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 1. JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

La imatge que mostra cada persona és una eina més que pot utilitzar per comunicar-
se. Observeu la gent, fixeu-vos en els colors que porta, el seu vestit, la forma del seu 
pentinat, els accessoris. Podríeu explicar alguna característica pròpia de cada persona 
que heu analitzat? Segurament que si. Però és només la persona la que ens explica o 
és la societat en la que està immersa? 

Podem esbrinar trets característics de diferents societats del moment o, fins i tot, 
podem saber una mica més de diferents col·lectius al llarg de la història. Aquest és el 
tema de la present unitat didàctica. Utilitzarem la imatge que s’ha presentat de la dona 
en diferents moments de la història i mitjançant el seu anàlisi en sabrem més sobre la 
seva situació a la societat del moment. 

S’analitzarà també la imatge de les dones de diferents societats actuals. 

Aquesta unitat didàctica és unitat transversal adreçada, més aviat al 2n cicle de la 
ESO de 16,5 hores de durada. 

 

 

 

2.OBJECTIUS DIDÀTICS 

1. Desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat envers la informació que li arriba. 
 

2. Fer visible factors socials que han marginat la dona en diferents moments  
històrics. 
 

3. Analitzar la imatge ideal que s’ha projectat de la dona en diferents moments 
històrics i en diferents societats 
 

4. Potenciar l’autoestima de l’alumnat respecte la seva imatge. 
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3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Les competències treballades són: 

1.Competència en comunicació lingüística 

• Capacitació per a comunicar, oralment i per escrit, el propi 
pensament i coneixement. 

 2.Competència cultural i artística 

• Desenvolupament del sentit estètic, la capacitat d’emocionar-se. 

3.Tractament de la informació i competència digital 

• Recerca, selecció, organització i interpretació de la informació a 
partir de fonts diverses,  especialment del suport digital. 

• Capacitació per a distingir entre informacions rellevants i 
anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives i per 
tant, la intencionalitat dels missatges.  

• Contrastació de la informació a partir de fonts diverses i de la 
seva comparació per al desenvolupament del pensament crític.  

4. Aprendre a aprendre 

• Desenvolupament d’estratègies de regulació i autoregulació, per 
aprendre a millorar i per  saber comunicar el que s’ha après. 

5.Coneixement i interacció amb el món 

 Comprensió de la interdependència dels agents, els fets i els 
fenòmens naturals, socials, econòmics, polítics, culturals...  en 
un món global.  

6.Competència social i ciutadana 

 Respecte i assumpció de  la diversitat cultural com una riquesa 
personal i col·lectiva.  
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4. CONTINGUTS 

1. Concepte d’ideal de bellesa o cànon de bellesa.  
 

2. La construcció dels  diferents canons de bellesa al llarg de la història. 
 

3. Influència del cristianisme en la construcció d’ideal de bellesa a l’Edat mitjana. 
 

4. El valor simbòlic dels elements estètics en diferents cultures i societats. 
 

5. L’evolució del vestit i complements de dona a Europa.  
 

6. El vestit com element de repressió de la dona. Elements com: el verdugat, la 
crinolina, el polissó, la cotilla. 
 

7. La influència dels mitjans de comunicació en la construcció del cànon de 
bellesa actual. 
 

8. La relació de la imatge de dona actual amb malalties com l’anorèxia. 

 

5. EINES METODOLÒGIQUES 

El professorat intentarà treballar des de la pràctica reflexiva. S’intentarà generar una 
actitud participativa i de diàleg envers l’alumnat.  

La presentació dels continguts es farà amb una petita explicació per part del 
professorat, exposició magistral, després s’analitzaran un textos, fotografies, vídeos 
que haurà d’analitzar i/o interpretar. 

Es proposaran debats que generin diferents opinions sobre un mateix tema. 

Es proposaran activitats de recerca d’informació i la realització de treballs en format 
power point que s’hauran d’exposar oralment. Els treballs es faran per parelles. 

Recursos:                                                                                                       

És imprescindible per aquesta unitat: 

• Una TV o pantalla més canó. 
• Reproductor de DVD i/o vídeo. 
• PC amb connexió a Internet. 
• Pel·lícules en format DVD o vídeo. 

 

Espais: aula amb connexió a Internet i canó, aula d’informàtica.  
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6. AVALUACIÓ 
 

L’avaluació de la unitat didàctica tindrà en compte les diferents modalitat d’activitats 
proposades. 

 

 

Eines d’avaluació: 

• Treballs realitzats per l’alumnat: 
      Activitat 3: 20% 
      Activitat 9: 20% 
      Activitat 10:30 % 
 
• Registre de classe del professor, respecte al saber estar :30% 
(assistència classe, interès durant el desenvolupament de la classe, participació 
debats i col·loquis sobre vídeos tractats i temes relacionats, comportament 
adequat) 
 

 
 

Recuperació: 

Al finalitzar la unitat el professorat realitzarà unes activitats de recuperació pels 
alumnes que, segons la distribució anterior dels criteris d’avaluació, no l’hagin superat. 

Aquestes activitats podran ser: 

• Un recopil.latori d’exercicis proposats per la  professora. 
• Una prova escrita sobre els continguts treballats. 
• Un treball monogràfic sobre un tema proposat per la professora. 
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7. ACTIVITATS 

                    ACTIVITAT 1: Diguem mirallet, qui és la més guapa? 
 
Criteri d’avaluació: 
 Entén el conceptes d’ideal de bellesa o cànon estètic i el seu component 

subjectiu i canviat segons els factors socials. 
 Relaciona els valors culturals amb la imatge projectada pels seus integrants. 

 
Descripció: Activitat d’introducció. 
 
Introduirem el concepte d’ideal de bellesa o cànon de bellesa, canviant segons les 
característiques de la societat del moment. Important que entenguin que els ideals de 
bellesa no representen la imatge real de la dona de la societat sinó que es una 
distorsió influenciada per diferents factors en cada moment històric. 
 
En aquesta activitat es veuran diferents canons de bellesa de diferents cultures. 
 
ANNEX 1. 
 
 
Temporització: 2 h. 
 

                            ACTIVITAT 2: Eva, la primera dona. 

Criteri d’avaluació.:  
 Entén la influència de les religions en la construcció de l’ideal de dona. 
 Entén el simbolisme dels elements estètics. 

 
Descripció: Activitat d’introducció. 
 
Segons les tres grans religions (cristianisme, judaisme i islamisme ) i algunes amb 
menors seguidors Eva va ser la primera Dona sobre la terra. És interessant plantejar 
com activitat de presentació aquest model de dona que es presenta a la Bíblia. 
També es planteja un dels motius principals que s’ha donat a l’ús del vestit, el pudor. 
Aquests dos elements influenciaran la imatge que s’ha volgut donar posteriorment de 
la dona sota influència molt sovint d’aquestes grans religions. 
 
 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gn+2&id24=1&pos=1&set=15&l=ca (L’home i la 
dona) 
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gn+3&id24=1&pos=1&set=15&l=ca (El pecat i les 
seves conseqüències) 
 
Relacionar el simbolisme donat al cabell pèl-roig a la dona i el fet que Eva ha estat 
presentada molt sovint amb aquest color a la seva llarga melena. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rVI0A4DTVgg. Aquesta escena de la pel·lícula 
Gilda reflecteix molt bé  la nuesa de la dona com objecte de pecat. 
 
 
Temporització : 1h.                                                                                            
 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gn+2&id24=1&pos=1&set=15&l=ca
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gn+3&id24=1&pos=1&set=15&l=ca
http://www.youtube.com/watch?v=rVI0A4DTVgg
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                              ACTIVITAT 3: Venus, la dona fèrtil. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Relaciona la funció donada a la dona prehistòrica amb l’ideal estètic 

representat. 
 Analitza i entén l’ús del cos de la dona com expressió dels valors canviants de 

la societat. 
 
 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
Analitzarem la imatge que presenten les estatuetes prehistòriques (Venus de 
Willendorf) que representen les dones del moment. Relacionarem aquesta imatge 
amb la funció donada a la dona en aquest moment (la fertilitat). 
 
 Posarem una imatge d’ideal de dona actual al costat d’una Venus i una imatge 
d’home prehistòric i una d’actual. Portarem a debat Què s’observa? Per quin motiu el 
cos de la dona ha de variar segons els valors dels moment i el de l’home no? 
 
ANNEX 2. 
 
 
Temporització: 1 h. 
 

                               ACTIVITAT 4: La dona clàssica. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Analitza els textos treballats. 
 Entén el rol de la dona al món clàssic. 

 
 
Descripció:Activitat de desenvolupament. 
 
Buscarem informació i analitzarem la imatge de la dona a la cultura clàssica. Veurem 
com al món clàssic la indumentària de la dona i del home no varia molt. No serà igual 
però el rol que té cada sexe a les societats grega i romana. 
 
Destacarem el cànon de bellesa grec. És el que regeix actualment a la nostra 
societat, l’harmonia de les proporcions. 
 
Comentarem la frase de Sèneca: “El millor atribut de la Dona és el silenci” 
 
Llegirem, analitzarem i farem exercicis dels següents textos. 
http://www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujergriega1.pdf 
http://www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujerromana1.pdf 
 
 
Temporització: 2 h. 
 

http://www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujergriega1.pdf
http://www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujerromana1.pdf
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                                  ACTIVITAT 5: La dona etèria. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Relaciona l’ideal de dona a l’edat mitja amb la influència de la religió a la 

societat del moment. 
 Busca informació sobre el rol de la dona a l’Edat mitjana i elabora el treball 

proposat. 
 
 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
L’edat mitjana és el començament de la imatge clarament diferenciada entre home i 
dona. El cristianisme tindrà molt a veure a Europa Occidental. La dona és un ser 
fràgil destinat només a engendrar fills. L’ideal de bellesa és una representació de la 
Verge Maria.  
Veurem quadres de l’època on la dona és representada normalment amb una panxa 
voluminosa (dona fèrtil), pell clara, cabell ros i celles i línea d’implantació del cabell 
rasurats. 
L’alumnat buscarà informació sobre el cinturó de castedat.  
Es proposarà un treball en format power point sobre el paper de la dona a l’edat 
mitjana. 
http://www.youtube.com/watch?v=v5yCiAjdnr0&feature=player_embedded. Tràiler de 
Joana d’Arc, un altra model de dona a l’edat mitjana. 
 
 
Temporització: 1 h. 
 

                                 ACTIVITAT 6: La dona moble. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Analitza la imatge donada de la dona a diferents fonts documentals del 

Renaixement , Barroc i Rococó. 
 Entén la influència dels valors de les societats del moment sobre la imatge 

projectada de la dona. 
 
 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
Ens expliquen que el renaixement és el final d’una etapa fosca a Europa, l’Edat 
Mitjana, on l’home tornar a ser el centre de la humanitat, i la dona? El cos de la dona 
comença un llarg període de patiment. El vestit de dona esdevé una mena de presó 
que deixa poca opció al moviment.  
 
Analitzarem la indumentària de la dona al Renaixement, al Barroc, i al Rococó. 
 
Buscarem informació sobre els pentinats monumentals de Rococó. 
http://trianondelareina.blogspot.com/2009/07/el-pouf.html (Bloc pentinat Rococó) 
 
Veurem  i de batrem la pel·lícula Maria Antonieta de Sofia Copola. 
 
 
Temporització: 3 h. 

http://www.youtube.com/watch?v=v5yCiAjdnr0&feature=player_embedded
http://trianondelareina.blogspot.com/2009/07/el-pouf.html
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                                     ACTIVITAT 7: La dona gerro. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Relaciona el rol dona burgesa al nucli familiar i la imatge creada. 
 Entén i critica situacions de desigualtat de drets en la dona durant el període 

treballat. 
 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
La revolució industrial va fer néixer una nova classe social, la burgesia. Lluny de 
suposar un alliberament notable pel cos de la dona, iniciat al neoclàssic, es va tornar 
enrere. A la dona se li va fer una nova presó amb el vestit i se li va donar un nou 
paper, formar part de l’ornament de la casa. Fins i tot va portar una moda on deixava 
clara aquesta funció, la moda tapissera on s’anava a conjunt amb les cortines i la 
tapisseria del mobiliari. 
Buscarem informació sobre els greuges per la salut de l’ús de la cotilla. Parlarem de la 
crinolina i el polissó. 
Parlarem de l’arquetip de dona al segle XIX: esposa obedient i abnegada i mare a 
l’àmbit domèstic. Prototipus transmès per la literatura i l’escola (modernització-
civilització) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=j_B-_GZRXZs Escena del corsé de la pel·lícula “El 
que el vent se’n dugué” 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NuqoMcNfhn8&feature=results_main&playnext=1&li
st=PLB6621DBC1B86FEF4 Escena de “La edat de la innocència”.El divorci a l’època 
victoriana. 
 
 
Temporització: 1 h. 
 

                           ACTIVITAT 8: Les dones tenen cames. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Analitza i entén el canvi patit per la dona causat per la situació donada 

després de la 1ª guerra mundial. 
 Relaciona aquest canvi amb la seva nova imatge. 
 Desenvolupa amb propietat el treball proposat a l’activitat. 

 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
Per primera vegada a l’historia les dones deixen entreveure que tenen cames i a 
tallar-se els cabells. Són els anys 20 del S.XX. La situació després de la 1a guerra 
mundial ha fet variar el rol de la moda a la societat del moment. Experiència femenina 
de la reraguarda de la guerra és un punt de no tornada enrere. El cànon de bellesa és 
una dona andrògina.  
Farem un treball sobre la dona transgressora dels anys 20 en format power point. 
http://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=207902 Tràiler de la pel·lícula 
The Artist (2011) 
 
 
Temporització: 1 h. 

http://www.youtube.com/watch?v=j_B-_GZRXZs
http://www.youtube.com/watch?v=NuqoMcNfhn8&feature=results_main&playnext=1&list=PLB6621DBC1B86FEF4
http://www.youtube.com/watch?v=NuqoMcNfhn8&feature=results_main&playnext=1&list=PLB6621DBC1B86FEF4
http://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=207902
http://www.filmaffinity.com/es/film207902.html
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                            ACTIVITAT 9: La dona domèstica. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Entén la situació marginal de la dona durant l’època franquista. 
 Desenvolupa un esperit crític envers la imatge que es vol donar de la dona als 

mitjans de comunicació de l’època. 
 
 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
La dona durant la dictadura franquista pateix una desacceleració cap al seu camí en 
igualtat de drets.  
 
Buscarem informació sobre el paper de la dona durant el franquisme. Analitzarem la 
seva imatge de dona relegada a la llar. Desapareix la imatge andrògina per torna a 
donar uns aspecte de matrona. 
 
Veurem i debatrem els següents vídeos: 
http://www.youtube.com/watch?v=5T5VPAN9rLs&feature=related. La imatge de la 
dona als anuncis de televisió durant la dictadura. 
http://www.youtube.com/watch?v=8ZRs__rmYMc&feature=related Escena de la 
pel·lícula com casar-se amb un milionari. Marilyn com a mite eròtic. 
 
 
Temporització: 2 h. 
 

                                   ACTIVITAT 10: La dona perfecta. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Entén la manipulació realitzada per mitjans de comunicació sobre la imatge de 

les dones actualment. 
 Relaciona aquesta manipulació amb la influència negativa que es pot dona als 

a la població adolescent. 
 
Descripció: Activitat de desenvolupament. 
 
L’arribada de la democràcia i altres fets importants com el desenvolupament en temes 
de control de la natalitat ha fet que la dona a la nostra societat hagi avançat en drets 
de manera accelerada en els últims 35 anys. Però com han influenciat aquests factors 
a la imatge projectada de la dona actual. És real aquesta imatge? Com condiciona 
aquest cànon de bellesa la dona real? 
 
Debatrem el model de dona actual. Pararem de malalties com l’anorèxia i de les 
operacions de cirurgia estètica així com de la imatge de la dona als mitjans de 
comunicació. Utilitzarem prèviament aquest vídeos. 
http://vimeo.com/5317432. Contracuerpo, Eduardo Chapero Jackson. 
http://www.youtube.com/watch?v=ySBfph44XdU. El rostre perfecte. 
 
 
Temporització: 1,5 h. 

http://www.youtube.com/watch?v=5T5VPAN9rLs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8ZRs__rmYMc&feature=related
http://vimeo.com/5317432
http://www.youtube.com/watch?v=ySBfph44XdU
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                                ACTIVITAT 11: La dona real. 
 
 
Criteri d’avaluació: 
 Analitza el text i argumenta la intenció donada per l’escriptor utilitzant els 

coneixements adquirits durant la unitat didàctica. 
 Realitza i exposa el treball proposat a l’activitat. 

 
 
Descripció: Activitat de síntesi. 
 
Llegirem i debatrem el següent article: El velo, Manuel Vicent, El País 23/4/1994 
http://www.elpais.com/articulo/ultima/ARGELIA/velo/elpepiult/19950423elpepiult_1/Tes 
ANNEX 3 (Article) 
 
Activitat d’avaluació final: L’alumnat farà un treball en power point fent una 
repassada de la imatge de la dona a la democràcia, anys 70, 80, 90 i 2000, 
contextualitzant amb la situació socioeconòmica del país. El treball s’exposarà a la 
resta de companys. 
 
 
Temporització: 2h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/ultima/ARGELIA/velo/elpepiult/19950423elpepiult_1/Tes
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ANNEX 1 

L’ideal de bellesa ha anat canviat al llarg del temps. L’ideal de dona a la prehistòria 
estava relacionat amb la fertilitat, tal com ho mostren les estatuetes de dones de 
l’època anomenades “venus”. Representen una dona de proporcions voluminoses, 
completament nua i molt allunyada del nostre ideal de bellesa. El seu voluminós cap, 
està cobert per una massa de cabells en petits bucles, que ens mostra certa 
preocupació per l’ornament i cura del cabell. 

 

                                           Diferents Venus prehistòriques 

                                 

              Venus de Willendorf                                             Miranda Kerr 

 



14 
 

            

                                          Representació home prehistòric 

                    

                       

                                                 Patrick Petitjean 
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ANNEX 2 

S’ha de patir per està macos i maques? Avui dia, quan les estètiques condueixen tant 
a homes com a dones a imposar-se constriccions, a vegades suplicis, per tal 
d’aconseguir una imatge que a la fi li satisfaci, cap preguntar-se si s’ha de patir per 
estar bell? D’on prové aquesta exigència que atén només a si mateixa i que 
possiblement causa més desgràcia que plaer. 

Podrien fer tot un recorregut per les diferents cultures i trobarien diferents models de 
bellesa, tant masculina com femenina, també podrien estudiar els costums i rituals 
associats aquests models i fins i tot podrien aprofundir en les causes que ha conduit a 
cada poble a aquest cànons de bellesa. Veiem el que han entès per ideal de bellesa 
diferents pobles. 

Començarem per  les dones xineses amb “peus de Loto”. Durant 10 segles, del S. X 
al S. XX,  les dones xineses eren sotmeses des de petites a un ritual que impedia el 
creixement des seus peus. Aquests  peus minúsculs eren la part més eròtica del cos 
d’aquestes dones. Aquí podeu veure unes imatges. Podreu entendre els suplici que 
patien ja des del 2 anyets.    

   

Altre ritual on s’implicaven a nenes petites era a la tribu magbetu. Les mares posaven 
un embenat a les seves filles que anava deformant el crani fins aconseguir un perfil 
esbombat.  S’aconseguia també un estirament de les parpelles i destacaven d’aquesta 
manera la forma dels pòmuls. 
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 Parlarem ara de les dones padaung birmanes. A les nenes padaung entre els 3 i 5 
anys els van col·locant una argolla metàl·lica al coll. El número d’argolles va 
augmentant fins aconseguir allargar el seu coll. Poden a arribar a portar fins a 5 
kilograms de metall sobre les seves espatlles. Se les ha batejat amb el nom de dones 
girafa. 

                 

       Dona  padaung              Dona apatani (India)                     Dona surma (Etiòpia)     

            

                                                  Dona amb burka a Barcelona 

Mira el següent vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=7vaNY9NdVo0&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7vaNY9NdVo0&feature=related
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EXERCICI 1: Comenta aquestes dues imatges i reflexiona sobre el teu concepte de 
bellesa. 

                              

               Dona occidental actual                                         Dona Laytoo chin (Birmània) 

EXERCICIS 2: Busca informació sobre les dones magbetu. Què portava a questa tribu 
a deformar el cap de les seves dones? 
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ANNEX 3 

El Velo 

Manuel Vicent 

“Se las puede ver en cualquier aeropuerto, con chaqueta de marca y falda por encima 
de las rodillas, piernas firmes con. medias oscuras, tacón alto y un maletín en la mano. 
Suelen tener cerca de 40 años. En el momento de abordar el avión están rodeadas de 
otros ejecutivos o compañeros de la empresa. A ellos nadie les obliga a ser guapos. 
Algunos tienen barriga, llevan los zapatos sucios y la corbata con el nudo torcido e 
incluso se les permite ser un poco estúpidos, pero ellas, que son directivas o 
secretarias, van impecables, si bien se les nota un velo de falsa dureza o de angustia 
debajo del maquillaje. Probablemente hacen pesas para estar en forma, controlan su 
dieta con gran sacrificio y tienen que demostrar en cada reunión de trabajo que son 
más inteligentes, más rápidas, más eficientes que los hombres si quieren ser tomadas 
en consideración. Estas mujeres constituyen la última conquista de la revolución 
femenina. Nadie las compadece. Mandan en los despachos y para eso deben 
expresarse en cada minuto con una agresividad redoblada y un talento superior sin un 
solo desmayo. Nadie cree que estos espléndidos ejemplares femeninos están siendo 
también sojuzgados. Estremece pensar a qué grado de violencia se ven sometidas las 
mujeres en la mayor parte del mundo. Pienso en esas valerosas argelinas que tienen 
que desafiar directamente el cuchillo de los fanáticos para respirar en libertad. Existen 
en otros pueblos infinitas mujeres sin nombre, sin rostro, sin rebelión alguna, 
moralmente humilladas, pero un hecho parece evidente: este siglo en el futuro será 
definido por la revolución femenina que se ha cruzado como un dique ,en la corriente 
de la historia obligándola a elevarse de nivel. Por eso cualquier regresión moderna se 
ceba primero en la mujer. Pienso en el velo de hierro que cubre el rostro de las 
argelinas y en el velo de dureza que se ven obligadas a lucir las nuevas troyanas que 
triunfan en los despachos del Occidente cristiano. Es la misma opresión bajo otro lápiz 
de labios.” 

El Pais, 23 de abril 
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