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El somni de la Gowthami

Guia dirigida a alumnat i professorat de cicle mitjà i superior d’educació primària  

i cicle inicial d’educació secundària.

 Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5. Igualtat entre homes i dones.

 Enllaç al vídeo: https://vimeo.com/391965139 

 Durada: 8:48 minuts.

 Ubicació, any: Anantapur, Andhra Pradesh, Índia. 2020  

 Competències: comunicativa lingüística i audiovisual, del tractament de la 

informació i competència digital, en el coneixement i la interacció amb el món 

físic, social i ciutadana.

https://vimeo.com/391965139


3

Sinopsi

La Gowthami viu a l’Índia rural i el seu gran somni és convertir-se en 
científica. La família de la seva millor amiga, la Kirtama, vol que aquesta 
deixi els estudis. La Gowthami demanarà ajuda a la seva mare i a la 
resta de la comunitat per tal que pugui seguir estudiant.
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Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015 els 193 països que formen 
part de les Nacions Unides es van marcar 17 objectius 
que hauríem d’assolir abans de l’any 2030. Aquests 
objectius es diuen Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i proposen fer un món millor, a 
través de reptes tan importants com ara eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres. 

Més informació a: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 5. Igualtat entre homes i dones
La desigualtat de gènere afecta a dones i nenes d’arreu del món, en àmbits com ara 
la llar, l’escola, la feina, el carrer... 

Dones i nenes no tenen les mateixes oportunitats que homes i nens: Les dones 
estan molt poc representades en àmbits de poder com ara la política o l’economia; 
Es fan càrrec de moltes més feines a casa i de la cura d’infants o de la gent gran; 
Cobren menys diners per fer la mateixa feina que els homes; Pateixen molt més 
les conseqüències de la pobresa, els conflictes i les migracions; I, finalment, són 
sovint víctimes d’agressions, violència i d’explotació al llarg de la seva vida, per part 
d’alguns homes.

Garantir l’accés a la salut, especialment quan estan embarassades i atorgar a les 
dones drets igualitaris i l’accés a terres o propietats són fonamentals per aconseguir 
aquest objectiu. És necessari que les dones s’apoderin, és a dir, que puguin fer ús 
de la seva pròpia veu i que participin en la presa de decisions o en càrrecs de poder 
en la mateixa mesura que ho fan els homes. A més, cal prendre consciencia de la 
importància de l’educació de nenes i noies per tal que tinguin més oportunitats quan 
siguin grans i puguin decidir sobre el seu futur.
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Per millorar la situació de les dones i nenes a l’Índia rural, la FVF els dona suport 
per tal que puguin estudiar, tenir propietats, engegar petits negocis o facilitar-los 
l’accés a la salut. A més, als pobles on treballa promou els grups de dones, anomenats 
sanghams, on les dones es reuneixen per parlar obertament dels seus problemes, es 
recolzen i busquen solucions plegades. 

Més informació a: 

Vídeo “Cinco realidades de las mujeres de la India rural”,  
Fundació Vicente Ferrer, 2019. 

https://vimeo.com/302122250

https://vimeo.com/302122250
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Reflexió
Un cop hagueu vist el vídeo, reflexioneu en torn a les preguntes següents:

1. Per què al vídeo es diu que la Lakshmi, la mare de la Gowthami, és tota una 
heroïna? 

 A les zones rurals i més tradicionals, s’entén que el treball de la dona és 
ocupar-se de la casa i tenir cura dels fills i filles i de la resta d’integrants de la 
família. Han d’obeir i tenir cura dels homes des de petites: primer el seu pare, 
després el seu marit i per últim el seu fill. 

 Moltes vegades les famílies no creuen que les seves filles hagin d’estudiar 
perquè consideren que no és important per les tasques que hauran d’assumir 
de grans. Són les primeres a aixecar-se, les últimes a menjar i a anar a dormir 
i són responsables que la casa funcioni perfectament. De vegades, a més, 
també treballen fora de casa, amb feines força dures i mal pagades.

 La Lakshmi treballa fora de casa per guanyar diners, però quan arriba a 
casa segueix molt enfeinada. Considerar-la una heroïna té a veure amb les 
tasques que duu a terme cada dia, tant a fora de casa (feina productiva) com 
a casa (treball reproductiu). 

 En aquest punt convidarem l’alumnat a reflexionar sobre el repartiment de 
les tasques de la llar, així com en altres àmbits, com ara la política, l’esport, 
els càrrecs directius... 
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2. Un proverbi hindú diu que portar a l’escola una nena és com regar el jardí del 
veí. Enteneu què vol dir?

 A l’Índia, quan les dones es casen han d’abandonar la seva llar i anar a viure 
a casa de la família del seu marit, on hauran de fer-se càrrec de les feines 
de casa. Tradicionalment, a més, havien de pagar el casament i el dot a la 
família del marit. Es tracta del patrimoni que l’esposa i la seva família donen 
al nuvi per tal de pagar les suposades despeses que generarà un cop visqui 
amb ell. Pot incloure la compra de cotxes, electrodomèstics, joies, mobles... 
en funció de la posició social de la família. Malgrat que el dot estigui prohibit 
per llei, segueix formant part de la tradició familiar. 

 A l’índia està prohibit conèixer el sexe del nadó abans de néixer per evitar 
els avortaments en cas que sigui nena. Tradicions com ara el dot atempten 
contra els drets de les dones. És necessari revisar-les i abolir-les.



9

Activitat complementària 
La situació de les dones al món  
i al llarg de la història

• Finalitat: 

 Investigar la situació de dones i nenes a diferents llocs del món 

i moments de la història, per tal de prendre consciència de les 

desigualtats a què han estat sotmeses.

• Durada:  

 2 hores de classe i, opcionalment, feina a casa.

• Material necessari: 

 Ordinador amb accés a internet o accés a material bibliogràfic 

que parli de la situació de les dones arreu del món i al llarg de 

la història. 
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Primera part
Imagineu-vos que formeu part d’un equip de periodistes a qui 
han encomanat un reportatge d’investigació sobre els drets 
de les dones i nenes arreu del món i al llarg de la història de 
la humanitat. Dividiu la classe en 5 grups i responeu algunes 
de les preguntes següents:

 Grup 1. Al llarg de la història s’han anat assolint drets com 
ara el de votar. Creieu que homes i dones l’han aconseguit 
a la vegada? Tots els homes i dones han pogut estudiar 
a la universitat o accedir al mercat laboral de forma 
igualitària? Han tingut les mateixes obligacions dins del 
matrimoni? Investigueu què ha passat al nostre país.

 Grup 2. Homes i dones tenien els mateixos drets a la 
Grècia clàssica, a la Revolució Francesa o a principis del 
segle XX? Us ha sorprès allò que heu descobert?

 Grup 3. Les dones tenen els mateixos drets arreu del 
món? Investigueu per exemple què passa en països com 

ara l’Índia, l’Aràbia Saudita o el nostre país. Fixeu-vos en 
aspectes com ara la bretxa salarial, que és la diferencia 
de salari entre homes i dones, l’ocupació d’espais públics, 
l’autonomia o llibertat que tenen les dones, etc.

 Grup 4. Hi ha pràctiques com ara el matrimoni infantil, 
l’ablació genital femenina o els infanticidis que atempten 
greument contra la vida i els drets de les dones. Sabeu en 
què consisteixen? On passen? Què es pot fer per eradicar 
aquestes formes de violència?

 Grup 5. Creieu que al nostre país hi ha igualtat entre 
homes i dones? Sabeu què són els micromasclismes? 
Busqueu exemples de conductes sexistes presents a la 
nostra societat i reflexioneu sobre com es poden eradicar.

En el cas que algunes d’aquestes preguntes siguin massa 
complexes, caldrà adaptar-les al nivell de l’alumnat.  
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Segona part

Cada grup ha de preparar una presentació d’entre 5 i 10 
minuts amb els resultats de la investigació a la resta de la 
classe. Caldrà que recolzeu les vostres conclusions amb 
dades i informació ben documentada. Podeu complementar 
l’explicació amb un mural, imatges o material audiovisual. 
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Enllaços d’interès:

 Revista Sàpiens. La lluita pel vot de les dones. https://
www.sapiens.cat/temes/dones/la-lluita-pel-vot-de-les-
dones_200823_102.html 

 Wikipedia. Drets de les dones: https://es.wikipedia.org/
wiki/Derechos_de_la_mujer

 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-5-gender-equality.html

 7 cosas que las mujeres no podían hacer hace 100 años – 
BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-38007110

 Enfemenino.com. Leyes que han revolucionado la vida 
de las mujeres. ONU: https://www.enfemenino.com/
feminismo/leyes-que-han-revolucionado-la-vida-de-las-
mujeres-s1643062.html 

 Cronología: Mujeres del mundo, ONU Mujeres:  
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/
womenunite/es/index.html#/1900 

 https://www.lavanguardia.com/vanguardia-
dossier/20191005/47798897823/espana-igualdad-de-
genero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html 

 Dones en política 2017, Nacions unides: 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2017/
femmesenpolitique_2017_spanish_web.
pdf?la=en&vs=1334 

 https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20180305/441253634097/mujer-en-el-mundo.html

 https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20171121/433055378072/derechos-ninas.html

 https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-
micromachismos-en-la-vida-cotidiana/?gclid=CjwKCAjw
19z6BRAYEiwAmo64LRgVBe7S1DAOxDGQNHfSnOnhm
80slw8yr2jOezr03YGKEVyL469WCxoCBPMQAvD_BwE

https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-lluita-pel-vot-de-les-dones_200823_102.html
https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-lluita-pel-vot-de-les-dones_200823_102.html
https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-lluita-pel-vot-de-les-dones_200823_102.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_la_mujer
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-38007110
https://www.enfemenino.com/feminismo/leyes-que-han-revolucionado-la-vida-de-las-mujeres-s1643062.html
https://www.enfemenino.com/feminismo/leyes-que-han-revolucionado-la-vida-de-las-mujeres-s1643062.html
https://www.enfemenino.com/feminismo/leyes-que-han-revolucionado-la-vida-de-las-mujeres-s1643062.html
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191005/47798897823/espana-igualdad-de-genero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191005/47798897823/espana-igualdad-de-genero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191005/47798897823/espana-igualdad-de-genero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_spanish_web.pdf?la=en&vs=1334
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_spanish_web.pdf?la=en&vs=1334
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_spanish_web.pdf?la=en&vs=1334
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_spanish_web.pdf?la=en&vs=1334
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180305/441253634097/mujer-en-el-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180305/441253634097/mujer-en-el-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171121/433055378072/derechos-ninas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171121/433055378072/derechos-ninas.html


Per més informació:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
Des de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballem al sud-est de l’Índia per millorar 

les condicions de vida de les comunitats en risc d’exclusió. Impliquem els grups més 
desfavorits per garantir-los una vida digna i oportunitats de futur a través de projectes 

d’educació, sanitat, hàbitat i ecologia, parant especial atenció als col·lectius més 
vulnerables, com són les dones i les persones amb discapacitat.

Segueix-nos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

