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Títol:  Escape room: Les filòsofes  

 

  

 

Objectius  

 

● Fer visible la discriminació de gènere al currículum de filosofia. 

● Posar de manifest el paper de la dona filòsofa al llarg de la història de la filosofia. 

● Conèixer i valorar diverses filòsofes. 

● Visió crítica de la pròpia concepció del món descobrint la seva supeditació a determinats  

     factors, especialment vers el gènere i el coneixement de les filòsofes del món de  

     diferents temps. 

● Comprendre els problemes filosòfics plantejats per filòsofes i emprar amb propietat els  

     nous conceptes i termes assimilats.  

● Adoptar una actitud reflexiva davant de les qüestions teòriques i pràctiques relacionades  

    amb les filòsofes. 

● Contrastar el propi pensament amb altres posicions i argumentacions. 

● Practicar i valorar el diàleg filosòfic com a procés de recerca racional i busca col·lectiva  

     de la veritat entre iguals. 

 

 

Descripció de la proposta  

 

Aprendre sobre les filòsofes del món en clau lúdica i participativa, utilitzant una dinàmica que té 

assegurat un recorregut amb contingut que no apareix als llibres de text. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

L’activitat pot dur-se a terme fent agrupacions d’alumnat, sia de 2 o 4 estudiants. Es pot fer una 

introducció sobre el contingut a treballar, plantejant les següents preguntes: 

● Per què quan es parla de filosofia només es parla de filòsofs?  

● Les dones no filosofen? 

● Filosofar és un privilegi masculí? 

 

Les respostes adequades justifiquen aquest treball que hem realitzat. 

 

És recomanable que facin ús d’auricular perquè hi ha so, o espaiar els grups.  

 

 

Recursos emprats  

 

Hem usat el Genially per fer aquest treball. I les fonts d’informació sobre el contingut esmentat 

estan referenciades a cada apartat o són d’elaboració pròpia. Els estudiants necessiten fer 

servir un aparell com ordinador, tauleta o mòbil per executar l’activitat proposada. 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

El paper de la dona a la filosofia és un element clau per tenir una visió completa de la matèria. 

Aquesta activitat pretén pal·liar la discriminació per gènere al currículum de filosofia. 

Els continguts treballats tenen a veure amb els generals treballats a la matèria de 1r de 

Batxillerat, que són: L’ésser humà: persones i societat; L’acció: llibertat i responsabilitat;  La 

política: democràcia i ciutadania. Tots ells relacionats de manera directa o indirecta amb les 

filòsofes treballades. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

És una activitat adreçada especialment per estudiants de 1r de batxillerat, tot i que també es 

pot fer a 2n de batxillerat o 4t d’ESO. És ideal per estudiants que volen ampliar els seus 

coneixements sobre la filosofia, especialment amb les aportacions fetes per les dones, per tant, 

l’alumnat d’excel·lència pot tenir un especial interès. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

És una proposta interdisciplinària, transversal i amb relació amb l’entorn, puix que la temàtica 

sobre la repercussió del gènere a qualsevol disciplina és un element que dona molt de joc. Per 

tant, és possible fer l’activitat relacionada amb el dia de la dona, de la no-violència, o per 

treballar valors en general. 

 

Documents adjunts 

 

https://view.genial.ly/6197ce3de870f80de9217ed1/interactive-content-escape-room-de-

filosofes  

 

Autoria 

 

Arnau Oller, Ester Cruanyes, Azul Alférez, Víctor Romero. 
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