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Jo tenc aquests sentiments,
i tu?
Objectius:
• Fomentar la intel·ligència emocional dels infants.
• Fomentar la mirada crítica envers els estereotips de gènere relacionats amb els sentiments.
• Fomentar la confiança entre el grup.

Materials:
• Càmera fotogràfica
• Projector i ordinador o cartolines i fotografies impreses

Descripció:
1. De forma individual i prèvia a l’activitat, es faran tres fotografies a cada participant. La primera, amb cara de
felicitat; la segona, amb cara trista; i la tercera, amb cara de ràbia (es pot repetir la fotografia tantes vegades
com sigui necessari fins que quedi l’emoció que es vol mostrar). Amb aquestes fotografies es pot o bé fer
una presentació de PowerPoint (mesclant les fotografies), o bé es poden imprimir i dur-les a la segona part
de la dinàmica.
2. Posteriorment, se’ls explica que hauran de dividir les fotografies en grups (si estan impreses, es poden anar
penjant a l’aula o a cartolines) en funció de l’emoció que hi vegin reflectida. Si no ho han fet durant l’activitat,
al acabar, se’ls demanarà quina emoció creuen que expressa cada grup.
3. Debat:
1. Ha estat fàcil saber què expressava cada cara? Per què?
2. Més o manco, tots expressam les emocions igual?
Per a què serveixen les emocions? És fàcil saber quina emoció sentim?
Pensau que la sabem transmetre correctament als altres?
3. Heu notat diferències entre les fotografies dels nins i de les nines? Pensau que tenim
sentiments diferents?
4. És important mostrar els nostres sentiments i emocions? Per què? Ho feim sempre? Per què?
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Jo sent així, i tu?
Objectius:
• Fomentar la intel·ligència emocional dels infants.
• Ensenyar com expressar un sentiment de ràbia de forma constructiva.
• Fomentar la mirada crítica envers els estereotips de gènere relacionats amb els sentiments.

Materials:
• Annex situacions role playing
• Annex ninot

Descripció:
1. Es dividirà l’aula en 5 grups equitatius, mesclant nois i noies (es recomana jugar al pati).
2. Posteriorment, es repartirà una fotocòpia de l’annex del cos humà, i es demanarà que pintin de diferents
colors o facin una creu a les zones del cos en què senten ràbia, alegria, tristesa i por.
3. Posada en comú.
4. Debat:
1. Hi ha coincidències entre les zones que heu marcat per a una mateixa emoció? Per què
pensau que n’hi ha? Nins i nines, heu marcat més o manco la mateixa zona?
2. Quina emoció us ha resultat més fàcil de localitzar? Quina menys?
3. Quina de les emocions que heu marcat us du més coses bones (amistats, rialles...) i quina us
du més coses dolentes (baralles, discussions...)?
5. S’aprofitarà la darrera pregunta del debat anterior per explicar l’esquema que pot fer que moltes baralles
i malentesos desapareguin (dossier dels professors). Es recomana escriure l’esquema a una pissarra o a
una cartolina si el volem mantenir exposat al llarg del curs.
6. Una vegada explicat l’esquema i després d’haver posat un parell d’exemples per demostrar el funcionament,
es demanarà uns altres voluntaris perquè repeteixin el role playing inicial, però amb les directrius de
l’esquema.
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Situació 1 (ràbia-ira)
• Les teves amigues no et deixen jugar amb elles.
Situació 2 (alegria)
• És el teu aniversari i et regalen el que tu volies.
Situació 3 (tristesa)
• Avui dematí, de camí a l’escola, has perdut el berenar.
Situació 4 (por)
• T’han de operar i tens molta por que et facin mai.
Situació 5 (ràbia-ira)
• Un company teu es porta malament a classe, però el professor o la
professora es pensa que has estat tu i et castiga sense sortir al pati.
Situació 6 (ràbia-ira)
• El teu millor amic o la teva millor amiga et xerra malament sense,
aparentment, cap motiu.
Situació 7 (alegria)
• Et donen la nota d’un examen, per al qual havies estudiat moltíssim. Has
tret un 10!
Situació 8 (tristesa)
• El teu ca s’ha perdut i no el trobau.
Situació 9 (por)
• Sense voler, has trencat d’una pilotada la televisió de casa teva. El teu
pare o la teva mare estan a punt d’arribar.
Situació 10 (ràbia-ira)
• Estas escoltant música amb els cascs i un company et treu els cascs i
se’ls posa.
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Objectius:
• Fomentar la idea que les semblances entre nins i nines són majors que les diferències.
• Introduir la terminologia sexe-gènere, corresponsabilitat-igualtat.
• Fer reflexionar els infants mentre realitzen un joc divertit.

Materials:
• Llistat d’accions

Descripció:
1. Es recomana fer aquesta activitat a un espai obert, on puguin córrer i moure’s.
2. Es marcaran dos espais diferenciats, poden ser dues parets, dues línies pintades al terra amb suficient
espai de separació perquè puguin córrer un poc per anar de l’una a l’altra... Un dels espais voldrà dir «igual»
i l’altre voldrà dir «diferent».
3. S’explicarà als infants que sentiran una paraula o oració i hauran de pensar si nins i nines fan aquella acció
igual o diferent, i en funció del que pensin hauran d’anar corrent a un espai o a un altre.
4. Una vegada explicat el joc i resolts els possibles dubtes, es començaran a llegir les accions de l’annex. Si
alguna resposta ens sorprèn, demanarem a l’infant per què ha triat aquell espai. En el cas que la seva elecció
sigui per un comportament estereotipat, li explicarem què són (a nivell bàsic) els pensaments estereotipats,
i mitjançant exemples li farem veure la importància de no estereotipar comportaments i accions.
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Semblances i diferències

Annex:

Accions
Respirar. IGUAL
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Riure. IGUAL
Dormir. IGUAL
Menjar. IGUAL
Fer els deures. IGUAL
(possible estereotipació que un sexe és millor estudiant que l’altre).

Abraçar a qui estimam. IGUAL
(possible estereotipació de diferent mostra de sentiments d’un sexe o l’altre).

Anar al bany. DIFERENT
(aprofitar situació per explicar, si es considera, la diferència entre sexe i gènere).

Jugar. IGUAL
(possible estereotipació de les tipologies de jocs, però jugar és jugar, sigui a allò que sigui).

Parlar amb els amics i les amigues. IGUAL
(igual que amb els jocs).

Córrer. IGUAL
(estereotipació de capacitats físiques).

Saltar. IGUAL
(estereotipació de capacitats físiques).

Fer els llits. IGUAL
Posar la taula. IGUAL
Ordenar. IGUAL
(aprofitar per explicar la corresponsabilitat).

Vestir-se. IGUAL
(estereotips de roba).
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La pel·lícula
que ens han contat
Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers els estereotips que es transmeten mitjançant les pel·lícules.
• Fer veure que els estereotips no són veritats universals.
• Fomentar les idees d’igualtat entre homes i dones.

Materials:
• Fotos de pel·lícules

Descripció:
1.
2.
3.
4.

Es dividirà l’aula en grups mixtos de 3 o 4 persones.
A cada grup se li assignarà una pel·lícula infantil i un foli.
Els deixarem un temps perquè reflexionin sobre la pel·lícula i escriguin o dibuixin al foli la història d’aquesta.
Debat:
1. Quin paper o quina manera de comportar-se té la protagonista femenina? I el protagonista
masculí? Us sentiu reflectits en la manera de ser dels protagonistes?
2. Es pareix la manera de comportar-se de les noies i dels nois entre les diferents pel·lícules? Per
què pensau que es comporten més o manco igual?
3. Pensau que s’ensenyen coses a través de les pel·lícules? Quines coses?
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Bella dorment

Ballerina

Brave

Rapunzel

Frozen

Ventafocs

Blancaneu

Shrek

Moana

Tiana
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Objectius:
• Fomentar la mirada crítica envers els estereotips que estan presents a la societat.
• Fer veure que els estereotips no són veritats universals.
• Fomentar les idees d’igualtat entre homes i dones.

Materials:
• Caretes de l’annex
• Llistat d’estereotips

Descripció:
1. Es repartirà a cada participant una careta trista i una careta contenta.
2. Se’ls explicarà que quan sentin una frase hauran d’aixecar la careta contenta si estan d’acord amb el que
diu l’oració i la careta trista si no hi estan d’acord.
3. Una vegada que hagin contestat es demanarà el perquè de la seva resposta, si és possible a una persona
que hagi aixecat la careta trista i a una altra que hagi aixecat la careta contenta. Es guiarà el debat i es
fomentarà la reflexió sobre els estereotips de gènere.
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Careta contenta-careta trista
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Llistat d’estereotips
• Les nines són unes pijas.

DE

• Els nins són més violents.
• Els homes són més forts.
• Les dones són més responsables.
• Les dones saben cuidar millor dels fills.
• Els homes tenen millors feines.
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• Les dones tenen millor gust per la roba.
• Els homes entenen més de cotxes i futbol.
• Les noies volen ser princeses (COM SÓN LES PRINCESES).
• Els nois no han de tenir por ni plorar.
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Corresponsabilitat

Moltes feines
i poc compartides
Objectius:
• Fer veure les diferències entre les tasques de la llar que realitzen els homes i les dones.
• Fer reflexionar sobre la capacitat que tenim de realitzar les tasques de la llar.

Materials:
• Fitxa del rellotge

Descripció:
1. Es repartirà una fitxa a cada participant, així com pintures de colors diferents.
2. La persona conductora dibuixarà a la pissarra o a una cartolina dos rellotges per anar fent l’activitat de
forma conjunta als participants.
3. Damunt un dels rellotges s’escriurà mare i damunt l’altre, pare.
4. Pas a pas, anirem omplint les parts del rellotge de diferents colors depenent de les hores que la mare o el
pare inverteixin en les següents tasques:
1.
2.
3.
4.
5.

Feina remunerada
Tasques de la llar
Esport
Mirar la tele
Estar amb els o les filles

5. Debat:
1. De les «tasques» que hem dit, quines són més agradables i quines més desagradables? En
general, qui pensau que fa més feines agradables i qui les més desagradables? Pensau que això
és just? Com pensau que seria just?
2. Què pensau que podeu fer vosaltres per millorar aquesta situació?

Annex:

PARE

Annex:

MARE
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Objectius:
• Fer reflexionar sobre la capacitat que tenim de realitzar les tasques de la llar.
• Fomentar la participació a les tasques de la llar, a la vegada que les feim divertides.

Materials:
• Annex

Descripció:
1. Es començarà l’activitat demanant als infants que diguin quines coses prefereixen fer quan són a casa seva
i quines són les que els agraden menys. Si no ho diuen, anomenarem algunes de les tasques de la llar, per
veure a quina columna les posen, si a les de les accions agradables o desagradables. Aquest llistat s’anirà
escrivint a la pissarra.
2. Es demanarà que diguin per què els resulten desagradables les accions que han anomenat, centrant
l’atenció en les tasques de la llar. En el cas que les tasques de la llar les considerin agradables, se’ls
demanarà el perquè i si tots i totes opinen igual.
3. Posteriorment, es dividirà l’aula en grups mixtos de 4 o 5 persones i se’ls repartiran les fitxes de l’annex.
4. Per grups, hauran de dividir quines de les accions que hi ha a les imatges són més divertides o agradables
i quines menys.
5. Una vegada que les tenguin dividides, es demanarà si es pareixen les accions. Si diuen que no, donarem
un exemple. Per exemple, fregar-jugar a hoquei.
6. Demanarem que diguin quines es poden unir, és a dir, quines es pareixen, i les unirem.
7. Reflexió:
1. Havíeu pensat alguna vegada a transformar les tasques de la llar en en jocs? Pensau que, si les
tasques fossin jocs, les faríeu?
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En realitat és més divertit
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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.

Materials:
• Annex de ninot ferit
• Tiretes

Descripció:
1. A un tros de paper mural dibuixarem i escriurem el mateix que a l’annex. També es pot optar per imprimir-lo
en una mida adequada perquè tota l’aula ho pugui veure.
2. Es presentarà a tota l’aula i es demanarà si volen ajudar a curar aquesta persona (fer servir estratègies per
motivar els nins i ficar-los a la història).
3. Posteriorment, es demanarà com creuen que poden curar o evitar les ferides que apareixen, una per una,
intentant que es facin servir estratègies diferents (respecte, demanar perdó, confiança, comprensió...).
4. Es recomana exposar la feina finalitzada a l’aula durant tot el curs o, almanco, els dies específics com
el 25 de novembre o el 8 de març.
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Tiretes per a l’amor
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INSULTS

GELOSIA
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Objectius:
• Avaluar els coneixements obtinguts amb la resta d’activitats.

Materials:

Descripció:
1. Aquesta activitat es pot dur a terme a la mateixa hora de la sessió o es pot fer a casa i utilitzar un moment
de l’hora per presentar els resultats.
2. L’activitat consisteix que cada participant ha de crear un conte, però aquest ha de tenir uns requisits:
1. Ha de rompre amb els estereotips de gènere.
2. No hi pot aparèixer cap història d’amor.
(idees: la princesa valenta, príncep poruc, princesa poruga, príncep valent...)
3. Una vegada donades aquestes directrius, es resoldran els possibles dubtes que sorgeixin i es deixarà als
participants fer feina de forma independent o grupal.
4. Posteriorment, cada participant o grup llegirà la seva història davant la resta de la classe i, si és possible,
s’exposaran durant tot l’any o, almanco, els dies especials com el 25 de novembre i el 8 de març.
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Cream el nostre conte ideal
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