
Contingut del Kahoot 

Preguntes que s’han d’afegir a l’eina del Kahoot: (marquem en vermell la resposta 

correcte): 

1. D’acord amb la condició de mare, les dones han estat sanadores i han curat des de 
principis de la humanitat: 

 Verdader 

 Fals 
 

2. Els mètodes de curació femenina significaven: 

 Reconeixement en el món de la medicina 

 Condemna a morir, rebuig i persecució (tortures i total exterminació) 
 

3. Qui eren realment les bruixes? 

 Guaridores i llevadores, amb un gran coneixement del món natural. 
Generalment curaven la gent i el bestiar amb plantes (també feien conjurs) 

 Dones que utilitzaven els seus coneixements per fer mal a la gent. 
 

4. La cacera de bruixes va ser: 

 Un vers popular estès arreu dels pobles catalans 

 Un conjunt de mesures inquisitorials contra persones sospitoses de bruixeria 
de la fi de l’edat mitjana i sobretot del renaixement a Europa occidental. 

 
5. L’estrep de corda o estrepada en el context de la cacera de bruixes era: 

 Un joc popular i de caire tradicional 

 Un mètode de tortura cap a les dones sanadores 

 
 

6. La bruixeria i la repressió afectava generalment una dona o també hi havia Bruixots? 

 Només eren dones, generalment grans, pobres i analfabetes que vivien soles 

 Hi havia bruixes i bruixots 
 

7. Quin percentatge d’homes creus que hi havia considerats com a bruixots? 

 Inferior al 10% 

 50% eren homes i 50% eren dones 

 75% eren homes 
 

8. Què tenen en comú Zugarramurdi, Viladrau i Salem: 

 Són ciutats turístiques i de vacances 

 Són manantials d’aigües naturals 

 Són llocs on hi ha haver cacera de Bruixes 
 



9. L’ofici de recol·lecció de plantes i olis essencials per l’elaboració de remeis naturals es 
coneix com: 

 Figuetaire 

 Trementinaire 

 Forestal 
 

10.  Amb quin concepte de Bruixa/Bruixot et quedes? 

 Bo 

 Dolent 

 

 

Activitat de debat: 

Un cop acabat el joc és important fer un tancament a través d’un debat dirigit i respondre a 

les següents qüestions per anar generant un  tipus de pensament crític. TENINT EN COMPTE 

L’EDAT DELS PARTICIPANTS, ÉS BONA IDEA  IMPLICAR-LOS EN EL DEBAT.  

Buscar un moderador que serà l'encarregat de dirigir i controlar el debat, de repartir els temps 

i donar els torns de paraula a cada oponent. Els participants s'agruparan segons la postura 

que vagin a defensar. 

Per a exposar l'argument principal d'un debat es faran torns, de tal manera, que cada 

participant pugui expressar el seu punt de vista en un temps ajustat que serà el mateix per a 

tots i determinat a l'inici del debat. 

1-. Què en sabíem de tot plegat? (contextualitzar i acompanyar) 

2.- Com ens hem anat sentint al llarg de concurs, quines sensacions ens ha generat? 

3.- Us ha desmuntat alguna idea que ja teníeu? 

 

 


