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Petit homenatge 
a algunes de 

les moltes dones 
que formen part 
de la nostra vida.
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8 de març, dia de la dona. El alumnes de tercer de primària 
volem retre un petit homenatge a algunes d’eixes dones que 
formen part de la nostra vida.  

Periodistes, científiques, actrius, missioneres, atletes, 
cuineres, netejadores. Totes elles influeixen en la nostra vida, 
d’una manera o altra.  

Els alumnes han investigat la seva biografia, l’han resumida i 
exposada oralment davant dels companys. Cadascú s’ha 
convertit, per uns dies, en una d’elles.  

Moltes d’elles estan relacionades amb la nostra comarca i el 
món de la gastronomia, d’acord amb el projecte que enguany 
estem duent a terme en l’escola.  

Tots hem après. No només hem conegut la vida d’aquestes 28 
dones, sinó també (el més important), els valors que elles ens 
transmeten. La seva lluita diària per poder atènyer les seves 
metes.  

Les competències bàsiques de l’àrea de valencià i d’educació 
artística s’uneixen amb el desenvolupament del pensament 
crític, en una petita obra composta de cap a peus per ells 
mateixos.  

Esperem que us agrade!  



Llum tènue. Els 28 alumnes estan en escena, distribuïts per tot 
l’escenari. Estan asseguts, gitats, aponats. Cadascú agafa la 
postura que considera més còmoda. Van vestits tots de negre. 
Cadascú porta un petit element característic del seu 
personatge (una piga, les celles unides, unes ulleres, un 
mocador, una corbata, etc).  

De sobte, s’alça la primera d’elles. Diu la seva frase i torna a 
terra. Poc a poc aniran alçant-se, d’un en un, i representant la 
seva dona. Desprès, tornen a la seva postura inicial.  

	 	 -   COCO CHANEL (CLÀUDIA): Sóc Coco Chanel. Vinc 
d’una família molt humil. Vaig anar a un orfenat, on unes 
monges em van ensenyar a cosir. Hui sóc una 
dissenyadora molt exclusiva, innovadora i pràctica. He 
posat de moda aspectes que per a vosaltres són bàsics, 
com portar el cabell curt, tacons baixets o faldes curtes. 
“La llibertat és sempre elegant”  

	 	 -  GLORIA FUERTES (CINTA): Sóc Gloria Fuertes. Des 
de ben menuda m’agrada escriure. He fet moltes poesies i 
obres de teatre per a xiquets. Sóc lluitadora, creativa i 
molt divertida. M’agrada portar corbates. Vaig vestida 
com vull!  

	 	 -   BEGONYA RODRIGO (SOFÍA): Sóc Begoña Rodrigo. 
Vaig ser proclamada la millor cuinera de la Comunitat 
Valenciana. Però per a arribar ahí, vaig haver de treballar 
en molts restaurants arreu del món. També vaig guanyar 
el concurs Top Chef, per ser creativa, treballadora i 
diferent.  

	 	 -  TERESA PERALES (JOHAN): Sóc Teresa Perales. Una 
malaltia em va fer perdre la mobilitat de cintura cap avall. 
Al principi no va ser fàcil, però vaig acceptar la meua 
situació, i vaig aprendre a nadar. Hui tinc més de 26 
medalles paralímpiques. “Atrévete a salir de tu zona de 



confort!”. Cada dia intente superar-me.  

	 	 -   PERSONAL DEL COLE (AINARA): Jo sóc les 
netejadores, les cuineres i les monitores de l’escola. Cada 
dia m’esforce molt perquè vosaltres es trobeu l’escola en 
condicions.  

	 	 -  EDITH CLARKE (VICENT): Sóc Edith Clarke. Vaig ser 
la primera dona en donar classes d’enginyeria elèctrica en 
l’Universitat de Texas.  

	 	 -  PEPA ROMANS (SERING): Sóc Pepa Romans. Sóc la 
primera dona de la Marina Alta en obtindre una estrella 
Michelín. Encara que no vaig estudiar en cap escola de 
cuina, la meua curiositat em va ajudar a crear i innovar 
plats típics valencians. Tinc un restaurant a Ondara, on 
he treballat duríssim.  

	 	 -   FRIDA KALHO (ALBA I): Sóc Frida Kalho, una 
pintora mexicana. Vaig tenir un accident molt greu, i vaig 
estar molt de temps sense poder moure’m. En compte de 
rendir-me, vaig lluitar molt per a superar-ho, pintant i 
creant molts quadres. “Pies pa’ qué os quiero, si tengo alas 
para volar!!” Sóc creativa i independent!  

	 	 -  LES MARES (SAORET): Sóc ma mare, i ta mare! Cada 
dia he de fer piruetes per poder conciliar la vida laboral i 
familiar. Tot i això, sempre et conteste amb un somriure. 
M’agrada cuinar, fer trencaclosques i jugar al monopoli. 
Jugue molt bé, però a vegades em deixe perdre per a 
vore’t a tu feliç!  

	 	 -  FLORENCE NIGHTINGALE (MIA): Jo sóc Florence 
Nightingale. Sóc britànica. Durant la guerra de Crimea em 
passava les nits curant i ajudant als malalts i soldats. 
Estic considerada la mare de l’infermeria moderna.  



	 	 -  AINA FORNÉS (NINA): Sóc Aina Fornés, una atleta 
de Dénia. Malgrat que sóc molt jove, he estat campiona 
d’Espanya en edat escolar tres vegades. He d’organitzar-
me molt bé per poder estudiar i entrenar dur tots els dies. 
Passe el meu temps lliure al poliesportiu municipal de 
Dénia.  

	 	 -  GRACE KELLY (ALBA V): Sóc Grace Kelly. Vinc de 
Philadelphia. Sóc actriu i princesa de Mònaco. He 
protagonitzat 11 pel·lícules. “Me encanta caminar sola. Es 
terapia. Una tiene que caminar sola para recargar 
energías”. Sóc lluitadora i tinc un Óscar.  

	 	 -  ANDREA MOTIS (BRUNO): Sóc Andrea Motis. Tinc 
22 anys. Toque la trompeta des dels 7 anys. Als 15 vaig 
gravar el meu primer disc. Estic en una banda amb gent 
de totes les edats tocant música jazz. Enguany planege 
traure el meu segon disc. Sóc lluitadora, artista i jove.  

	 	 -  MARILYN MONROE (NOA): Sóc Marilyn Monroe. Sóc 
una estrella de Hollywood. Estic considerada una icona 
del pop i símbol sexual. Vaig lluitar molt fins arribar a ser 
protagonista en una pel·lícula.”El respecte és un dels 
grans tresors de la vida”  

	 	 -  MARIE CURIE (NEREA): Sóc Marie Curie. Sóc una 
científica polonesa. Vaig descobrir dos elements químics: 
el radi i el poloni. També la radioactivitat. “Cal perseverar, 
i sobre tot creure en una mateixa”. Vaig guanyar dos 
premis Nobel.  

	 	 -  EVA PERÓN (LAURA): Sóc Eva Perón. Evita. Em vaig 
casar amb el president d’Argentina, i vaig lluitar molt per 
a aconseguir la igualtat entre hòmens i dones. També sóc 
actriu. “Donde existe una necesidad, nace un derecho”  



	 	 -   MALALA (DINA): Jo sóc Malala. Encara que van 
intentar assassinar-me, jo vaig lluitar per a que totes les 
dones del món pugueren anar a l’escola. Sóc molt valenta. 
Vaig guanyar el premi Nobel de la Pau. “Un nen, un llibre i 
un professor poden canviar la humanitat. L’educació és 
l’única solució”  

	 	 -  CAROLINA MARÍN (LUÍS): Hola, sóc Carolina Marín. 
Jugue al bàdminton. Tots els dies passe molt de temps 
entrenant. Als darrers Jocs Olímpics vaig aconseguir una 
medalla. També he escrit un llibre. Tots el dies intente 
superar-me.  

	 	 -   ROSITA (AARON): Sóc “ma uela” Rosita. M’agrada 
molt cuinar. Tinc 4 fills i 6 nets. Cada dia lluite per a que 
tots ells siguen feliços. Els meus plats preferits són la 
fideuà i el putxero.  

	 	 -  ALMUDENA CID (SANDRA): Sóc Almudena Cid, una 
gimnasta rítmica espanyola. Sóc l’única que he participat 
en quatre jocs olímpics. Entrene 7 hores diàries. Encara 
que de vegades les postures em fan mal, tot s’oblida quan 
aconsegueixes els teus reptes. He guanyat l’or en el jocs 
mediterranis d’Almeria.  

	 	 -  CARME MIQUEL (JOSEP): Sóc Carme Miquel. Vaig 
nàixer a La Nucia, i ara visc a Xàbia. Sóc escriptora i una 
gran defensora de l’escola pública en valencià. “La llengua 
ens fa rics a tots, per tant utilitzem-la”. Sóc valenta i 
lluitadora.  

	 	 -  MARIA IBARS (NEUS): Sóc Maria Ibars. Vaig viure a 
Dénia, a Les Rotes, a la partida de Penyamar. He escrit 
diversos llibres, entre ells «Poemes de Penyamar». La 
meua filla, Raquel Payà, també és una pedagoga molt 
important. “El llenguatge de les ones és d’entendre 



universal”. Sóc filla adoptiva de Dénia.  

	 	 -   MARE TERESA DE CALCUTA (DANIELA): Sóc la 
mare Teresa de Calcuta. Vaig ser una missionera a l’Índia. 
Em vaig fer famosa per cuidar a malalts de lepra, orfes, i 
xiquets. “Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz”. 
En 1979 em van donar el premi Nobel de la Pau.  

	 	 -  ELVIRA LINDO (SARA): Sóc Elvira Lindo, periodista i 
escriptora. Em coneixereu pel meu personatge Manolito 
Gafotas. En els meus llibres ell conta la seva vida al barri 
de Carabanchell. Narra fets quotidians com si foren 
aventures estupendes. Sóc molt creativa i divertida. “El 
que no sap perdre, no sap jugar”  

	 	 -  MICHELE OBAMA (IRENE): Sóc Michele Obama. Sóc 
advocada. Vaig ser la primera dona de color en presidir 
els Estats Units. M’he esforçat molt per a transmetre als 
xiquets americans uns hàbits alimentaris saludables. 
També per a aconseguir la igualtat entre diferents 
cultures i sexes. Sóc dinàmica.  

	 	 -   CARME RUSCALLEDA (JORDI): Sóc Carme 
Ruscadella, una cuinera catalana. Vaig començar 
treballant de xarcutera. El meu esforç i dedicació em van 
permetre obrir un restaurant i una pastisseria. Avuí sóc la 
dona que més estreles Michelín té del món. Tinc un 
restaurant a Tòquio. Sóc emprenedora.  

	 	 - MARIA MOLINER (ABRIL): Sóc Maria Moliner, 
bibliotecària i arxivera. Vaig dedicar molt d’esforç i temps 
fins a aconseguir redactar el Diccionari d’ús de la llengua 
espanyola. “La educación es la base del progreso. Leer es 
un derecho”.  

	 	 - MARIA MONTESSORI (JAVIER): Sóc Maria 
Montessori, sóc italiana. Sóc pedagoga, doctora, psicòloga, 
filòsofa, doctora i feminista. He treballat molt en la 



renovació pedagògica, per a poder ajudar a educar millor 
als nens i nenes, perquè pense que són els més importants 
de la societat. “Els teus fills seguiran el teu exemple. No 
els teus consells”.  

SÓNA LA MÚSICA. (“Ai, ai, ai”: Silvia Pérez Cruz). Els alumnes 
ballen arreu de l’escenari. La coreografia (realitzada per ells 
mateixos) relaciona cada dona amb un moviment característic 
seu. Expressió corporal.  

Moviments:  

COSIR – CORBATA - MENEJAR LA CULLERA EN LA CASSOLA- 
NADAR- FREGAR - ESCRIURE PISSARR A- TALLAR 
VERDURA- PINTAR- JUGAR MONOPOLY- ENBENAR BRAÇ- 
CÓRRER- CLAQUETA CINEMA- TOCAR SAXO- VOLAR FALDA- 
MIRAR MICROSCOPI- SALUDAR BALCÓ- PUNY EN ALT- 
JUGAR BADMINTON- PROBAR CULLERADA DE SOPA- 
POSTURA GIMNASTA- ESCRIURE A MÀQUINA- ESCRIURE 
AMB PLOMA- ACARONAR BEBÉ- GAFOTAS- SALUTACIÓ 
“PRIMERA DAMA”- AMASSAR DOLÇOS- BUSCAR PARAULA 
EN EL DICCIONARI- PENSAR  

	 	 -   AARON: Sóc cadascuna de les 19 companyes de la 
classe. Jo seré....  
-  TOTS: … el que vullga ser!  

	 	 	 	 	 fi 
Sóna la música (“Aiguadolç”, Gema Mut). Els alumnes eixen, 

en grups de quatre, a saludar. Cadascú realitza el seu 

moviment característic.  Aplaudiments!  



Música: 
Com no podia ser d’altra manera, la música de l’obra està 
interpretada per dones.  

- “Ai, ai, ai”. Cançó composta per l’artista Silvia Pérez Cruz 
per a la pel·lícula “Cerca de tu casa”, guanyadora d’un premi 
Goya a la millor cançó original.  

L’artista naix a 1983, en Palafrugell. Estudia solfeig des dels 4 
anys. Toca diversos instruments, com el saxo, la guitarra o el 
caixó flamenc. Canta en diferents grups d’estils diferents: jazz, 
folk, flamenc, pop, etc.  

- “Aiguadolç”. Forma part del CD “10 poemes de Penyamar”, 
del pegolí Jaume Ginestar. Es tracta d’un homenatge a la 
poetessa dianense Maria Ibars i la seva obra.  
En aquest tema col·labora Gema Mut, cantant nascuda a 
Benimeli a 1982. Compagina la seva vida familiar i laboral amb 
el món del cant, amb el qual té relació des de ben menuda.  



Paraules clau: 
BIOGRAFIA                                                                           

DESCRIPCIÓ 
TEXT TEATRAL 
TIPUS DE PARAULES: ADJECTIUS                                           

RECERCA D’INFORMACIÓ 
DIVERSITAT 
CONCILIACIÓ LABORAL 
RESPECTE 
DRAMATITZACIÓ 
GÈNERE  
AUTOSUPERACIÓ 
CREATIVITAT 
CULTURA DE L’ESFORÇ 
RESPONSABILITAT 
EXPRESSIÓ CORPORAL  
LLUITA 
PERSEVERANÇA  


