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GUIA DIDÀCTICA 

Entre les mans tens un llibre de la biblioteca del l’Institut Canigó. Cuida’l mentre l’estiguis llegint i 

pensa que la cultura és un dret universal i que l’hem de preservar entre tothom mentre hi tinguem 

accés.  

▪ SOBRE L’AUTORA 

Chimamanda Ngozi Adichie (1977) és una autora nigeriana que ha estat considerada 

la veu més destacada d'un seguit de nous autors i autores de parla anglesa que 

estan aconseguint atreure una generació de lectors cap a la literatura africana. 

Tothom hauria de ser feminista és l'adaptació en format llibre de l' aclamat discurs 

que l'autora va oferir a la plataforma TEDx el 2013.                     

 

 

▪ ACTIVITAT INICIAL (abans de la lectura) 

Resum de l’obra (portada i contraportada): 

«Avui m’agradaria demanar que comencem a somiar un pla per construir un món 

millor. Un món més just. Un món d’homes més feliços i dones més felices que siguin 

sincers amb ells mateixos. I aquesta és la manera de començar: hem d’educar les 

nostres filles d’una manera diferent. I també hem d’educar els nostres fills d’una 

manera diferent». (Chimamanda Ngozi Adichie) 

Un llibre que recull el transcendental discurs que va oferir l’autora a TEDTalk sobre 

el significat de ser feminista en ple segle XXI. Un breu assaig que té el poder que les seves paraules 

ressonin dins el cap de qui les llegeix. Aquest és el poder que tenen els grans assajos per canviar la 

societat. 

 

 

Activitat 1: El dia anterior a la sessió, el professorat planteja a l’alumnat buscar informació sobre 

l’autora i han de formular una frase amb algun dada biogràfica que els hagi cridat l’atenció (cal anotar 

la web d’on s’ha extret). Entre totes les frases proposades es fa una breu biografia de l’escriptora. 

 

Activitat 2: Tenint en compte el resum de l’obra o el que pots llegir a la contraportada del llibre, creus 

que els homes també poden ser feministes? Per què? 

Coneixes alguna persona que es defineixi com a feminista?  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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▪ ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT (durant la lectura) 

Activitat 1: Durant el llibre apareixeran paraules que no coneixes, anota-les i explica el seu significat 

en el següent requadre que et servirà de glossari:  

PARAULA DEFINICIÓ 

gènere  
 

…  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

Activitat 2: Individualment o de forma grupal resoleu les següents qüestions i poseu-les en comú amb 

el grup classe.  

Respon les preguntes: 

a) La protagonista explica que no va poder ser delegada de classe. Explica per què. Quines 

qualitats creus que ha de tenir un delegat o una delegada? Són qualitats exclusives d’algun 

gènere? (pàg. 17-18). 
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b) Què vol dir l’afirmació: “Com més amunt arribes, menys dones hi ha”? Per què creus que 

passa? (pàg. 22) 

c) Quin motiu dona l’escriptora que en la prehistòria governessin els homes? Per què, segons 

l’autora, ara poden manar tant homes com dones? (pàg.23) 

d) A la pàgina 39 parla de l’expressió expectatives de gènere, és a dir, allò que s’espera d’algú 

pel simple fet de ser home o dona. A qui creus que es podria referir? 

a.       Li agrada el futbol. 

b.       Té reunió amb la tutora o tutor de la seva filla. 

c.       Ha estudiat infermeria. 

d.       Porta un jersei de color rosa. 

e.       Fa la compra setmanalment. 

f.        Posa la rentadora. 

g.       Fa la paella els diumenges. 

h.       Fa dansa. 

e) A la pàgina 42 parla de les tasques domèstiques. Quin les fa a casa teva? Per què? 

Si voleu, podeu llegir la següent notícia sobra la inversió d’hores en les tasques domèstiques a 

Catalunya. https://www.ccma.cat/324/desigualtat-de-genere-les-dones-dediquen-10-hores-mes-

que-els-homes-a-les-feines-de-casa/noticia/2989213/ 

f) A la pàgina 50, parla sobre el canvi d’ aspectes culturals en la seva cultura com el cas de les 

seves amigues bessones? Què els hagués passat si haguessin nascut uns anys abans? 

 

g) Què vol dir: “La cultura no fa la gent. La gent fa la cultura”. Pensa algun exemple d’algun fet 

cultural que abans no es podia fer i ara sí. Per ex: el matrimoni homosexual, coses que abans 

no es podien fer i ara sí, o al revés. Pregunta a la teva família. 

 

h) A la pàgina 51 dona una definició de feminista. Escriu-la. Ara busca les definicions de la paraula 

FEMELLISME i explica’n les diferències. 

Pots llegir la següent què en diu la Wikipèdia. 

 

▪ ACTIVITAT DE SÍNTESI (final de la lectura) 

https://www.ccma.cat/324/desigualtat-de-genere-les-dones-dediquen-10-hores-mes-que-els-homes-a-les-feines-de-casa/noticia/2989213/
https://www.ccma.cat/324/desigualtat-de-genere-les-dones-dediquen-10-hores-mes-que-els-homes-a-les-feines-de-casa/noticia/2989213/
https://www.ccma.cat/324/desigualtat-de-genere-les-dones-dediquen-10-hores-mes-que-els-homes-a-les-feines-de-casa/noticia/2989213/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Femellisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Femellisme


4 
 

Activitat 1: Després de la lectura fes la teva reflexió personal.  

a)  T’ha passat algun cop que no t’hagin deixat fer una cosa per ser noi o noia? 

b) Sobre la roba, ens vestim per agradar o per a agradar-nos? 

c) Defineix FEMINISME amb les teves paraules. 

d) Ha canviat la teva idea sobre el feminisme? Et definiries feminista? Raona les teves respostes. 

e) El llibre acaba amb la frase: Tots ho hem de fer millor. Creus que, siguem homes o dones, tenim 

coses a millorar? Quines? Escriu almenys 3 coses. 

f) Què pots fer tu per fer un món més just i igualitari?  

 

 

Activitat 2: Afegeix la teva reflexió i valoració personal al teu portafoli de treball. Et pots ajudar 

d’aquesta guia didàctica o de l’entrevista que es fa a l’autora en els següents enllaços: 

https://elpais.com/elpais/2019/12/04/eps/1575477143_604947.html  

https://www.youtube.com/watch?v=IP4thPbkPco  

Conferència TEDX  

 

▪ FONTS BIBLIOGRÀFIQUES: 

Resum de l’obra i imatge de la contraportada: 

https://www.grup62.cat/llibre-tothom-hauria-de-ser-feminista/212771  

Sobre l’autora i la imatge de l’autora del llibre: 

https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2020/03/New-preferred-author-photo-c.-Wani-

Olatunde5-1-scaled.jpg 
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