESCOLA COM LA NETEJA, EL

SERVEI MIGDIA, L’EQUIP DOCENT,

LA SECRETARIA, LA

CONSERGERIA, LA CUINA,

SUPORTS EXTERNS, ETC. LES

DESENVOLUPEN

MAJORITÀRIAMENT LES DONES. 

 

PROMOURE LA REFLEXIÓ:

EXISTEIXEN LLOCS DE TREBALL

MÉS FEMINITZATS? PER QUÈ?

QUINES CARACTERÍSTIQUES I

QUINES IMPLICACIONS SOCIALS I

CULTURALS TENEN? 

L 'EXPOSICIÓL'EXPOSICIÓ

L E S  D O N E S  D E  L A  M A K IL E S  D O N E S  D E  L A  M A K I



RECONÈIXER EL PAPER

FONAMENTAL QUE TENEN

AQUESTES DONES EN EL DIA A

DIA DE L’ESCOLA I POSAR EN

VALOR LA IMPORTÀNCIA DE LES

SEVES FEINES EN

L’ACOMPANYAMENT I

L’EDUCACIÓ DELS INFANTS. 

 

RECORDAR AQUELLES DONES

QUE EN UN MOMENT DONAT DE

LA SEVA VIDA NO HAN POGUT

ACCEDIR A LA FEINA DESITJADA

PER LA CONDICIÓ DE SER DONES.

 

L 'EXPOSICIÓL'EXPOSICIÓ

L E S  D O N E S  D E  L A  M A K IL E S  D O N E S  D E  L A  M A K I



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARIAJOMARIAJO
APARICIOAPARICIO

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Llar

Un animal: la formiga
Una cançó: More than words -
Extreme
Un llibre: El petit príncep -
Antoine de Saint-Exupéry

Perquè històricament se li ha donat el paper de
cuidadores d'infants a les dones. 

No ho crec. Tant un home com una dona
podem fer el mateix a l'escola.

Estar amb gent i compartir vivències tant amb els adults
com els infants. Acompanyar-los en el seu procés

d'aprenentatge i en un tros de la seva vida.

Equip directiu i mestra d'infantil



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ESTHERESTHER
PARULLPARULL

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Selva Negra

Un color: el negre (o no-color)

Un menjar: els gaudeix tots
Un llibre: La ciudad de los
prodigios - Eduardo Mendoza

Per la cultura de les cures.

No crec que influeixi.

Les experiències amb els infants i els
companys i companyes.

Mestra i equip directiu



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

TÀNIATÀNIA
ESPÍNESPÍN

Entrevistem...

Periodistes: classe de l'Amazones

Un animal: el falcó pelegrí

Un viatge: Tanzania

Un llibre: La catedral del mar -
Ildefonso Falcones

Crec que la nostra professió històricament s'ha relacionat amb la cura
dels infants. Hi ha moltes persones que creuen que aquesta tasca és més

de dones que d'homes. Per sort darrerament sembla que comença a
haver-hi més equilibri.

Tant se val, jo faria el mateix que faig ara. La diferència
la marca les creences de les persones amb qui

interaccionem.

Que cada dia és una nova aventura aprenent
jugant i practicant esport.

Mestra d'educació física



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

NEREANEREA
SASSAS

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Cova

Un animal: l'albatros
Un menjar: patates fregides amb
ou ferrat i xoriço
Un llibre: El plan es que no hay plan
- Fernando Castiñeiras

Històricament, era una feina de dones (d'ençà
que poden treballar).

No. Socialment, encara hi han feines una mica
estipulades per sexes.

Els somriures dels infants i amb les
companyes.

Tècnica d'educació infantil



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARÍA JOSÉMARÍA JOSÉ
HARTOHARTO

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Cova

Un color: el taronja

Un viatge: l'Índia
Un llibre: La meitat evanescent -
Brit Bennett

Per factors històrics, culturals i socials, ja que les feines
relacionades amb la maternitat i la cura dels infants s’ha

atribuït històricament a les dones. 

Crec que no és cap avantatge, tot i això encara trobem
famílies que prefereixen trobar mestres dones, sobretot

a l'etapa d'educació infantil.

Que és una feina poc monòtona, amb una gran responsabilitat, ja que
treballem amb persones. M’agrada acompanyar els infants en el

descobriment del món que els envolta i emocionar-me amb ells i les
seves famílies.

Mestra d'educació infantil



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MIREIAMIREIA
GONZÁLEZGONZÁLEZ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Cau

Un menjar: les postres
Una cançó: Som ocells - Nil
Moliner
Un viatge: una platja sense gent

Potser perquè és una feina de cura de l’infant en molts
aspectes i a vegades s’atribueix més al paper de la
dona, sobretot en les primeres edats de la infància.

No ho crec. És una professió molt vocacional i
tant homes com dones poden formar-hi part.

Els riures amb els nens i nenes i
companys/es.

Tutora del Niu



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

NÚRIANÚRIA
MUÑOZMUÑOZ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Niu

Un menjar: arròs a la cubana
Una cançó: Better together - Jack
Johnson

Un llibre: El cerebro del niño -
Daniel Siegel

Encara s'arrossega la tradició de relacionar els treballs de 'cura' amb les
dones. Em queda el dubte de saber si hi ha una tendència 'innata' en les

dones cap a aquest tipus de feines o és fruit de la societat masclista.

Ni avantatge ni desavantatge, però és cert que
està més acceptat socialment.

Descobrir tota mena de coses amb els infants.
Acompanyar-los emocionalment.

Tutora del Cau



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

SÍLVIASÍLVIA
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

Entrevistem...

Periodistes: classe la Cova

Un viatge: Australia
Un menjar: amanides de tot
tipus
Un llibre: Volver al amor -
Marianne Williamson

Perquè tradicionalment han estat dones les que han
desenvolupat aquesta feina. Per sort cada vegada hi ha

més homes!

No, el que fem les dones també ho poden fer
els homes

Tot el que aprenc cada dia dels infants.

Tutora de la Cabana



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

DOLORSDOLORS
MUÑOZMUÑOZ

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Cabana

Un animal: l'euga

Un viatge: costa oest del Canadà

Un llibre: L'ombra del vent - Carlos
Ruíz Zafón

Perquè tradicionalment el paper de cuidar dels infants ha estat atribuït a
les dones, i per extensió també a les escoles. Afortunadament, a poc a

poc es van incorporant més homes a la professió.

No. Crec que per ser mestre és indiferent el sexe del professional. El
que cal és tenir aptituds per desenvolupar la professió, que t'agradi
el tipus de feina i sobreto que t'agradi estar amb els nens i nenes. 

M'agrada estar amb els infants. Poder orientar-los, oferir
modelatges i acompanyar-los en el seu procés d'aprenentatge.

Tot això en companyia de tot l'equip de mestres.

Tutora de la Cova



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ESTERESTER
LARALARA

Entrevistem...

Periodistes: classe del Refugi

Un animal: el dofí

Una cançó: La vida es bella

Un país: Tailàndia

Perquè s'ha explotat molt el
sentit maternal.

No. Un home ho pot fer igual.

Gaudir com aprenen els infants.

Tutora de la Llar



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MONTSEMONTSE
BARTOLOMÉBARTOLOMÉ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Rec Comtal

Un viatge: els Estats Units
Una cançó: Total eclipse of the
heart - Bonnie Tyler

Un menjar: l'arròs negre

Per tradició cultural i la relació mare-infant. 

No, és més enriquidor amb una diversitat de
gènere.

Compartir aprenentatges, emocions, el dia a
dia... amb els infants, companys.

Mestra de Cicle Inicial



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

LOURDESLOURDES
FÈRRIZFÈRRIZ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Mercat

Un animal: l'elefant

Un viatge: Índia o Suècia
Un llibre: De part de la princesa
morta - Kenize Mourad

Potser perquè històricament a les dones no se'ls permetia
estudiar per a segons quines professions o estava mal vist

Ni avantatge ni desavantatge. Per la meva feina
el més important és la vocació i l'estima

El contacte amb els infants.

Tutora de l'Estació



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

GLÒRIAGLÒRIA
FREIXEDASFREIXEDAS

Entrevistem...

Periodistes: classe del Rec Comtal

Un animal: la girafa
Una cançó: Crazy in love -
Beyoncé
Un menjar: la fideuà

Per causes històriques encara hi ha una idea que les mestres són
més cuidadores, més semblant a unes mares, que també ho som.
També crec que la nostra professió no té el prestigi que es mereix

Crec que ser mestra és una professió avantatjosa respecte d’altres
professions, però crec que esel gènere és poc rellevant. Requereix de

persones implicades, respectuoses, properes i que sàpiguen treballar en
equip.

Crear i imaginar amb els infants, explicar contes, veure com els infants van
aprenent i aportant noves idees al grup. Gaudeixo molt amb l’espai d’emociona’t
veient com els infants deixen anar la seva creativitat, espontaneïtat i m’inspiren

per continuar creant.

Tutora de la Font



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

XUSAXUSA
LÓPEZLÓPEZ

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Font

Un animal: el mussol

Una cançó: Mamma Mia - ABBA
Un llibre: Desig de xocolata -
Care Santos

Potser perquè de sempre la cura i atenció dels infants
ha estat més relacionada amb les dones que amb els

homes.

No ho hauria de ser, però és cert que sempre ha estat
una feina que han fet més les dones, tot i que cada

vegada hi ha més homes dins del món de l'educació. 

Gaudeixo molt veient la motivació que tenen els infants
i m'agrada acompanyar-los en el seu procés de

descoberta i del propi aprenentatge.

Tutora de Rec Comtal



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MÀRIAMMÀRIAM
EL MOUHAJIREL MOUHAJIR

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Mediterrània

Un menjar: canelons de carn

Una cançó: Dancing queen - Abba

Un llibre: Sombra y hueso - Leigh
Bardugo

 Històricament, a les dones se'ns ha atribuït la tasca de la cura
dels infants. Ser mestra requereix una part molt emocional que,

estereotipadament, sempre se'ns ha atribuit a les dones.

Crec que si que és un avantatge, ja que l'educació es
considera una feina del sector de "cuidar a la gent" i tots els

sectors de cuidats sempre ho han fet les dones.

M'encanta poder viure i compartir tot el que fem amb
els infants i veure com van creixent i fent aprenentatges

mentres gaudeixen del dia a dia a l'aula.

Tutora del Riu Besós



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

CRISTINACRISTINA
MONTESMONTES

Entrevistem...

Periodistes: classe dels Pirineus

Un viatge: l'Índia
Una cançó: Shape of you - Ed
Sheeran
Un color: el blau

Perquè potser falta donar a conéixer més
referents, sense estereotips. 

Penso que no, o almenys, no hauria de ser-ho. 

Veure com els infants venen a l'escola contents
i amb ganes d'aprendre cada dia.

Tutora de Collserola



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MÒNICAMÒNICA
PAUPAU

Entrevistem...

Periodistes: classe de Collserola

Un país: Nepal
Una cançó: Tanca els ulls -
Txarango
Un menjar: la paella de verdures

Perquè hi ha més dones amb ganes i empenta per educar les
futures generacions i posar el seu granet de sorra a construir

una societat més conscient i igualitària .

Ser dona és el més habitual a la meva feina i l’avantatge
és que entre totes fem comunitat, compartim i ens

entenem.

M’agrada veure com els infants creixen, es fan grans,
assoleixen reptes, se superen, i gaudeixen aprenent. 

Tutora de Pirineus



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

PURAPURA
MASMAS

Entrevistem...

Periodistes: classe del Riu Besòs

Un animal: el gat
Una cançó: I'm your man -
Leonard Cohen
Un menjar: bacallà amb samfaina

Tradició i economia, malauradament.

Sí i no. Sovint sents que no et tracten igual. Per exemple,
sent dona pot ser més fàcil per connectar amb els infants,

però pot costar més pel que fa a l'autoritat.

La relació amb els infants. Veure com van
aprenent coses noves.

Tutora de la Mediterrània



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ANDREAANDREA
JIMÉNEZJIMÉNEZ

Entrevistem...

Periodistes: classe de Selva Negra

Un color: el taronja

Una cançó: qualsevol de La  Raíz

Un viatge: un lloc que encara no
hagi visitat

Perquè històricament, a les dones se li han
otorgat tasques de cura dels infants.

No, perquè penso que les qualitats per fer
aquesta feina no depenen del gènere.

Veure com l'emoció és el motor per aprendre junts i
els uns dels altres, i com ens fa millors persones.

Tutora del Sàhara



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

NÚRIANÚRIA
MAURELMAUREL

Entrevistem...

Periodistes: classe de Fuji

Un animal: el lemur
Una cançó: Rosas - La oreja de Van
Gogh
Un menjar: arròs a la cubana

Per una qüestió històrica.

No. Penso que un home pot fer
exactament el mateix que jo.

Poder veure com les nenes i els nens
aconsegueixen el que es proposen.

Tutora de l'Amazones



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

SUSANASUSANA
CUBEROCUBERO

Entrevistem...

Periodistes: classe del Sàhara

Un animal: la pantera

Un viatge: la volta al món
Una cançó: alguna salsa de Marc
Anthony

Potser abans eren uns estudis que cursaven més les
dones. Abans les carreres més tècniques les feien els

homes i l'educació quedava en un paper més de dones. 

No. Un home ho pot fer igual. 

Acompanyar el procés d'aprenentatge dels infants. Formar
part del seu projecte, gaudir de les seves motivacions i

interessos. Veure'ls créixer i superar reptes. 

Tutora de Fuji



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARÍAMARÍA
BARRIOBARRIO

Entrevistem...

Periodistes: classe de Coral Reef

Un menjar: la sopa de la meva mare

Una cançó: Viva la vida - Coldplay

Un viatge: New York 

Pel tipus de feina que és, ja que la part sentimental és
important.

Crec que avantatge no seria la paraula que faria servir, sinó
que tenim més facilitats, ja que s'ha relacionat sempre la

professió de mestra amb les dones.

El que més m'agrada de la meva feina és viure el dia a dia
amb els infants i poder compartir amb ells i elles totes les

vivències de l'escola.

Tutora de Fuji



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

JUDITJUDIT
ESCODAESCODA

Entrevistem...

Periodistes: classe del Sàhara

Un color: el vermell
Una cançó: Hotel California - The
Eagles
Un viatge: el Canadà

Jo volia estudiar químiques, però una mestra d'institut em va dir que acabaria fent de
professora, ja que per les dones era molt difícil accedir a laboratoris. Per aquest motiu vaig

decidir estudiar magisteri amb la fortuna que em va encantar l'ofici. I la majoria femenina del
sector s'explica per un factor cultural que avesa les dones a cuidar de les criatures.

No, els infants necessiten referents de
qualsevol gènere.

El bon ambient que es viu entre les
treballadores i alumnat del centre.

Tutora de Coral Reef



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

SÒNIASÒNIA
ARBIOLARBIOL

Entrevistem...

Periodistes: classe de l'Amazones

Un viatge - Finlàndia
Una cançó: Hakuna Matata - El rei
lleó
Un llibre: Mecanoscrit del segon
origen - Manuel del Pedrolo

Perquè sempre s'ha cregut que som nosaltres les que
cuidem els infants.

Totes i tots som iguals. Ni ser dona ni ser home ha de
comportar un avantatge per aquesta feina ni per cap

altra.

La il·lusió dels infants, poder ajudar-los a aprendre i
adonar-me, quan acaba el dia, que jo també he après

alguna cosa d'elles i ells.

Tutora de Selva Negra



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

GEORGINAGEORGINA
BONETEBONETE

Entrevistem...

Periodistes: classe dels Pirineus

Un viatge: Vietnam o Cambodja
Una cançó: Nothing else matters
- Metallica
Un llibre: Too much happiness -
Alice Munro

Per la tradició, suposo que abans es considerava la
feina de mestra com una tasca de dones. Ara sembla

que això està canviant.

No crec que sigui un avantatge o un inconvenient. Penso que
en el nostre sector (o a les escoles on he treballat) tenim molta

cura respecte les diferencies de gènere.

La complicitat que es crea amb infants i
companyes.

Mestra d'anglès



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

REBECAREBECA
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

Entrevistem...

Periodistes: classe de Collserola

Un llibre: La casa alemana -
Annette Hess
Una cançó: Mi verdad - Maná 

Un viatge: Guinea Equatorial

Perquè històricament s'ha associat el gènere
femení amb la cura dels infants.

No. Crec que tots podem aportar coses diferents
independentment del nostre gènere.

És genial poder passar per diferents grups ja que així puc
conèixer molts nens i nenes de l'escola. M'encanta poder

ajudar-los en tot el que necessitin.

Especialista d'atenció a la diversitat



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARTAMARTA
ORTEGAORTEGA

Entrevistem...

Periodistes: classe de Coral Reef

Un menjar: truita de patates
Una cançó: Sunrise - Norah
Jones
Un llibre: Las chicas son rockeras
- Miguel Ángel Bargueño

Perquè culturalment el paper de la dona s'ha associat a les cures i educar.
Cal trencar aquest estereotip. La vocació pot néixer en qualsevol persona i
és molt més ric un claustre divers que reflecteixi la societat on vivim (més

enllà del binomi home-dona).

Crec que és important que pensem que cada persona és diferent i
que el sexe no és l'únic element que ens defineix. Som persones i
totes i cadascuna de nosaltres tenim coses diferents, precioses!

Els projectes que fem, com escola i a cada una de les classes, sempre
ens fan aprendre i sempre és una aventura, un viatge compartit que mai
saps on ni com acabarà! I als grans viatges si van acompanyats de bona

música, encara són millors! 

Mestra de música



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

PATRICIAPATRICIA
BERTÓBERTÓ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Riu Besòs

Un viatge: Grècia

Una cançó: Rather be - Clean bandit

Un llibre: Els pilars de la terra -
Ken Follett

Un motiu pot ser que, generalment, les dones
tenim l'instint maternal molt despert.

No és ni un avantatge ni un desavantatge, crec que
totes i tots intentem fer la nostra feina el millor possible.

M'agrada veure com els infants s'ho passen
bé mentre van aprenent i jugant.

Mestra de música



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ANAANA
GRACIAGRACIA

Entrevistem...

Periodistes: classe de l'Amazones

Un animal: el gos
Una cançó: Al alba - Malú i Pepe
de Lucía
Un viatge: Punta Cana

Des del punt de vista històric, les dones sempre s'han
ocupat de la neteja, i malauradament és un pensament

que no ha canviat gaire.

No, és un treball que podem fer homes i dones
de la mateixa manera.

Quan acabo de netejar-ho tot.

Neteja



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

RUTHRUTH
SBERTSBERT

Entrevistem...

Periodistes: classe de Selva Negra

Un color: l'escala cromàtica
sencera
Un viatge: arreu del món
Un menjar: li agrada tot

Per molts factors.

No.

L'equip de l'Escola.

Auxiliar administrativa



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

CARLACARLA
CUARTEROCUARTERO

Entrevistem...

Periodistes: classe de Fuji

Un animal: l'àliga

Una cançó: Boig per tu - Sau

Un menjar: Tots!

Perquè sempre s' ha vinculat la cura i
educació dels infants amb les dones.

No.

Estar en contacte amb infants.

Conserge



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

CHANTALCHANTAL
SLUJALKOVSKYSLUJALKOVSKY

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Cabana

Un viatge: Cuba
Una cançó: Chop Suey - System
of a Down
Un llibre: Le droit à la paresse -
Paul Lafargue

Perquè es tracta d'una feina de cures, que socialment i culturalment
correspon fer a les dones. Sobretot la feina de "monitora de menjador", que

tradicionalment ocupaven mares o àvies que volien entrar al món laboral
sense sacrificar la seva tasca principal de mestressa de casa.

Si. Al ser una feina de cures a menors, el fet de que sigui una dona
transmet més confiança perquè hi ha la creença de que les dones

tenim instint maternal i protector, som més sensibles i sabem escoltar. 

Aprendre i transmetre dia a dia valors com el
respecte, la empatia i el sentit de comunitat.

Coordinadora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

LAIALAIA
LUNALUNA

Entrevistem...

Periodistes: classe de Collserola

Un animal: la balena
Una cançó: Dust in the wind -
Kansas
Un viatge: Escòcia

Doncs justament per aquest motiu, que històricament a les dones se'ns ha
fet assumir el paper de cuidadores. I, encara que els homes a l'escola van

apareixent de mica en mica, encara cal fer molta feina per trencar amb
aquesta visió.

Suposo que té els seus avantatges. De moment el primer que em ve al
cap és que hi ha menys prejudicis sobre la figura de la dona en el món de
les cures, sobretot a la primera infància. Ja que històricament, el paper de

la dona ha estat bàsicament el de cuidar a tothom.

Compartir l'estona de lectura amb cicle inicial, acompanyar-los i comprovar com
adquireixen autonomia i es deixen anar, cadascú al seu ritme, amb la lectura. També

m'agrada poder treballar els valors, veure com interaccionen entre ells i sobretot fer-los
preguntes perquè es qüestionin i les reflexions tan interessants que fan elles i ells.

Acollida, suport a la lectura, biblioteca
escolar i mestra de Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

CRISTINACRISTINA
PUYOPUYO

Entrevistem...

Periodistes: classe del Sàhara

Un animal: el flamenc 
Una cançó: Amor particular -
Lluís Llach
Un llibre: Alícia al país de les
meravelles - Lewis Carroll

Crec que hi ha diferents factors socials i històrics
que fan que hi hagi més dones en aquest sector. 

Crec que el que compta és ser una persona
professional, que estimis la teva feina i que tinguis

ganes d'aprendre i compartir amb la resta de persones. 

El que més m'agrada de la meva feina es poder
compartir amb les companyes i els infants bones

estones i aprendre cada dia coses noves.

Monitora Migdia, vetlladora i
coordinadora d'extraescolars



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ANAÏSANAÏS
PÉREZPÉREZ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Niu

Un animal: el gos

Un menjar: la pizza

Un llibre: Una mochila para el
universo - Elsa Punset

Per l’estigma social que ens transmeten des
de petites.

No ho crec.

L’amor que em transmeten els infants.

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

LORENALORENA
DELGADODELGADO

Entrevistem...

Periodistes: classe del Refugi

Un viatge: les illes Maldives
Una cançó: ¿A dónde vamos? -
Morat
Un llibre: Saga Valeria - Elísabet
Benavent

Cada vegada més hi ha més monitors en el nostre sector, encara que
efectivament majoritàriament som dones. Potser és pel paper tan arrelat

que té la dona en la criança i la cura dels infants, des de sempre.

No, penso que no hi ha avantatges, ni desavantatges.
Tots tenim els mateixos drets i obligacions en aquesta

feina que poden fer igual tant homes com dones.

Els moments de riures i jocs i la
companyonia de l'equip

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ANABELANABEL
DÍAZDÍAZ

Entrevistem...

Periodistes: classe de Fuji

Un animal: el dofí

Un color: el rosa

Un viatge: Itàlia

Perquè abans estava millor vist si eres dona, ja que es
feien moltes diferències als treballs i encara tot això està

canviant. 

Crec que el gènere dona igual, el que és
important és tenir vocació per la feina.

 
 

Poder aprendre cada dia coses noves
dels infants.

 
 

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARÍAMARÍA
HERNANDOHERNANDO

Entrevistem...

Periodistes: classe del Mercat

Un animal: el koala

Una cançó: S'ha acabat - Els Pets

Un menjar: llenties estofades

Crec que l'educació sempre ha sigut un
sector que s'ha atribuït a les dones.

Crec que no, perquè tant és ser dona o
home.

Poder compartir l'estona del dinar i les
converses.

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MONTSEMONTSE
PALLEJÀPALLEJÀ

Entrevistem...

Periodistes: classe del Riu Besòs

Un viatge: Fiords noruecs
Una cançó: Angels -  Robbie
Williams
Un llibre: La catedral del mar

Per què l'horari permet la conciliació
familiar i pel baix sou.

No, per què els infants de vegades respecten
més als homes.

El vincle amb els infants i veure els seus avenços.

Vetlladora



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

SÍLVIASÍLVIA
TORRASTORRAS

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Cabana

Un animal: el cèrvol
Una cançó: Fields of gold - Eva
Cassidy
Un llibre: La novia gitana -
Carmen Mola

Poder perquè per una qüestió d’història social a les
dones ens havien encomanat la cura i atenció dels

infants 

No, el que importa és estar ben preparada
i que t’agradi la feina.

Acompanyar els infants en el seu dia a dia a
l'escola i el tracte amb l’alumnat amb necessitats

educatives.

Mestra d'atenció al a diversitat



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

VANESSAVANESSA
RUZRUZ

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un color: el verd
Una cançó: Mujer de las mil
batallas - Manuel Carrasco

Un viatge: Formentera

Probablement perquè abans el treball de
cuinar sempre es destinava a les dones.

No. Qualsevol dels gèneres poden desenvolupar
aquesta professió en igualtat de condicions.

Poder elaborar els plats i que els infants
de l'escola els gaudeixin.

Cuinera



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARIMARI
RUZRUZ

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: la pantera

Un viatge: Hawaii

Un color: el vermell

Potser la sensibilitat amb els infants i la vena
maternal es noten.

No crec que sigui un avantatge. Només necessites
il·lusió i posar-hi ganes, tant siguis home com dona.

La satisfacció dels infants quan veus que ho mengen
tot i t'ho agraeixen dient que tot era molt bo.

Ajudant de cuina



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

ROSAROSA
CARRERACARRERA

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: el gat
Una cançó: Born in the U.S.A. -
Bruce Springsteen
Un llibre: El nen amb el pijama de
ratlles - John Boyne

Per l'horari en què es treballa.

No, ho pot fer tant un home
com una dona.

L'horari.

Auxiliar de neteja



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

CARMENCARMEN
SALGUEROSALGUERO

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: una lleona

Una cançó: qualsevol del Parrita

Un llibre: El petit príncep

Per l'horari en què es treballa.

No ho crec, un home ho pot fer igual.

L'horari.

Auxiliar de cuina



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

YOLANDAYOLANDA
DE MIRADE MIRA

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: una abella
Una cançó:Bohemian Rhapsody -
Queen
Un llibre: Dime quien soy - Júlia
Navarro

És un treball on les dones estem més
identificades.

No, crec que tant homes com dones
poden fer la meva feina.

Poder treballar amb els infants.

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

CAROLCAROL
LÓPEZLÓPEZ

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: la papallona
Una cançó: I will always love you -
Whitney Houston

Un viatge: Brasil

Per la caracterizació de la professió. 

Sí. La nostra visualització ens permet arribar
abans que no després als possibles conflictes. 

El tracte amb els infants.

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

Mª. CARMENMª. CARMEN
MANZANARESMANZANARES

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: el cavall

Un viatge: un país nòrdic

Un llibre:  El diari d'Anna Frank

Crec que és per una conciliació
d'horaris tant familiar com d'estudis.

No en especial, si t'agrada és
indiferent, siguis home o dona

La relació amb les nenes i els nens

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

LLUISALLUISA
BARTOLOMÉBARTOLOMÉ

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: el gos

Un color: el blau

Un viatge: qualsevol, però
sempre amb la família

Hi ha molt pocs referents masculins,
sobretot a primària.

No. Depèn més de l'empatia personal
que del fet de ser home o dona.

Treballar amb els infants per ajudar-los a adquirir
competències per seguir la classe normal. Coordinar-me amb

les mestres i adaptar materials.

Mestra d'atenció a la diversitat



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

JÚLIAJÚLIA
CABALLÉCABALLÉ

Entrevistem...

Periodistes: classe de Coral Reef

Un viatge: Japó

Una cançó: Torn - Natalie Imbruglia

Un color: el verd

La incorporació de la dona al món laboral és un fet bastant recent i que causa
que les dones que s'hi incorporin per primer cop a un treball accedeixin a aquells

que són de temps parcial (feina de poques hores). A més, el fet que les cures
vers els infants han estat des de sempre un fet adscrit al rol de gènere femení.

Pel fet d'haver estat educada com una "noia" l'educació emocional és
quelcom que des de petita se m'ha permès desenvolupar i, per tant, un
avantatge a l'hora de connectar amb els sentiments d'altres, eina molt

necessària en el dia a dia d'aquesta feina.

Transmetre i treballar els valors de convivència
i pluralitat amb els infants. 

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

PATRIPATRI
LABLANCALABLANCA

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Selva Negra

Un menjar: truita de patates

Un viatge: Amèrica del Sud
Un llibre: La vida es sueño -
Calderón de la Barca

Perquè està dins del sector de cures.

No. Crec que com totes les feines els rols de gènere
existeixen, tant a l'entorn com a l'imaginari col·lectiu que

fa que ens relacionem de la forma que ho fem.

Quan es generen certs vincles de confiança i
complicitat, que et permeten crèixer i et donen altres

punts de vista.

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

HELENAHELENA
ZARCOZARCO

Entrevistem...

Periodistes: classe de Fuji

Un viatge: Kiribati
Una cançó: Mujer frontera -
Clara Peya
Un menjar: les amanides

Perquè el sector de cuidar infants i altres persones
sempre s'hi han dedicat moltes més dones que

homes.

No és un avantatge per a les monitores. Potser sí que
ho pot ser per als infants.

Que cada dia puc aprendre coses noves
gràcies als infants.

Monitora Espai Migdia i vetlladora



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MIREIAMIREIA
LUNALUNA

Entrevistem...

Periodistes: classe de la Mediterrània

Un viatge: Islàndia

Una cançó: Foc lent - Adala
Un llibre: El nombre del viento -
Patrick Rothfuss

Podria ser pequè som més empàtiques. Pel fet que el món
educatiu ha estat format per una majoria de dones durant

els darrers anys fa que se'ns depositi més confiança.

En alguns aspectes sí. Sovint tinc la impressió que els
infants solen tenir més confiança amb nosaltres quan

necessiten explicar alguna cosa.

Poder transmetre valors com el respecte.

Monitora Espai Migdia



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MÓNICAMÓNICA
GUZMANGUZMAN

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un color: el blau

Un viatge: el Perú

Un menjar: la paella

Perquè abans estava mal vist que els
homes fessin tasques de neteja.

No, de fet l'avantatge és poder treballar. Fa
anys a les dones no ens deixaven treballar.

Puc aprendre moltes coses dels
infants i de les mestres.

Neteja



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MYRIAMMYRIAM
MARTINMARTIN

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un animal: l'agaporni
Una cançó: Tacones rojos -
Sebastián Yatra
Un color: blau

Sempre hi ha hagut més dones que
homes fent tasques de neteja.

És una feina que pot fer tothom,
siguis home o dona.

La ubicació de l'escola.

Neteja



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

MARTAMARTA
LEDOLEDO

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un menjar: canelons
Una cançó: Rien de Rien - Edith
Piaf
Un llibre: La soledad de los números
primos - Paolo Giordano

Perquè la cura de l'altre sempre s'ha
atribuït a les dones.

No penso que sigui un avantatge ni un desavantatge:
tenir una mirada empàtica, una visió d'ajuda és una

qualitat personal desvinculada del gènere.

Compartir amb l'equip com evolucionen els
alumnes, participar de les activitats de l'aula,...

Assessora psicopedagògica



Què t'agrada més de la teva feina 
a l'escola?

Creus que és un avantatge ser dona per 
la teva feina? Per què?

Per què creus que al teu sector hi ha una
majoria de dones?

NORANORA
ORREGOORREGO

Entrevistem...

Periodistes: infants de sisè

Un color: el fúcsia

Un viatge: París

Un menjar: la xocolata

És de les feines que surten més immediates
perquè sempre hi ha molta oferta.

És indiferent, ho pot fer tant un home
com una dona.

M'agrada l'escola i l'equip de
persones que hi treballa.

Neteja



"QUANTES DONES OBLIDADES

PERQUÈ ELLES MATEIXES NI

TAN SOLS VAN PODER,

PODEN O PODRAN DIR,

AQUESTA BOCA ÉS MEVA,

AQUEST COS ÉS MEU, AIXÒ ÉS

EL QUE JO PENSO."

L 'EXPOSICIÓL'EXPOSICIÓ

L E S  D O N E S  D E  L A  M A K IL E S  D O N E S  D E  L A  M A K I

"EL FEMINISME ÉS UNA FORMA

DE VIURE INDIVIDUALMENT I

DE LLUITAR

COL·LECTIVAMENT."

SIMONE DE BEAUVOIR

VIRGINIA WOOLF


