
La Fundació Isonomia elabora una unitat didàctica sobre les dones i la 
publicitat 
 
Cedit per SETMANARI VINARÒS, XAVI FLORES 

La Fundació Isonomía de la UNIVERSITAT JAUME I de Castelló, va presentar a Vinaròs la 
unitat didàctica “Dones i publicitat”, fruit del treball desenvolupat pel grup 
d'Investigació, Anàlisi i Treball sobre violència finançat per l'Ajuntament de Vinaròs.  

El GIAT sobre violència, creat en 2003, 
durant la seva última anualitat està 
elaborant un llibre de text que serveixi de 
referència a l'hora d'impartir l'optativa 
“Papers socials d'homes i dones”, encara 
que segons el nou decret d'optatives per a 
l'ESO de la Consellería d'Educació, 
aquesta ja no es troba entre les quals es 
poden oferir. Per trencar els estereotips 
sexistes amb què ens bombardeja 
habitualment la publicitat s’ha d’aprendre a 
mirar. I per aprendre a mirar cal educar, 
conscienciar i sensibilitzar la societat en el 
tema de la igualtat entre homes i dones.  

Sota aquesta premissa, la Fundació 
Isonomia ha editat una unitat didàctica que 
aporta claus, instruments i conceptes que 
permeten reconéixer les diferents 
situacions de sexisme en la publicitat. Les 
autores d’aquesta unitat didàctica, que du 

per títol “Dones i publicitat”, han estat vuit professores de centres educatius vinarossencs, sota 
la supervisió de Maria Jesús Gámez i la coordinadora de l’àrea social de la Fundació, María 
José Ortí. El llibre, que consta d’una part teòrica, d’activitats i que convida a la reflexió, ha estat 
especialment pensat per ser aplicat entre l’alumnat del tercer cicle d’educació primària i el 
primer cicle d’educació secundària obligatòria al llarg de tot el curs.  

L’objectiu és fomentar els valors de participació, solidaritat i tolerància, implicant a l’alumnat 
amb el principi d’igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes, rebutjant els estereotips i qualsevol 
deiscriminació La supervisora del projecte, Maria Jesus Gámez va indicar la necessarietat de 
revisar el sexisme en el marc de la violència cultural i ampliar el concepte de violència per 
incloure el sexisme, que és el caldo de cultiu per a la discriminació i la denigració del femení. 



 


