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Objectiu: donar a conéixer el món de la dona i el treball a partir del cas de les Bambuneres d’Alcoi, nom amb
que es coneixia les treballadores que feien els llibrets de paper de fumar i que reben aquest nom per la
fàbrica de paper Bambú. Aquest treball va existir de 1930 a 1984. Va ser un col·lectiu famós per ser molt
reivindicatiu i protagonitzar importants lluites obreres. 

Metodologia: 
• Descripció:  es tracta de fer unes activitats i  un debat sobre el paper de les dones en el món del

treball. 
• Desenvolupament: 

◦ Per començar veurem un vídeo sobre les Bambuneres, al programa Valentes del canal de televisió
Àpunt, que dura mitja hora. 

• Enllaç  al  reportatge:  htps://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-
tv/valentes/11-08-2019-les-bambuneres-1930-1984-

• Enllaç al YouTube: htps://youtu.be/GdJdMfU2D7A
◦ Després farem un breu treball d’investigació per parelles, sobre fonts orals. 
◦ Cada parella haurà de buscar informació sobre dones de la seua família que han treballat en el

passat o que treballen en l’actualitat. Cada membre sobre una. També han de buscar fotografes
antigues o fotografes dels llocs on treballaven i de les eines que utilitzaven.

◦ Després han d’elaborar una  ftxa o dossier amb informació de les faenes i fer una  exposició
oral en classe. Han d’explicar les característiques de les faenes, hores, salaris, compaginació amb
la vida familiar, temps d’oci, anècdotes, comparació amb el treball dels homes, etc.

◦ Per acabar farem un  debat sobre el paper de les dones en el  món del treball  i la desigualtat
laboral, i compararem les diferents exposicions orals i les diferents dones.

• Recursos: ordinador, projector, connexió a Internet, còpies amb la informació del treball.

Temporalització: tres sessions.
1. La primera veurem el vídeo i explicarem el treball.
2. La segona servirà per a que cada parella s’organitze i prepare l’exposició oral en classe.
3. La tercera serà la de les exposicions

orals i el debat fnal.

Avaluació: 
1. La ftxa o dossier.
2. L’exposició oral.
3. El debat.
4. La participació i interés de l’alumnat.

Competències: 
CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC.
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