
 
Us proposem que feu una observació de l'espai públic del vostre barri

o ciutat mentre feu un volt i intenteu descobrir algunes coses que
potser veieu cada dia però que us passen desapercebudes; es tracta
de fer observacions entorn les persones que llegim com a homes i les

que llegim com a dones i quins espais ocupen.
 

 Doneu resposta a les següents preguntes:
 

A les cues del mercat o el supermercat, hi ha el mateix nombre d'homes i de
dones? De quines edats? De les persones que treballen al supermercat, quin
percentatge a simple vista hi ha d'homes i de dones?
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Edats recomanades: a partir de 8 anys
Durada estimada: 2 hores

El mercat

El transport públic
Les persones que condueixen autobusos, són majoritàriament homes o
dones? I les persones passatgeres? I les persones que condueixen cotxes?



Infants i persones grans
Si veiem persones adultes que tenen cura o passegen amb nens i nenes, o
amb persones grans, quants homes podem comptar i quantes dones?

Parc
Si anem a un parc: quants homes i quantes dones hi ha? A quins llocs del
parc (bancs, parc infantil, jugant a petanca, corrent, etc.)?

Escola
Quants homes i quantes dones hi ha a la sortida d'una escola, recollint els
nens i nenes?



Penseu lliurement i proposeu altres espais o situacions que us
vingui de gust analitzar

Un cop observada i recollida la informació:

Hi ha espais on hi hagi una clara diferència entre el nombre d'homes i
dones? I espais on el nombre sigui molt similar? Per què creieu que és?



Ara que heu acabat, podeu
dissenyar el "mapa d'un barri
ideal".
Com estaria distribuït sobre el plànol?
Quant d'espai ocuparia cada 
activitat (comprar, passejar, fer
esport, circular amb vehicle privat o 
públic...). Què faria que aquest barri
fos igual de bo pels homes que 
per les dones? I per a joves, infants i
la gent gran? Els nostres barris
actuals són així?

Mapa d'un barri ideal


