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Gimcana d’emocions

FITXA núm. 1

Objectius:

• Fomentar la intel·ligència emocional dels infants.
• Ensenyar com expressar i reconèixer un sentiment.

Intel·ligència emocional

Descripció:

1. Preparatius previs:

1. Retallar les peces de l’annex i amagar-les per l’espai disponible. Es poden afegir tantes peces 
com es consideri oportú per tal que tots hi puguin participar.

2. Es divideix l’aula en grups mixtos de 4 o 5 persones.
3. Se’ls explicarà que cada grup ha de trobar 12 peces en el menor temps possible i dur-les a un lloc concret 

(un lloc per grup). El grup es quedarà al mateix lloc que les peces.
4. Una vegada que tenguin totes les peces, s’agafaran les principals (les emocions) i s’aferraran a les cartolines.
5. Posteriorment, es demanarà que, un grup després de l’altre, vagin dient quines situacions tenen a les peces, 

i hauran de dir a quina cartolina posar-la. Mentre es fa aquest procés, es demanarà per què l’han col·locat 
en aquella cartolina. D’aquesta manera ajudarem a identificar de quina manera sentim cada emoció als 
diferents nivells (físic i mental).

Materials:

• Peces
• Cartolines
• Cinta adhesiva o cola
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Peces:
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alegria

Si un amic o amiga 
s’enfada amb mi.

Si un professor o 
professora em renya.

Ballar.
Quan m’obliguen a 
menjar alguna cosa 
que no m’agrada.

Riure. El meu aniversari.

tristesa

porràbia

Quan no puc jugar 
a la meva jugueta 

preferida.
Jugar.

Quan veig una 
pel·lícula de por.

Quan algú 
em fa un ensurt.

Escoltar música 
alegre. Escoltar música trista.



Sexisme

Autoestima Intel·ligència emocional

Estereotips
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Jo també sóc super heroic
Objectius:

• Fomentar la intel·ligència emocional i l’autoestima dels infants.
• Fomentar la mirada crítica envers els rols de gènere i els estereotips presents a la nostra societat.

Materials:

• Folis
• Colors
• Miralls o cartolina reflectora

Descripció:

1. Es repartirà a cada participant un mirall o un tros de cartolina reflectora.
2. La persona conductora de l’activitat anirà fent als participants, un per un, les següents preguntes:  

1. Què veus al mirall?
2. Quines coses t’agraden del que veus al mirall?
3. Quines són les teves habilitats?

3. Posteriorment, es repartirà un foli i colors a tots els infants, i se’ls demanarà que, en funció de les habilitats 
i característiques que han dit que tenien, es dibuixin sent superherois o superheroïnes.

4. Debat.

FITXA núm. 2
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FITXA núm. 3 Sexisme Estereotips

Professions estàndard
Objectius:

• Fomentar la mirada crítica envers els rols de gènere i els estereotips presents a la nostra societat.

Materials:

• Folis
• Pintures

Descripció:

1. Es donaran uns quatre folis a cada un dels participants i el material que necessitin per fer un dibuix.
2. A continuació, i sense donar més explicacions, se’ls dirà que han de dibuixar una persona que treballi:

1. Apagant incendis.
2. De policia.
3. De pilot d’avió.
4. Fent net a les cases.

3. Quan hagin acabat tots els dibuixos, s’escriurà a la pissarra les quatre professions que han dibuixat i, 
participant per participant, diran si a cada professió han dibuixar un home o una dona. OPCIONAL: ho pot 
fer la persona conductora de l’activitat.

4.  Debat:

1. Per què heu dibuixat un home/dona a cada una de les professions?
2. A qui li agradaria tenir alguna d’aquestes quatre professions? Si us agradaria fer aquesta 

professió, us heu dibuixat a vosaltres als dibuixos? Per què no (en cas negatiu)?
3. Pensau que hi ha professions d’homes i de dones? En què es diferencien?
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Jocs de mímica

FITXA núm. 4

Objectius:

• Fomentar la mirada crítica envers els rols de gènere i els estereotips presents a la nostra societat.
• Fer veure que els estereotips no són veritats universals.
• Fomentar les idees d’igualtat entre homes i dones.

Materials:

• Llistat d’accions

Descripció:

1. Es retallen les targetes de l’annex i es posen, a un espai, les targetes que indiquen el sexe, i a un altre espai, 
les targetes amb les accions.

2. Se seleccionaran dues persones, i cada una agafarà una targeta del primer espai (sexe) i una del segon. 
Opció 1: no dir què posen les targetes i que la resta de participants hagin d’endevinar quina acció estan 
fent. Opció 2: dir què posa a les targetes de les accions i que hagin d’endevinar el sexe.

3. Aniran sortint per parelles fins fer totes les accions. S’aprofitarà l’activitat per corregir possibles 
comportaments o actuacions estereotipades.

4. Debat:

1. Heu trobat diferències en les accions quan imitàveu una nina i quan imitàveu un nin? Quines? 
Per què (no) hi ha diferències?

Sexisme Estereotips
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Fitxa d’activitats:

Accions
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IA córrer dormir

ballar plorar

pintar lluitar

cuinar ordenar

xerrar enfadar-se



FITXA núm. 5
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Un catàleg de juguetes real
Objectius:

• Fomentar la mirada crítica envers els rols de gènere i els estereotips presents a la nostra societat.
• Fomentar la mirada crítica envers els estereotips que es transmeten mitjançant les juguetes. 

Descripció:

1. Es repartiran catàlegs de juguetes per l’aula de tal manera que tots i totes els puguin veure. També es poden 
fer servir catàlegs virtuals i projectar-ho.

2. Entre totes les persones participants, s’analitzarà el catàleg, fomentant la mirada crítica envers els colors i 
jocs estereotipats.

3. Debat:

1. Hi ha juguetes a les pàgines «de nois» amb què les nines voldríeu jugar? I els nois, hi ha juguetes 
a les pàgines «de nines» amb què voldríeu jugar?

2. Llavors, pensau que és correcta aquesta distribució?

4. Per acabar, entre tota l’aula, intentarem realitzar una nova distribució dels catàlegs de juguetes. Una vegada 
feta la distribució (per exemple: jocs de cotxes, camions i similars; jocs mentals; jocs d’imaginació...) se 
separarà l’aula en tants de grups com categories hagin pensat.

5. Cada grup farà una pàgina de catàleg (no estereotipat) amb dibuixos o retall d’altres catàlegs. Quan acabin 
es posaran en conjunt totes les categories, i es crearà un únic catàleg.

6. Es recomana tenir exposat el catàleg durant tot el curs o, com a mínim, a les dates assenyalades, com el 25 
de novembre o el 8 de març.

Materials:

• Catàlegs de juguetes

Sexisme Estereotips
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Conte: «Rosa caramelo»
Objectius:

• Fomentar el pensament crític dels infants mitjançant uns estímuls que els resultin agradables.
• Fomentar la mirada crítica envers els rols de gènere i els estereotips presents a la nostra societat.
• Fer veure que els estereotips no són veritats universals.

Descripció:

1. Lectura del conte o visionament del vídeo.
2. Reflexió:

1. Us ha agradat el conte/vídeo? Quina part us ha agradat més, quina menys?
2. Pensau que les elefantes són felices? Per què?

Materials:

https://youtu.be/uFrBQfR1qoY

Sexisme EstereotipsFITXA núm. 6
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El meu temps lliure
Objectius:

• Fer veure les diferències entre les tasques de la llar que fan els homes i les dones.
• Fer reflexionar sobre la capacitat que tenim de realitzar les tasques de la llar.

Descripció:

1. Es farà espai a l’aula per tal de poder posar un paper mural suficientment llarg com perquè tots i totes les 
participants hi tenguin lloc.

2. Demanarem que dibuixin al paper què fan durant el seu temps lliure. Posteriorment, deixarem un temps 
perquè expliquin als seus companys què han dibuixat.

3. Debat:

1. Us agrada tenir temps lliure? En voldríeu tenir més o menys?
2. El vostre pare té temps lliure? Més o menys que vosaltres? Per què?
3. La vostra mare té temps lliure? Més o menys que vosaltres? Més o menys que els vostres pares? 

Per què?

4. Pensau que als vostres pares i mares els agradaria tenir més temps lliure? Com pensau que en podrien tenir 
més?

Materials:

• Paper mural
• Colors
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Conte: «Arañas buscando 
casa»

Objectius:

• Fer veure les diferències entre les tasques de la llar que fan els homes i les dones.
• Fer reflexionar sobre la capacitat que tenim de realitzar les tasques de la llar.
• Fomentar el pensament crític dels infants mitjançant uns estímuls que els resultin agradables.

Corresponsabilitat

Descripció:

1. Lectura del conte.
2. Reflexió:

1. Us ha agradat el conte? Quina part us ha agradat més, quina menys?
2. Estau d’acord amb la decisió que ha pres l’aranya? Hauríeu pres una altra decisió? Quina? I per 

què?
3. A casa vostra, ajudau en les tasques? Pensau que podeu ajudar?

Materials:

• Conte: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/aranas-buscando-casa

FITXA núm. 8
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FITXA núm. 9
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Persones de colors
Objectius:

• De manera molt inicial, donar a conèixer quines conductes o omissions són violència de gènere.
• Promoure una ideologia que fomenti les relacions de parella sana.

Relacions de parella Violència de gènere

Descripció:

1. Preparació prèvia: es tallaran els folis de colors en 6 parts. A un dels pots, li posarem un foli negre o una tela 
de color amb la finalitat que no es vegi l’interior.

2. A l’aula, es repartiran els paperets als i les participants. Es pot començar repartint-ne un per cap i que, 
a mesura que en necessitin, n’agafin més. El pot transparent estarà a la vista de totes les persones que 
participen de l’activitat.

3. A continuació, es demanarà a tots i a totes que pensin què fan quan estimen algú. Amb paciència, s’esperarà 
que vagin dient les seves idees i, si tota l’aula hi està d’acord, demanarem a la persona que ha dit la idea 
que l’escrigui al seu paper i el fiqui al pot transparent. Es fomentarà la participació fins que hi hagi suficients 
papers al pot transparent.

4. Després, es mostrarà el pot negre o opac als participants, i se’ls explicarà que a vegades les persones fan 
coses que són contràries a l’amor, que fan que les persones perdin els seus colors i es posin tristes. Se’ls 
demanarà que diguin quines pensen que són aquestes coses (mentides, gelosia, insults...).

Materials:

• Folis de colors
• Pots de vidre o plàstic
• Tela o cartolina obscura o pot negre
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Notes



Notes
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