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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES - AFA 
 

Hola, Famílies, 

Ja ha arribat la tardor i L’AFA ja està preparant: 

La festa de la Castanyada  

Cavalcada de Reis   

Aquest any l’AFA participarà en la tan esperada cavalcada de Reis del Barri de Sant Martí. 

Ja us podeu apuntar en aquest qüestionari,  i així  poder participar la nit de reis  amb L’AFA 

SANT GABRIEL BARCELONA a la cavalcada de Reis . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZEGTarqn6ePcrtbVzsc18slbFR-

iNJ7Q_hcFt7_b1_gaQC   

 
Per poder confeccionar la disfressa heu de venir al taller els dies 5-12-13 y 15 de desembre 

de 17:15 a 19h a l’escola. Us hi esperem, pares, mares, nens, tots junts!!! 

Pagament de l’AFA .  

Encara falten famílies per abonar  la quota de 28€ per família . 

Aquí teniu el compte de l’AFA Sant Gabriel Barcelona  

ES80 2100 3217 8122 0016 3112 . Posar nom de l’alumne/a i curs . 

Si teniu dubtes aquí teniu el nostre correu  

afasantgabriel@gmail.com       

 

Bon cap de setmana! 

La junta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZEGTarqn6ePcrtbVzsc18slbFR-iNJ7Q_hcFt7_b1_gaQCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZEGTarqn6ePcrtbVzsc18slbFR-iNJ7Q_hcFt7_b1_gaQCg/viewform
mailto:afasantgabriel@gmail.com
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INFORMACIÓ GENERAL 
PROJECTE DE NADAL: OPERACIONS QUILO I MULLA’T 

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS 

Benvolgudes famílies,  

Ara que s’apropen les festes de Nadal i com a activitats de conscienciació del nostre 

alumnat, tornem a posar en marxa les Campanyes Quilo i Mulla’t. Dins de la matèria 

de Tutoria de 2n d’ESO, ens estem organitzant per poder fer una recollida de 

productes diferents per a cada curs. 

Com recordareu, la finalitat d’aquest projecte és la recollida de productes per ajudar 

la gent econòmicament desafavorida del nostre barri i de la resta de la ciutat. A 

l’Operació Quilo, recollirem aliments perdurables i a la Mulla’t, productes d’higiene 

personal. 

Ens tornem a coordinar amb Càritas Barcelona i la Parròquia Sant Paulí de Nola, 

que sempre s’ofereixen a col·laborar amb nosaltres en aquesta tasca solidària.  

Estem convençuts que aquest any no serà diferents dels anteriors i que, per tant, 

tothom col·laborarà en la mesura del possible en fer del nostre entorn més proper un 

lloc més just i solidari. 

La recollida de productes es farà els dies 5, 7 i 12 de desembre a l’entrada matinal a 

l’escola, a les classes hi haurà una capsa per deixar l’aportació. 

A continuació, s’explica quins productes ha de portar cada grup-classe: 

   

 

 

 

Si cada alumne/a aporta un kilo/litre durant la campanya, 

podem recollir mitja tona d’aliments. Quantes famílies 

poden ser ateses durant un temps! Així, us proposem 

que per complir la nostra missió, cada alumne porti un 

kilo com a mínim. Moltíssimes gràcies per la vostra 

generositat! 

Agraïm a la Júlia Palomino Campalans, de 2n d’ESO A, la col·laboració, en crear el 

pòster de la campanya, l’heu pogut veure a la portada del butlletí.  
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AD-VENT 2022.  ENS PREPAREM PER A L’ARRIBADA DEL NADAL 
 

La paraula "ADVENT" prové del llatí i vol dir 

"arribada"; i la frase "adventus Redemptoris" vol dir 

"arribada del Redemptor". En el cas cristià, 

"advent" s'associa amb l'arribada del Nadal, que es 

correspon al naixement de Jesucrist. Consisteix en 

un temps de preparació espiritual per a la 

celebració del naixement de Jesús. La seva 

durada sol ser de 22 a 28 dies, atès que l'integren 

necessàriament els quatre diumenges més 

pròxims a la festivitat de la Nativitat (celebració 

litúrgica del Nadal).  
 

 

Durant l'advent, en certes 

cultures, normalment a la 

cultura cristiana, hom prepara a 

cada llar i a l'església una 

corona de flors, anomenada 

corona d'advent, amb quatre 

espelmes, una per a cada 

diumenge d'advent. Hi ha una 

petita tradició d'advent: a cada 

una d'aquestes quatre 

espelmes s'assigna una virtut 

que s'ha de millorar en aquesta 

setmana, per exemple: la 

primera, l'amor; la segona, la 

pau; la tercera, la tolerància; i, 

la quarta, la fe. 

 

 

 

Aquí teniu algunes idees per a fer l vostra corona a 
casa. MANUAL CORONA D'ADVENT- CÁRITAS 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nadal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Flors
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corona_d%27advent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espelma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Virtut
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Toler%C3%A0ncia_social
https://blog.caritas.barcelona/institucional/descarrega-manual-corona-advent/
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Com de costum, treballem l’advent al col·legi utilitzant un pòster il·lustrat amb 

símbols significatius, amb un fil conductor, que ens aporta reflexions al llarg de les 

quatre setmanes. Aquest curs, el vent està sent el protagonista i ens convida a 

moure’ns, a actuar, a reflexionar. 

Viatgem amb el vent fins a Jesús! 

 

 

 
CELEBRACIONS DE NADAL  
 

Estem molt agraïdes i agraïts de poder celebrar l’Advent i l’inici de les Festes de 
Nadal com a  comunitat educativa que som. Els darrers anys degut a la situació 
sanitària no havia estat possible de trobar-nos. Però aquesta vegada sí que podrem 
compartir un moment de trobada celebrativa. A continuació es detallen dia, hora 
i  lloc de les diferents celebracions:  
 

CURS-ETAPA DIA HORA LLOC 

E. INFANTIL P3A Divendres 16  

 

 

De 9 a 9:30 

 

 

 

Capella del col·legi 

E. INFANTIL P3B Dimarts 13 

E. INFANTIL P4A Dilluns 19 

E. INFANTIL P4B Dimarts 20 

E. INFANTIL P5A Dimecres 14 

E. INFANTIL P5B Dilluns 12 

E. PRIMÀRIA Dimecres 21 De 9:30 a 10 Parròquia de Sant Paulí de Nola 

E. SECUNDÀRIA Dimecres 21 De 8:30 a 9 
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Rebreu informació més detallada de les celebracions dels vostres fills i filles, la 
setmana vinent, però d’aquesta manera poder reservar aquesta petita estona si us 
ve de gust compartir amb ells/es aquesta activitat.  

 
DIA DE LLIIURE DISPOSICIÓ 
 
Us recordem que el proper divendres dia 9 de març, no hi haurà classe perquè 
correspon a un dels dies de lliure disposició escollits pel centre.  
Donat que la setmana vinent el dimarts i el dijous són festius, no publicarem el 
butlletí Sant Gabriel Informa. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

ENTRADES CONCERT DE NADAL I FUNCIONAMENT 

Aquest divendres us hem repartit les entrades per assistir al concert de Nadal que 

tindrà lloc el proper divendres 16 de desembre a les 15:00h. Hi ha dues entrades per 

nen/a. Per entrar dins el teatre, caldrà que mostreu les entrades. Per tant, és 

important que tingueu en compte que no podran assistir més de dues persones per 

alumne/a. 

Com s’ha fet cada curs, a les primeres files seuran les famílies de P3, al centre les 

de P4 i al final les de P5. Les entrades estan numerades amb la fila i seient. S’haurà 

de respectar el lloc. Tenint en compte això, a cada classe s’han repartit de manera 

aleatòria. 

  

 

  

Els alumnes entraran a la tarda a l’escola amb normalitat, vestits i preparats per al 

concert de Nadal. Els alumnes que es queden al menjador, hauran de portar la roba 

en una bossa, i les mestres i monitores ens encarregarem d’ajudar-los a vestir-se 

per a l’ocasió. 
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Les famílies haureu d’entrar al teatre per la porta de la carretera  

de Mataró. Els que vingueu amb cotxets, cadira de rodes o no pugueu pujar escales, 

podreu entrar per la porta de secretaria (sempre que porteu la vostra entrada). 

És important que respecteu les actuacions dels alumnes i no hi hagi moviment 

d’entrades i sortides de familiars entre actuació i actuació ni durant. Els alumnes 

s’han preparat molt per aquest concert i estan molt il·lusionats. Us demanem que no 

marxeu una vegada hagi actuat l’alumne que veniu a veure. Els nens i nenes us ho 

agrairan. 

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració. Esperem que gaudiu molt de 

cada actuació!! 

 

RECICLATGE DE JOGUINES 

S’apropa el  Nadal i segurament ja heu començat a seleccionar aquelles   joguines 

amb les que els vostres fills/es ja han jugat molt, que no juguen ja, que s’han cansat 

d’elles o que ja  no són tan adequades a la seva edat. Potser les teniu guardades i 

heu de fer espai per les joguines que els Reis Mags els portaran aquest any.   

Com d’altres anys, aquest curs també farem recollida de joguines i de jocs  al 

col·legi. D’aquesta manera podrem donar-li un altre ús:  els vostres fills/es 

continuarien gaudint d’elles i les podrien compartir amb els seus companys/es.   

Si us decidiu, us demanem que les joguines i els  jocs estiguin en bon estat i les 

entregueu a les mestres a la porta quan entren o surten els vostres fills/es del 

col·legi. Moltes gràcies.  

 

CATÀLEGS  DE JOGUINES A P3 I P4 

La propera setmana, els alumnes de  P3 i P4 hauran de portar un catàleg de 

joguines per poder fer la “Carta als Reis”. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

UNIFORME EDUCACIÓ FÍSICA 

Recordeu que a les hores d’Educació Física als cursos del Cicle Mitjà i Cicle 

Superior és important, per mantenir els hàbits d'higiene i autonomia personal, que 

l’alumnat es canviï de roba.  

Els nens i nenes han de canviar-se abans i després de la sessió el polo i el pantaló 

de l’uniforme per la roba d’Educació Física. També han de portar a la bossa, una 

petita tovallola per poder rentar-se mans i cara en acabar la classe. 

 

CICLE INICIAL 

BATES 

La bata se l’emportaran a casa els divendres a excepció d’algun alumne/a que la 

tingui trencada o que estigui molt bruta. D’altra banda, també us recordem que 

poseu una beta llarga per poder-la penjar en els penjadors. 

Moltes gràcies! 

FESTIVAL DE NADAL 

Cada cop queda menys pel festival de Nadal i els vostres fills i filles ja comencen a 

preparar les actuacions per al festival! 

RECORDEM DATES DEL FESTIVAL: 

 1r A -2n A 19 de desembre 

 1r B -2n B 20 de desembre 

Per tal que el festival sigui d’allò més especial demanem que els alumnes portin la 

següent roba: 

 Roba ben elegant per celebrar el nadal 

 Un barret de Pare Noel 
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LLANTERNES A 2n 

Per tal de poder preparar el festival de Nadal, els nens i nenes de 2n han de portar 

una llanterna de mà, al llarg de la propera setmana. Cal que estigui marcada amb el 

nom i que les piles estiguin carregades. Amb aquest element volem preparar una 

actuació ben lluïda!!! 

 

1r TALLER EXPRESSIÓ ESCRITA  

Com ja sabeu, la setmana vinent els nens i nenes gaudiran d'uns dies de festa (6,8 i 

9 de desembre) i us volem animar a treballar amb ells la notícia. 

El divendres a la carpeta portaran una pàgina del llibre que hauran d'omplir amb una 

notícia que ells triïn o s'inventin. Hauran de triar un títol i escriure el cos de la notícia 

acompanyat d'un dibuix. Estem desitjant veure les notícies de cada un d'ells i elles! 

Les hauran de portar el dilluns 5 de desembre i l’ explicaran a la resta de 

companys i companyes. 
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1r i 2n RECURS ONLINE ANGLÈS (OXFORD LEARNER’S 
BOOKSHELF) 

Les professores d’anglès volem compartir amb vosaltres un recurs molt 

interessant per tal de treballar els conceptes d’anglès a casa. Per tal de poder 

activar el codi, el divendres s’enduran el llibre d’anglès i s’haurà de retornar el 

dilluns per poder seguir amb les classes. 

INSTRUCCIONS PER ACTIVAR EL CODI: 

1. Busca el codi a la contraportada del teu llibre. 

2. Utilitza una adreça de correu electrònic vàlida. T'enviaran un missatge amb 

l'enllaç a la Biblioteca Digital. Pot trigar uns minuts a arribar. 

3. Obre el missatge i fes clic a "Anar a la teva Biblioteca Digital", i després a 

"Acceptar i continuar". Ara podeu veure tots els seus continguts digitals 
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A continuació us deixem uns links per poder seguir els passos amb les instruccions 

corresponents: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pS-xYMdyQaE (Com activar el codi 

imprès del teu llibre) 

 https://www.oup.es/en/videotutoriales (Videotutorials) 

 https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ (Plataforma Oxford Learner’s 

Bookshelf per activar el codi) 

 

CICLE MITJÀ 

My daily routine a 4t 

Els i les alumnes de 4t, aprofitant que en anglès estem treballant les accions que 

fem durant el nostre dia, hem creat un còmic on poder explicar-ho. D’aquesta 

manera, també hem repassat el vocabulari que hem estat aprenent com per 

exemple: get up, have breakfast, brush my teeth, go to school… Han sortit còmics 

molt macos! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pS-xYMdyQaE
https://www.oup.es/en/videotutoriales
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/
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Festival de Nadal 

Queda molt poquet per gaudir del Festival de Nadal. A continuació, us detallem com 

anirem vestits/es per anar ben mudats i elegants: 

4t: 

Tots i totes de negre i amb un barret o algun detall amb lluentons (“lentejuelas”). 

3r: 

Pantaló texà, una peça de roba d’un color viu (vermell, blau, rosa, verd…, no de 

color negre ni blanc).  

 

Bata de pintura 

Cal que tot l’alumnat de cicle mitjà porti la seva bata de pintura; en cas de no tenir-

ne, portar una peça de roba ampla que es pugui embrutar. 

CICLE SUPERIOR 

Educació Física. Coordinació oculo-manual a 5è 

 

Aquesta setmana l’alumnat de 5è hem 

treballat la coordinació oculo-manual amb 

diferents jocs i activitats de punteria. 

La coordinació oculomotriu és una habilitat 

complexa, ja que ha de guiar els moviments 

de la nostra mà d’acord amb els estímuls 

visuals i de retroalimentació. El 

desenvolupament de la coordinació 

oculomanual és especialment important per al 

desenvolupament normal del nen/a i per a 

l’aprenentatge escolar. 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
PARTICIPACIÓ ONLINE EN  UNA TAULA RODONA AL PARLAMENT 
DE BRUSSEL·LES 
 
Com ja sabeu, els alumnes de 4t d’ESO participen com 

ambaixadors junior en el Programa d’Escoles Ambaixadores 

del Parlament Europeu. Aquest programa ens dona la 

possibilitat de participar en diferents esdeveniments 

organitzats per les institucions europees. En aquesta ocasió 

alguns dels nostres alumnes van participar on line en una taula 

rodona per xerrar 

sobre diferents temes que afecten a la 

joventut avui dia, i com els afronta la Unió 

Europea. L'esdeveniment ha tingut 

intervencions d'alguns ponents convidats, 

com la representant del departament de 

polítiques de joventut de la Comissió 

Europea, l'eurodiputada Kim Van 

Sparrentak i l'eurodiputat Malte Gallé. A la 

taula rodona de debat han participat joves 

influencers de Catalunya: La Facu, Can 

Putades i Julen músic. El propòsit era 

donar la veu als joves perquè puguin 

abordar diferents temes que hi ha a 

l'agenda europea com ara salut mental, 

precarietat laboral i accés a l'habitatge, 

feminismes i drets LGBTIQ+, món cultural i 

oportunitats dels joves creadors/artistes, 

entre d'altres. 

Alguns dels nostres alumnes han 
intervingut directament en el debat, mostrant un gran compromís i interès en 
participar. Enhorabona a tots/es!  
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L’AL-ANDALUS, 2n ESO 

L’alumnat de 2n d’ESO ha treballat a la matèria de Geografia i Història l’Al-Andalus. 

Aquest tema els permet conèixer 

una etapa històrica de vuit-cents 

anys de presència dominant 

musulmana en el nostre territori, 

potenciant així la tolerància cap 

altres cultures amb creences 

diferents i la valoració del patrimoni 

històric artístic del que som hereus. 

Un dels objectius és mostrar 

l’alumnat vincles del passat i el 

present, i fomentar l’empatia 

històrica. Us mostrem algunes de les 

activitats que han realitzat.  

Quins arabismes, paraules d’origen 

àrab, podem trobar a la llengua 

catalana? Per respondre la 

pregunta, han fet recerca de 

paraules amb aquest origen i han 

realitzat un mural amb totes elles i el 

seu significat.  

 

 

Per altra banda, han treballat l’art 

andalusí i les seves 

característiques. Un tipus d’art 

d’estil únic i excepcional. Han 

realitzat un treball cooperatiu sobre 

un dels edificis d’aquella època que 

avui dia podem trobar a la 

Península Ibèrica.  
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Després de treballar les seves principals característiques, han dissenyat un 
mosaic, propi de l’ornamentació de l’art andalusí. Aquí us mostrem diferents 
treballs: 

 

ASSIGNATURA COMPLEMENTÀRIA: EINES DIGITALS 

 

“A l'assignatura d'eines digitals de segon d'ESO estem treballant els aparells 
electrònics, i dins d'això, els inconvenients que han generat en l'actualitat. 
Fa unes setmanes vam haver de dissenyar una o dues vinyetes en una plataforma 
per fer una crítica a l'ús excessiu dels aparells electrònics dins de la societat actual. 
Jo, vaig decidir fer-la sobre com han afectat els videojocs a alguns adolescents 
d'avui dia. 

 

 

Com a conseqüència d’això, vull donar a entendre que algunes persones, 
habitualment els adolescents, no saben fer-ne un ús correcte dels aparells 
electrònics. :Fins i tot alguns es queden tancats a casa seva només per un joc que 
els hi consumeix les hores de vida, sense adonar-se que és millor jugar amb els 
amics al carrer, com es feia antigament.” 

Gisela Ibáñez Gracia 2n ESO B 
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LOS MITOS GRIEGOS EN CASTELLANO DE 3º ESO 

 

“Esta semana, el curso de 3r de la ESO, en la hora 

de castellano, hemos representado el libro de 

lectura “Mitos Griegos”. Cada grupo, en algunas 

sesiones de la asignatura, había creado un diálogo 

de la historia escogida de este libro para representar 

la leyenda griega, y hoy nos hemos subido al 

escenario para actuar. Nos hemos disfrazado de la 

época griega, y hemos caracterizado a los diversos 

personajes: Dánae, Andrómeda, Perseo, la Medusa…Nos hemos divertido 

encarnando dichos mitos y hemos aprendido de una manera diferente y original.” 

Anna Gallego Peñalver, 3r ESO A 

 

QUÈ ÉS L’ATMOSFERA? 

 

A 1r de l’ESO estem investigant sobre l’atmosfera i, per tant, sobre les capes que la 
formen. D’aquesta manera, hem après que l’atmosfera és la capa gasosa de més de 
1.000 km de gruix que envolta la Terra i ens protegeix de l’impacte de meteorits, 
filtra les radiacions solars nocives i regula la temperatura. A més a més hem vist que 
està formada per 5 capes: la Troposfera, la Estratosfera, la Mesosfera, la 
Termosfera i, finalment, la Exosfera. 
 

A través d’aquest esquema, hem analitzat quines característiques té cada capa i 
quins objectes i fenòmens hi podem trobar. 
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PROJECTES INTERDISCIPLINARIS  
 

La setmana després del pont, del dimarts 13 al divendres 16 de desembre, tot 

l’alumnat de l’ESO realitzarà un projecte diferent, adaptat al curs i relacionat amb 

diferents objectius. A continuació en teniu una breu explicació d’ells. 

 

UN ALTRE NADAL ÉS POSSIBLE.  1r ESO  
 

Ara ve Nadal, i per tant, un temps de celebració cristiana a la nostra escola, i també 

un bon moment educatiu per aprendre valors propis d’aquestes festes relacionats 

amb les diferents matèries curriculars.  

Durant la setmana estan previstes dues sortides, la 

primera tindrà lloc el dimarts dia 13 al matí i serà al 

Centre Cívic Can Felipa per veure una sèrie de 

curtmetratges relacionats amb la interculturalitat.  

Per acabar el projecte i fer una cloenda, el dia 20 de 

desembre sortirem a la Fira de Santa Llúcia on veurem i 

viurem l’ambient nadalenc al centre de Barcelona.  

Al llarg del projecte els alumnes faran recerca dels 

costums i tradicions nadalenques de diferents parts del món per comparar-les amb 

les nostres i saber-ne la seva procedència. 

 

UN NADAL COMPARTIT. 2n ESO 

Enguany, el projecte de Nadal de les vostres filles i els vostres fills es diu Un Nadal 

compartit, ja que volem que tingui una repercussió social clara i directa, i que 

serveixi per despertar-los l’empatia que hem de tenir 

envers la gent gran, sigui o no del nostre entorn més 

proper, familiars o amistats. 

Aquestes són dates d’alegria i retrobament, on les famílies 

acostumen a reunir-se entorn d’una taula. Malgrat tot, la 

realitat ens diu que hi ha gent d’avançada edat que passa 

aquestes dates tan assenyalades en soledat a casa o a 

les residències. És per això que aquest projecte intentarà arribar a aquest sector 

sovint tant deixat de banda de la societat, tot oferint-los una revista amb 

entreteniments, articles, jocs, cançons, poemes, etc. 
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És evident que aquest projecte està íntimament relacionat amb les operacions Quilo 
i Mulla’t, de les quals us informem en aquest mateix butlletí. 

REFUGIATS CLIMÀTICS, CONSEQÜÈNCIA DIRECTA DEL CANVI 
CLIMÀTIC. 3r ESO 

Quan pensem en el canvi climàtic, el primer que ens ve al cap és la pujada de les 

temperatures i l’augment dels fenòmens meteorològics extrems, però poca gent 

pensa en una altra conseqüència directa que afecta a escala mundial, aquesta és la 

dels refugiats climàtics. 

A través de testimonis reals, la visualització de documentals i la xerrada amb el 

centre de refugiats de Catalunya, volem conscienciar el nostre alumnat d’un 

fenomen cada vegada més comú i habitual.  

És per aquest motiu que el projecte de 3r de l’ESO anirà enfocat a aquesta temàtica, 

amb la finalitat principal de conscienciar-los i fer-los entendre que, avui són 

persones desconegudes, però demà nosaltres ens podem convertir en testimonis 

d’aquest fet. 
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EL VOSTRE GÈNERE CONDICIONARÀ EL VOSTRE FUTUR - 4t ESO 

El projecte interdisciplinari que realitzarà l’alumnat de 4t té com a objectiu respondre 

la següent pregunta:  

 

El vostre gènere condicionarà el vostre futur?  

 

Encara ara a l’actualitat les dones no sempre tenen les mateixes oportunitats 

laborals, no obtenen el mateix reconeixement a la societat i sovint han de sentir 

comentaris masclistes. Per aquest motiu volem que l’alumnat es conscienciï 

d’aquest fet i trobi eines per poder modificar aquesta situació, de manera que es 

pugui crear una societat més igualitària. 

 

Per poder treballar en la conscienciació l’alumnat realitzarà diferents activitats: 

 

 Visionat de vídeos que tracten aquesta temàtica. 

 Anàlisi i debat sobre aquests vídeos. 

 Elaboració de textos  i campanyes sobre el tema. 

 Realització d’infografies sobre dones rellevants en la lluitat per la 

igualtat i dones referents de l’actualitat. 

 Anàlisi de rols en les campanyes publicitàries i dels estereotips a les 

xarxes socials. 

 
 
 


