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Santa Joaquima de Vedruna. Escultura a la façana de la sagrada 
Família.
La nostra escola és coneguda amb el nom de Escorial Vedruna. 
Avui volem valorar el compromís que va tenir amb l’educació, primer 
per les noies del seu temps i més tard amb tots els nois i noies 
d’arreu.
Mireu el vídeo per conèixer una mica més el que ella va fer.
https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc

Paulo Freire 
“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres 
ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre”.

Paulo Freire, pedagog compromès amb l’educació,  veia 
l’educació com un instrument essencial per construir un món 
més just i crear una ciutadania conscienciada.

Tenim a l’annex 1 una petita biografia

Coneixerem avui una pedagoga del nostre país i del nostre temps: Marta Mata. Va defensar 
l'educació entesa com a peça mestra de la millora de la societat, i el dret a l'educació, com  
«l'escola bona per a tots». 
“Els sabers bàsics per la humanitat són: comunicació, cultura, ciència salut, ciutadania i 
creativitat. Aquests són l’aliment bàsic de formació humana de la infància des del primer 
moment.” Et convidem a llegir la seva biografia a l’annex 2 i a veure aquests petit vídeo.
ttps://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/marta-mata-i-garriga/video/5731285/

Teresa Claramunt
Va treballar per la igualtat de gènere i la 
jornada laboral de 10 hores des del món obrer 
del tèxtil català.
Teniu la biografia a l’annex 3.

AVUI és un dia especial. Santa Cecília. Patrona de la Música. 
A l’annex 4 trobaràs un article de la revista de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona “Les veus de la igualtat” que ens parla de les primeres dones que van 
tenir càrrecs polítics.
Fixeu-vos en l’evolució de la presència de les dones al parlament europeu i 
català. Dades: Institut Català de la Dona (les trobareu també en el mateix annex).

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Seguint el recorregut que fem durant aquest mes per conèixer i emmirallar-nos 
en persones que s’han compromès en diferents camps, aquesta setmana en 
fixarem amb persones que han dedicat la seva vida en bé de l’educació i de la 
igualtat de gènere, uns dels dons més preuats que hi ha en la nostra societat.

https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/marta-mata-i-garriga/video/5731285/


ANNEX 1 
PABLO FREIRE 

Paulo Freire va néixer el 1921 al Brasil i va morir el 2 de maig de 1997. A part d'educador, va ser un dels 
més influents teòrics de l'educació del segle XX. 
Paulo Freire va conèixer la pobresa durant la Gran Depressió de 1929, una experiència que formaria les 
seves preocupacions pels pobres i que li ajudaria a forjar la seva perspectiva educativa. 
Va definir l'educació com un procés destinat no a la domesticació sinó a l'alliberament de l'individu, a 
través del desenvolupament de la seva consciència crítica. 
Es destacà en el treball d’alfabetització al Brasil, on dirigí les campanyes d’alfabetització al nord del país 
(1961-64). Hagué d’exiliar-se a Xile arran del cop d’estat del 1964. El 1968 fou nomenat consultor de la 
UNESCO i el 1970, consultor del Consell Mundial de les Esglésies, al sector d’educació. La seva pedagogia 
cercà la culturització de les classes populars i la seva conscienciació. 
 
 

ANNEX 2 
MARTA MATA 

Marta Mata i Garriga va néixer el 22 de juny del 1926 va morir el 27 de juny del 2006,era filla d'una altra 
il·lustre pedagoga catalana, Àngels Garriga, que la va influir molt en la seva vida professional. Va estudiar a 
les aules dels grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona. L'any 1937 comença el batxillerat a l'Institut-
Escola del Parc de la Ciutadella, dirigit per Josep Estalella. Acaba els estudis de batxillerat l'any 1943, a 
l'Institut Verdaguer, i inicia els de Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona en 1957, en l'especialitat de pedagogia. Va 
ser cofundadora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat el 1965, que va impulsar la renovació pedagògica 
amb el restabliment de la democràcia a Espanya.  
Més endavant, participa en la creació de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1971) i, l'any següent, en l'inici de l'Escola de Mestres de la mateixa universitat on imparteix 
diversos cursos de Didàctica de la Llengua i de Pedagogia. A partir d'aquell moment desplega un extens 
programa d'investigació sobre l'ensenyament de la llengua catalana. 
Marta Mata defensa l'educació entesa com a peça mestra de la millora de la societat, i el dret a l'educació, 
com  «l'escola bona per a tots» 
Les seves publicacions en el camp de la pedagogia són molt nombroses. A banda dels llibres d'exercicis i de 
didàctica de la fonètica, la lectura i l'escriptura, crea i adapta contes infantils i escriu multitud d'articles de 
pedagogia i de política educativa en periòdics i revistes 
Els sabers bàsic per la humanitat són: comunicació, cultura, ciència salut, ciutadania i creativitat. Aquests 
són l’aliment bàsic de formació humana de la infància des del primer moment.   

 

 

 

 

 



 

ANNEX 3 
TERESA CLARAMUNT   (Sabadell, 1862 – Barcelona, 1932) 

 Teresa Claramunt neix a Sabadell el 4 de juny de 1862. Filla gran de cinc germans, rep una educació 
molt elemental, i de molt jove comença a treballar com a obrera teixidora en una fàbrica tèxtil de la 
zona. 

Ràpidament s’involucra en el moviment sindical, liderant l’any 1883 la “vaga de les set setmanes”, en 
demanda de la jornada laboral de deu hores. Als 22 anys participa en la fundació de la secció local dels 
Treballadors Anarcocolectivistes de Sabadell, que persegueix l’objectiu de lluitar per l’emancipació de 
les persones de tots dos sexes, i als 24 anys funda una associació de dones treballadores. 
Posteriorment, el 1892, és cofundadora de la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, centrada en 
els drets de les dones i en la promoció de la seva autonomia. 

Va dedicar la seva vida als drets dels treballadors i les treballadores, així com a la defensa dels drets de 
les dones. 

 

ANNEX 4 
LES PRIMERES DONES POLÍTIQUES 
Universitat	Pompeu	Fabra.	Les	veus	de	la	igualtat. 
 
https://www.upf.edu/web/veusdelaigualtat/les-primeres-dones-politiques 
 
La composició de les institucions ens indica fins a quin punt la representació política està 
esbiaixada a favor d’un dels dos sexes, i és que la política ha sigut un àmbit tradicionalment 
molt masculinitzat. De fet, tot i que la presència de les dones ha augmentat gradualment, la 
sobrerepresentació dels homes s’observa en totes les institucions. A finals del 2015, 
mundialment, de mitjana, les dones només ocupaven el 22,8% dels escons dels parlaments. 

Pel que fa al poder executiu, el nombre de presidentes o de primeres ministres fa més d’una 
dècada que s’ha estabilitzat al voltant de vint, xifra que representa el 10% dels caps d’Estat i 
de govern. La primera dona escollida presidenta del govern o primera ministra va ser Sirivamo 
Bandaranaike, a Sri Lanka, el 1960, i la primera dona electa com a presidenta del país va ser 
Isabel Perón, a l’Argentina, el 1974. 

No és fins a principis del segle XX que comencem a trobar les primeres ministres en alguns 
governs. Això sí, van ser molt poques, i durant dècades va predominar la norma d’una sola 
dona ministra en el gabinet. No serà fins a finals del segle XX que hi ha els primers governs 
paritaris. No obstant això, aquests governs amb un nombre igual de dones i d’homes ministres 
continuen sent una excepció. La mitjana de dones ministres en els governs és encara inferior 
al 30%. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 


