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1. Introducció

Aquest manual de coeducació és el resultat d’una diagnosi sobre la igualtat de gènere
en les escoles de Primària de Manresa, que ha dut a terme el PIAD Montserrat Roig
a partir del segon trimestre del 2009.

Amb la quantitat d’informació interessant que n’hem extret, s’ha decidit fer públic els
resultats, per així convidar a fer un treball molt més acurat per part del personal docent
en les escoles.

1.1 El Punt d’Informació a la Dona Montserrat Roig

Des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Manresa, i com a objectiu de treball
del Pla d’Acció Municipal, s’ha promogut la realització de diverses activitats de
coeducació en els centres d’Educació Infantil i Primària de la ciutat de Manresa.

La Regidoria de la Dona duu a terme aquestes i altres actuacions a través del Punt
d’Informació a la Dona Montserrat Roig. Aquest és un servei municipal que ofereix
informació, assessorament i formació de tots aquells temes que poden ser d’interès per
a les dones. A més, possibilita l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus associatiu,
cultural, educatiu i laboral, entre d’altres.

Aquest servei també impulsa accions de sensibilització i de promoció, per tal d’assolir
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, com són els tallers de coeducació.

L’any 2009 s’ha iniciat una etapa de tallers amb els nens i nenes de les escoles, que
esperem que tingui continuïtat, amb el treball que està duent a terme el professorat i
les AMPAs, tasca indispensable per fer que les nostres escoles esdevinguin transmissores
dels valors de l’equitat de gènere i ofereixin igualtat d’oportunitats a les generacions
futures.

Creiem en un nou model d’escola coeducativa, que adopti els mecanismes per superar
el sexisme i l’androcentrisme i que potenciï un enfocament equitatiu dels continguts,
dels mètodes, del llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota dinàmica
generada en la pràctica educativa.

1.2 Contingut de la guia
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1.3. Marc legal

El Departament d’Educació: instruccions per al curs 2009/2010.

Igualtat d’oportunitats per a nens i nenes

Els centres d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial han de promoure la
igualtat d’oportunitats de nenes i nens, incorporant la perspectiva de gènere a l’acció
educativa, prevenint i gestionant comportaments i actituds discriminatòries per raó
de gènere, potenciant el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu i generant
nous i millors models identitaris de masculinitat i de feminitat, principis que s’han de
reflectir a les programacions de l’aula, a les activitats educatives i al projecte educatiu
del centre.

En el desenvolupament del procés educatiu, els centres han de garantir prioritàriament,
entre altres:

- La promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós
sexes.

Aquest manual es divideix en sis parts. Comença amb una part introductòria, que
inclou el marc legal des del qual es recolza el projecte, i una presentació en la qual es
descriu què s’ha estat fent durant cinc mesos i el que hem volgut treballar. En el tercer
apartat hi ha la metodologia que hem seguit durant tot el curs i una descripció de totes
les activitats que hem realitzat.

Seguidament s’ha inclòs un apartat de recursos per treballar a l’aula, com per exemple
les fitxes de les activitats dutes a terme pel PIAD a les classes i una sèrie de pel·lícules
i llibres que creiem que són interessants per treballar la temàtica de gènere, les quals
van acompanyades de les seves fitxes didàctiques.

Per últim s’han escrit unes conclusions fruit del treball realitzat per 1.080 alumnes i
que creiem que demostren com n’és de necessari un treball constant i més aviat explícit
en matèria de gènere.

- L’ús no sexista dels espais educatius del centre.
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- La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin
un tracte equitatiu entre dones i homes.

- La participació de professores i nenes en tasques de responsabilitat.

- La incorporació als continguts curriculars de tasques de cura envers les persones
i els espais.

- La potenciació d’una educació afectiva que afavoreixi la construcció d’una 
sexualitat positiva i saludable.

- La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i 
actituds de caràcter sexista i d’orientació afectivosexual.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 126.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, els consells escolars de centre han de designar una persona entre els seus membres
per impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes
i dones. El Departament d’Educació durà a terme accions de formació amb les persones
designades per tal que puguin desenvolupar les seves funcions en condicions òptimes.
La constitució al centre d’una comissió de coeducació, polítiques de gènere i d’igualtat
d’oportunitats pot afavorir la implementació d’actuacions coeducatives i la implicació
de la comunitat educativa.
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2.1 Com es treballa des del PIAD Montserrat Roig?

El PIAD vol treballar des del punt de vista de la diagnosi i l’anàlisi del sexisme dins
els centres educatius, tant de Primària com de Secundària, deixant un espai també per
obrir una via de reflexió amb el col·lectiu d’escolars sobre la desigualtat social que hi
ha entre ambdós sexes.

Durant mig any hem anat per totes les escoles de Manresa, presentant el projecte i
fent les activitats a aquelles que han volgut formar-ne part. Les activitats s’han dut a
terme amb l’ajuda d’una tècnica del PIAD, la qual cosa ens ha ajudat a tenir una visió
de primera mà sobre la desigualtat de gènere que hi ha avui dia entre els infants.

Es va crear aquest projecte dirigit a les escoles de Primària en veure que en el treball
als instituts, on ja es fan tallers sobre la prevenció de les relacions abusives i la violència
sexista, hi havia un problema de base que s’havia de treballar des dels primers anys
d’educació. Per això, des del PIAD ens vam proposar incidir en aquest àmbit, tot
preparant una sèrie d’activitats amb les quals treballar la tolerància i la igualtat entre
sexes, convidant a la reflexió, parlant sobretot dels estereotips i rols de gènere i fent
una anàlisi sobre quin era l’estat de la situació. Estem d’acord que la lluita contra el
sexisme és un treball que requereix una continuïtat i un esforç diari, però aquest cal
complementar-lo amb activitats puntuals i específiques per poder-ho treballar més
directament amb els infants, i poder realitzar treballs que promoguin el debat.

El material, tot i que s’ha intentat que sigui propi, ha estat consultat en diferents fons:

- Centre de Recursos Pedagògics

- Recursos de la xarxa

- Llibres sobre la coeducació

- Altres projectes semblants

2. Descripció del projecte
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Les temàtiques suggerides des del PIAD Montserrat Roig han estat plantejades per
tractar amb l’alumnat de Primària, al qual es convida a iniciar un debat sobre un tema
en concret a través d’un text introductori adaptat a l’edat dels infants.

Què es vol treballar?

Un d’aquests temes són les joguines, destinat principalment als més petits. Creiem que
l’espai i els elements del joc conformen un dels primers contactes dels infants amb el món
adult, ja que moltes de les joguines i jocs es basen en la imitació: cuidar ninots, vestir les
nines, carros de la neteja, jugar als superherois, a cotxes... En definitiva, creiem que tots
aquests elements descriuen una sèrie de rols i estereotips de gènere. Així doncs, des de
petits ens orienten com hem de ser i què hem de fer segons el nostre sexe.

Per tant, el que intentem és parlar amb els infants, saber a què juguen, què pensen de
determinades joguines, si comparteixen les joguines, els colors que els agrada... i discutir
sobre si creuen que nens i nenes poden jugar amb tot allò que els vingui de gust o només
ho poden fer amb allò que els toca per qüestió de sexe.

Un altre tema important que volem treballar és el dels rols1 de gènere. Per rol entenem
que és un model de comportament que, en una societat determinada, s’espera d’una persona
en relació amb el seu estatus. Per això, aquests estan presents en tots els àmbits, però
sobretot en l’àmbit familiar, on es veu més clarament quin paper té cadascun dels components.
Per això tractem els rols parlant de les tasques domèstiques, ja sigui en forma de fitxes,
per als primers cursos, o de role play per als cursos superiors, que, en la majoria de casos,
porten a debats interessants entre l’alumnat.

En aquestes activitats és molt important explicar el paper que tradicionalment s’adjudica
a la mare/dona – pare/home, discutir sobre el per què, parlar sobre com hauria de ser i
saber quina és la diferència entre «col·laborar» i «ajudar» en les tasques domèstiques.

1 (1994). Diccionari de la llengua catalana (Diccionari de l’Enciclopèdia, pàg. 1729). Barcelona:
Enciclopèdia Catalana.

2.2. Temàtiques que treballa el projecte

Totes les activitats van encaminades a parlar sobre la sociabilització i la segregació
de sexes, que vénen donades pel nostre entorn des del néixer i que sovint ens limiten
en fer o en dir allò que nosaltres volem.
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Es tracta també el tema dels estereotips a partir dels mitjans de comunicació, ja sigui
analitzant un conte, un anunci o una sèrie de televisió. En tots aquests àmbits es
defineix una sèrie de conductes que sovint tendeixen a encasellar ambdós sexes a ser
d’una determinada manera, sense veure-hi la possibilitat que puguin ser contraris. Per
això s’intenta que l’alumnat faci una reflexió sobre com els mitjans de comunicació ens
donen les pautes del com hem de ser segons la societat en la qual vivim.

Es treballa amb les professions, i a través d’un text s’intenta establir un debat sobre
per què la nostra societat segrega el món laboral segons siguis home o dona. Aquestes
activitats estan destinades a tots els cursos, però sobretot per al cicle mitjà.

Per últim, hi ha el tema dels estereotips2 de gènere, que sovint regeix les nostres
conductes. Podríem definir estereotip com un conjunt d’idees que un grup o una
societat obté a partir de les normes o dels patrons culturals prèviament establerts.
Aquests estereotips són treballats de diverses maneres segons l’edat de l’alumnat.

2 (1994). Diccionari de la llengua catalana (Diccionari de l’Enciclopèdia, pàg. 850). Barcelona,
Enciclopèdia Catalana. 8



3.1. Com es realitzen les activitats?

Com ja s’ha dit anteriorment, les escoles de Primària de Manresa han estat l’objectiu
d’aquest projecte, tant de l’àmbit públic com privat.

Després de la reunió amb la persona representant de coeducació del centre o amb la
direcció de l’escola, en la qual s’explicava el per què del projecte, el tipus d’activitats
dirigides i el que volíem aconseguir a través d’elles, se’ls va lliurar el dossier amb una
introducció explicativa i les activitats que es proposaven. El mateix centre va ser qui va
escollir les activitats, que estaven proposades per a determinades edats.

Les activitats han estat dirigides per una tècnica del PIAD, tot i que es requereix la
col·laboració del professorat que també està a l’aula. Durant tot aquest any que s’ha dut
a terme el projecte, s’ha vist com la implicació del professorat en els tallers és necessària
per fomentar la participació de l’alumnat, ja que és aquest qui coneix els nens i nenes i
sap les possibilitats que tenen.

3.2. Metodologia de les activitats proposades

Les activitats proposades han estat les següents:

Les joguines

Aquesta activitat està destinada a treballar amb les classes de P3 fins a 1r.

Per introduir el tema d’una manera més atractiva, es comença amb la lectura d’un conte, en
el qual un nen vol que li regalin una nina. A través d’aquest conte es fa posicionar l’alumnat
per saber què en pensen, què li regalarien ells, etc. D’aquesta manera s’introdueix la idea que
les joguines són de tots i totes, tant si són nens com nenes, i que el més important de jugar
és divertir-se i ho hem de fer amb allò que ens agrada o ens ve de gust.

Després se’ls ensenya unes joguines i han de classificar-les segons creguin que són de nen,
de nena o de tots dos. Aquí s’aprofita per raonar sobre les característiques que ells relacionen
amb ser nens o nenes (colors, funció de la joguina, etc.) i es parla amb ells sobre aquesta
socialització.

3. Metodologia del projecte
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Finalment fan un dibuix amb el tema «Les joguines són de tots», com a conclusió de
l’activitat.

 Objectius:

- Introduir el tema dels rols de gènere als més petits.

- Identificar els rols de nens i nenes a través del joc.

- Reconèixer joguines que tenen un component sexista.

- Transmetre la idea que els nens i les nenes poden jugar amb tot.

El pati és de tots

Dirigida als cursos de 2n, 3r i 4t, i destinada a treballar l’espai del pati, sovint molt
segregat entre sexes. Es comença fent un role play sobre el futbol. Es tracta de fer
sortir voluntaris i voluntàries per tal de fer una petita escenificació davant la resta
de la classe, que fa d’observador.

Els voluntaris i voluntàries han de simular ser un equip de futbol que es queda sense
dos dels jugadors. Han de jugar el partit final de la lliga i han de fer una prova per
escollir els nous membres. A cada un d’ells se’ls dóna un paper amb el personatge
que han d’interpretar. Hi ha tant nois com noies, i el jurat (l’equip) ha de decidir
quins o quines entren a l’equip.

En tot el procés no hi ha implicació per part del professorat, sinó que és només
l’alumnat qui ho fa.

 Objectius:

- Incentivar la participació de tots i totes als jocs del pati.

- Conscienciar i debatre els prejudicis sexistes que hi ha en els jocs de lleure.
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A mi no m’agrada planxar

Activitat que es realitza principalment amb l’alumnat de 2n i 3r curs, i que proposa
una reflexió sobre el repartiment de les tasques domèstiques entre els membres de
la família.

Es comença amb un text introductori d’una família que col·labora per igual en totes
les tasques de la llar, i se’ls demana què fan ells i elles a casa. De mica en mica es van
percebent els rols familiars, fins arribar a la discussió del per què, en la majoria de
casos, ho fa gairebé tot la mare.

Seguidament es lliura un full amb una taula, en la qual hi ha una llista de tasques
domèstiques que han de classificar segons les faci la mare, el pare o tots dos.

Com a conclusió final se’ls explica la diferència entre «col·laborar» i «ajudar».

Objectius:

- Conscienciar l’alumnat que totes les tasques domèstiques s’han de fer entre
         tots i totes.

- Entendre que el pes de les feines de casa no pot caure en una sola persona.

- Conèixer els rols i estereotips de gènere establerts en la nostra societat.

- Fer entendre que no hi ha tasques d’home i tasques de dona.

Les mestresses de casa fan vaga

L’activitat és la mateixa que l’anterior, tot i que està més encaminada a reflexionar
sobre el desgast que suposen les tasques de la llar i la importància de compartir-les.
És una activitat dirigida a alumnes de 2n i 3r curs.

El tema s’introdueix a partir de la conversa entre dues dones que parlen del seu dia
a dia. Una d’elles planteja fer una vaga de mestresses de casa, amb la qual cosa s’inicia
un debat.
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Objectius:

- Ser conscients de l’estrès que suposa el manteniment de la llar, sobretot si no
           es valora.

- Entendre la feina que comporten les tasques domèstiques.

- Incentivar la participació en les feines de casa.

En una illa deserta

Per treballar amb els cursos de 4t, 5è i 6è. És un role play interessant, ja que es tracta
de fer sortir tres nens i tres nenes a fer una petita representació davant de la resta de
la classe, que fa d’observador. Els sis alumnes surten a fora de l’aula i se’ls explica la
història d’una família nàufraga que s’ha d’organitzar per sobreviure en una illa deserta.
L’única cosa que se’ls dóna és una llista amb les tasques que cal repartir: cuinar, fer la
roba, construir una casa, vigilar l’illa, parar la taula, jugar a futbol, escombrar, cuidar
els nens, etc.

Després s’interpreta la representació de deu minuts, aproximadament. Quan acaben
es demana a la part observadora si han vist alguna cosa que els hagi cridat l’atenció.
Si no surt, la monitora explica què ha vist ella, perquè la resta s’animi a participar. A
partir d’aquí s’arriba al debat sobre les tasques domèstiques, acabant amb l’explicació
de la diferència entre «ajudar» i «col·laborar».

Objectius:

- Incentivar un debat sobre la qüestió de gènere entre l’alumnat.

- Conscienciar que tothom ha de col·laborar en totes les tasques, independentment
           del nostre sexe.
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Vull conduir un camió

Dirigida als cursos de 2n i 3r, s’intenta arribar a un debat sobre els estereotips que fomenten
la segregació de sexes en les professions. S’arriba a la discussió a través d’un text, amb
el qual s’introdueix una sèrie de preguntes. Normalment és l’alumnat qui discuteix entre
ell, i la persona que dirigeix l’activitat fa de moderadora-observadora. Però si no s’aconsegueix
un debat espontani, s’intenta obrir un torn de preguntes i que cada nen o nena digui la
seva.

Per últim es dóna una fitxa en la qual han de dibuixar persones fent determinades feines,
amb l’objectiu d’esbrinar si, immediatament de fer l’activitat, se segueix tenint una idea
segregacionista de les professions.

Objectius:

- Entendre que les capacitats professionals no van lligades al sexe.

- Incentivar el debat sobre els rols.

- Adquirir una actitud crítica davant dels estereotips de gènere.

Sóc un noi, i què!

Activitat destinada als cursos de 3r i 4t que implica una reflexió sobre el per què en la
societat hi ha feines destinades a ser de dones i feines d’homes i el per què està mal vist
que un sexe faci les tasques que li pertocarien, socialment, a l’altre. Es plantegen dos casos:
el d’un noi que vol cuidar una nena petita i el d’una noia que vol treballar en un taller
mecànic. La qüestió és discutir si els agafaran, o no.

Objectius:

- Observar els estereotips en les diferents ofertes de feina.

- Analitzar quines feines s’ofereixen per a nois i quines per a noies i quines qualitats
es demanen per dur-les a terme.
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A mi no se’m menja ningú

Activitat dissenyada sobretot per als alumnes de 5è i 6è, que pretén fer adonar
als alumnes dels estereotips de gènere que apareixen en els contes. Primer es
convida a recordar un conte clàssic, normalment la Caputxeta Vermella, ja que
hauran de descriure la sèrie de personatges que hi apareixen. Han de definir,
sobretot, com són psíquicament i quins colors s’imaginen que vesteixen. Amb
això n’hi ha prou (ja que surten moltes coses interessants) perquè s’adonin del
tracte que reben els personatges femenins i masculins. Després se’ls demana que
intentin canviar el sexe dels personatges i que els descriguin. Aquí l’alumnat no
canvia simplement el sexe, sinó que també modifica els caràcters. Per exemple,
el llop ferotge seria una lloba «pija», la caputxeta «tonteta» seria un «caputxet»
valent, etc. No hi ha, en la seva ment, un «caputxet» innocent o una lloba ferotge.

Per últim es fa una mica de reflexió i es reinventa el conte original.

Objectius:

- Analitzar els estereotips presents als contes.

- Descobrir quins són els valors que es relacionen amb els personatges
         masculins i femenins.

No m’agrada el rosa ni sóc un florero

Per treballar als cursos superiors. Està destinada a analitzar els anuncis de la televisió.

Per introduir el tema s’ensenyen dos anuncis sobre cereals, un protagonitzat per una
noia i l’altre per un noi. Els dos, tot i anunciar un mateix producte, tenen maneres
diferents per fer-ho. Analitzarem el per què, essent productes iguals, no s’anuncien
de la mateixa manera.

Després demanarem quins anuncis són els seus preferits i quins no els agraden (neteja,
joguines, menjar, etc.) i intentarem relacionar-los amb el que prèviament hem analitzat.
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Objectius:

- Treballar el sexisme a través de la publicitat.

- Analitzar l’adjudicació dels colors i de certs valors segons el sexe.

- Reflexionar sobre la imatge de la dona en els mitjans de comunicació i de

         com aquests influeixen en la nostra vida.

- Tenir en compte la distribució del treball que ens ve donada en els mitjans

de comunicació.
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FITXES

1
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Un dia, en Miquel va anar al metge amb la seva mare. Com que es va portar molt bé, la seva
mare li va dir que li compraria una joguina.

Van entrar a la botiga i el botiguer li va començar a ensenyar cotxes, Spidermans, camions,
tortugues ninja, etc.

- —Què més creieu que li va ensenyar? (L’alumnat ha de proposar joguines que li podrien
agradar. Sovint diuen joguines pròpiament masculinitzades i rarament diuen nines, cuinetes...)
Doncs no! Al Miquel no li agradaven aquelles joguines. Ell volia una nina. N’havia vist una per
la televisió que li agradava molt, i que duia un vestit per canviar-la i tot. La seva mare li va dir
que de cap manera li compraria una nina.

—Què faríeu vosaltres?
Al final la seva mare li va comprar un cotxe. Això sí, en Miquel continuava volent la nina.

1. Quines joguines són de nen i quines de nena o de tots? (Fig. 1)
(Cal disposar de catàlegs de joguines per tal que l’alumnat retalli les joguines i col·loqui

       els retalls segons cregui, i s’intenta fer reflexionar l’alumnat sobre el per què no totes les
           joguines són de tots.)

2. Després del debat es demana que cada alumne faci el dibuix d’una joguina que consideri 
que és de tots i totes.

Vull una nina!



 

(Fig. 1) 
 
 
 
 

 

JOGUINES PER A NENS 
 

JOGUINES PER A NENES 
 

 JOGUINES PER A TOTS/ES 



Demà passat és el gran dia. Heu guanyat gairebé tots els partits de futbol, i ara us toca jugar
l’últim partit que decidirà qui guanya la lligueta d’escoles de Catalunya.
Però teniu un problema. Us falten dos jugadors. El davanter es va fer mal al peu en l’últim
entrenament, i l’altre, que fa de defensa, té una grip molt forta.

Decidiu que heu de buscar dos substituts avui mateix, perquè han de començar a
entrenar i han de conèixer les tàctiques de l’equip.
  El vostre entrenador té molta feina. Us demana que sigui tot l’equip, amb el capità
com a portaveu, qui esculli els jugadors/res. A l’hora del pati convoqueu tothom a qui li pugui
interessar.

Es presenten tres persones:

Una nena, que juga molt bé com a davantera i juga a l’equip de futbol de les nenes. La temporada
ja ha acabat per elles, però li agrada molt el futbol i vol continuar jugant i competint. És la
capitana.

Un nen, que no ha jugat mai en un equip de futbol. Només ha jugat a futbol al carrer amb els
seus veïns. El coneixes perquè sempre ha anat al teu curs.

Un nen nouvingut, que ha arribat fa poc i que no entén el català. No ha jugat mai en un equip
de futbol, però li han dit que s’apuntés a l’equip de futbol per poder-se relacionar amb algú.
D’ell saps que corre molt.

El capità vol entrevistar els tres per igual, però no hi ha temps, perquè aviat sonarà el timbre
i haureu de pujar a classe.

El capità ha de parlar amb tot l’equip, per saber què en pensa. A qui escolliríeu?
(S’inicia el debat amb la classe.)

El pati és de tots



Cada vespre, la família de l’Anna es prepara per sopar. Quan la mare arriba de la feina, el pare
ja té preparada l’amanida. Normalment la mare li dóna el menjar al meu germà petit, mentre el
meu pare acaba de fer el segon plat. Mentrestant, el meu germà Martí i jo parem la taula. Després
sopem tots junts i ens expliquem com ens ha anat el dia.

Quan acabem, traiem els plats de la taula i ho posem tot al rentaplats.

1. La vostra família s’assembla a aquesta? (Normalment l’alumnat respon afirmativament.)
Ajudeu a casa? Què feu? (La majoria de l’alumnat respon anomenant sempre la mare:
«Ajudo la mare»; «la mare em diu que...». És bo reflexionar sobre l’absència del pare durant
les seves explicacions.

2. I el pare, què fa? (A través de les següents preguntes s’inicia el debat sobre els rols
domèstics, en què cada alumne diu el que passa a casa seva, el que pensa... Sempre
conduint el debat i incidint en la reflexió que el treball domèstic és en la gran majoria
desenvolupat per dones, amb què no es cobra res per fer-lo, que requereix una disposició de
24 hores diàries i que ningú els hi agraeix.

3. En aquesta graella (fig. 2), en la qual hi ha un llistat de tasques domèstiques, poseu una creueta
    segons ho faci la mare, el pare o els dos.

4. Feu un dibuix de la vostra família, en el qual tots els membres comparteixin les tasques
domèstiques.

A mi no m’agrada planxar



TASQUES DONA HOME TOTS 

FER EL DINAR 
   

ESCOMBRAR 
   

COMPRAR EL MENJAR 
   

PLANXAR 
   

FER ELS LLITS 
   

DUR EL COTXE  
AL MECÀNIC 

   

TREURE LA POLS 
   

PENJAR QUADRES 
   

ACOMPANYAR  
ELS NENS  

AL METGE 

   

PARAR LA TAULA 
   

ESTENDRE LA ROBA 
   

ENGEGAR  
LA RENTADORA 

   

QUEDAR-SE A CASA 
QUAN ESTEU MALALTS 

   

COSIR 
   

LLEGIR EL DIARI 
   

ARREGLAR LES 
AIXETES O ALTRES 

COSES 

   

ACOMPANYAR-VOS  
A L’ESCOLA 

   

NETEJAR LA CUINA 
   

CONDUIR EL COTXE 
   

TOTAL 
   

 
 



La Rosa acaba d’arribar a casa amb la cistella ben plena de menjar. A l’escala es troba amb la seva
veïna, la Magda.
-------jkngjwrtnbwjrbhn-------- —Ostres! Si que vas carregada! A mi em toca ara anar a comprar, però encara he de fregar
el terra i els vidres del menjador.
- —Uf! Això ho vaig fer ahir! I avui tinc un mal d’esquena! I a sobre he de fregar el lavabo i
canviar tots els llençols. He hagut d’anar a comprar, perquè ja no tenia res a la nevera i no podia
fer el dinar. M’he deixat de comprar la mantega, però no tinc temps per tornar-hi, perquè he de
fer un munt de coses abans que arribin els meus fills de l’escola i el meu marit de treballar. Aquesta
tarda hauré de tornar un moment a la botiga, encara que no tingui gaire temps per fer-ho. Ho diria
als meus fills o al meu marit, però em diran que no, perquè es veu que fa molt fred i els fa mandra
sortir.
- —Ai… de vegades penso que hauríem de fer vaga. Ja veuries com s’espavilarien! Això de
treballar 24 hores al servei dels de casa i sense cobrar res és totalment injust! I a sobre amb
exigències...

1. De què es queixa la Rosa?

2. Què creieu que vol dir la Magda quan diu «hauríem de fer vaga»? Per què?

3. Què feu vosaltres a casa? Les vostres mares es queixen igual que la Magda i la Rosa?

4. Si  les dones fessin vaga, com diu la Magda, com tindríeu la casa? Per què? Com es podria
  solucionar? (Cal parlar de les diferències entre «ajudar» i «col·laborar».)

Les mestresses de casa fan vaga



L’hospital està en obres. La meva mare és la cap d’aquestes obres, i per tant mana tots els paletes. La veritat
és que li agrada molt la seva feina, perquè des de ben petita li agradava construir coses. Però sempre es queixa
que els seus companys no li fan cas. Quan ella mana de fer alguna cosa, els paletes se’n van a demanar-li al
Ferran, un altre cap, per saber si el que els ha dit ella és veritat o mentida. En canvi, el meu pare treballa de
cosidor en un taller de roba. Sempre li ha agradat cosir i sovint ens fa una roba que no té ningú més del món.

Moltes vegades els meus amics i amigues em diuen que els meus pares tenen les feines invertides. Que el meu
pare hauria d’estar fent de cap dels paletes i la meva mare cosint roba.

1. Creieu que tenen raó els seus companys de classe quan diuen que els seus pares tenen les feines invertides?

Per què?

2. Per què creieu que hi ha feines d’home i feines de dona? Hi ha feines que els homes no poden fer i viceversa?

3. Què us agradaria ser de grans?

Vull conduir un camió



                  (Fig. 3) 
Algú que faci de metge Algú que treballi en un taller mecànic 

 
 

Algú que treballi en una botiga  
de roba 

Algú que treballi de paleta 
 

Algú que treballi en una escola Algú que treballi conduint un taxi 



Algú que repari ordinadors Algú que faci de maquinista 

Algú que treballi de bomber Algú que treballi en un vaixell 

Algú que treballi fregant el terra Algú que treballi en una oficina 
atenent el telèfon 

 
 
 
 



L’Eduard ha vist en un anunci del diari una oferta de feina per cuidar un nen petit. Ell està
buscant una feineta per fer a les tardes i creu que li podria anar molt bé. Decideix trucar-
hi.

—Hola! Trucava per l’anunci de feina.
—Com? Per qui és? Per la teva germana?
—No, no, per mi.
—Com? Què dius? Per tu? Si ets un noi!

Què creieu que li dirà al final? Per què li hauria de dir això?

La Montse ha vist a la cartellera de la universitat una oferta de feina de mecànic. Com que
ella està estudiant enginyeria, creu que li anirà molt bé. Ella truca, però…
Què creieu que li diran?

1. Creieu que hi ha feines d’homes i feines de dones? Quines? (Apunteu-les a la pissarra.)

2. De les feines que heu anomenat, quines característiques creieu que s’han de tenir per
dur-les a terme? (Normalment, l’alumnat designa la força, la brutícia, la intel·ligència, la
valentia, etc. com a adjectius masculins, i «cuidadosa», sensible, amable, etc. com a adjectius
femenins. Cal establir un debat per tal de parlar sobre el per què les dones no poden ser
fortes i ser bomberes i els homes amables per cuidar nens i nenes.)

3. Dibuixeu els següents personatges. (Fig. 3)

Sóc un noi, i què!



Es demana que recordin uns dels contes tradicionals (La Caputxeta Vermella, La Ventafocs,
La Bella Dorment, Sant Jordi, etc.).

1. Un cop recordat el conte, s’agruparan en grups de quatre o cinc persones i hauran
de definir amb adjectius cada un dels personatges masculins i femenins. (Fig. 4)

2. Es demanarà que canviïn el sexe dels personatges i que descriguin com serien.

3.A partir d’això es demanarà que entre tots reinventin un conte.

(A continuació us posem un exemple d’activitat, adaptada al conte de La Caputxeta
Vermella, però pot ser adaptat a d’altres contes.)

A mi no se’m menja ningú



ELS PERSONATGES: LA CAPUTXETA I EL LLOP           (Fig. 4) 

                                    

                                                             Caputxeta                         Llop                      Mare                        Àvia                   Llenyataire      

                               

 

Com és?  

 

 

Quins colors porta? 

 

 

Què ha de fer? 

 

 

Què li passa? 

 

 

 

Què passa al  

final? 



ELS PERSONATGES: EL CAPUTXET I LA LLOBA           (Fig. 4) 

                                    

                                                             Caputxet                         Lloba                          Pare                          Avi                         Caçadora      

                               

 

Com és? 

 

 

Quins colors porta? 

 

 

Què ha de fer? 

 

 

Què li passa? 

 

 

   Què passa al  

final? 

 



Una família sencera viatja en un vaixell per l’Atlàntic, quan de sobte els atrapa una tempesta.
El vaixell naufraga.
El matí següent es troben tots,  juntament amb les restes del vaixell, en una illa desconeguda.
Al cap d’una estona s’adonen que estan perduts en una illa deserta.
Saben que, segurament, passaran uns dies allà i que per tant s’han d’organitzar.

1. Fer sortir sis alumnes (tres nens i tres nenes) perquè interpretin les diferents accions.

- Encarregar-se de buscar menjar
- Encarregar-se de cuinar
- Vigilar l’illa
- Explorar l’illa
- Pescar
- Cosir la roba
- Construir una casa
- Escombrar amb una branca de palmera
- Fer una foguera
- Pujar als arbres per agafar fruita
- Prendre el sol mentre es fa el dinar
- Parar la taula
- Jugar a futbol amb un coco

2. Establir un debat sobre el repartiment de les tasques. Si no sorgeix de manera espontània,
    es demanarà que es discuteixi sobre com hauria de ser la vida a l’illa per ser més igualitària.

En una illa deserta



1. A través d’aquests dos anuncis contesteu:

- Què és un anunci?
- De què van els dos anuncis? (Els dos anuncien el mateix producte: els cereals.)
- Quines diferències hi ha entre ambdós? Per què creieu que, tot i anunciar el mateix, és
    diferent segons vagi dirigit als nois o a les noies?
- Seria possible que un noi protagonitzés l’anunci de la noia i al revés?

2. Fixeu-vos en el format de l’anunci:
Colors

- Escenari
- Personatges que hi surten
- Sons

3. Demaneu al grup-classe quins anuncis els agrada i quins no (normalment esmenten els
anuncis de neteja, els de barbies, etc. com a anuncis que no agraden). (Quan se’ls demana el
per què, responen coses com: «El que diuen no és veritat»; «les que surten a l’anunci són
tontes», etc., però no fan menció de com és el tractament denigrant que fa la publicitat vers
la dona. Cal parlar sobre com en els anuncis de neteja només apareixen dones; el per què en
els anuncis de nines s’ensenya només nenes, etc. i a l’inrevés; el per què els nens sempre
protagonitzen anuncis contundents, de cotxes, etc. Cal parlar sobre tot això.)

4. Inventeu un anunci.

No m’agrada el rosa ni sóc un florero



Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a la Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és la reacció dels pares de la Jess? Què volien per a ella?

4. Quina és la reacció dels pares de la Jules? Què volien per a ella?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mare?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el que li toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per poder entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis descobert tu, l’haguessis deixat continuar?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, qui acaba defensant l’emperador?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina, s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguantar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l’Artur estimava la Clementina?

3. Què volia fer la Clementina? No tenia dret a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era feliç amb el que l’Artur li regalava? On s’ho carregava? Què creieu

    que vol dir?

6. Com va posar fi a tanta càrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quina és la professió del pare de la Lucila?

2. Què diuen els companys de la Lucila quan saben de què treballa el seu pare?

3. Per què creieu que se’n riuen?

4. Hi ha homes en aquesta professió? Per què?

5. El vostre pare seria un bon mestressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que també seria estrany que una dona fes de mecànica?

7. Dibuixeu el vostre pare fent una tasca domèstica.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a la Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és la reacció dels pares de la Jess? Què volien per a ella?

4. Quina és la reacció dels pares de la Jules? Què volien per a ella?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mare?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el qu e li  toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d ’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per pod er entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis de scobert tu, l’h aguessis d eixat continua r?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, q ui acaba defensant l’emperad or?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina, s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguantar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l’Artur estimava la Clementina?

3. Què volia fer la Clementina? No tenia dret a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era feliç amb el que l’Artur li regalava? On s’ho carregava? Què creieu

    que vol dir?

6. Com va posar fi a tanta càrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quina és la professió del pare de la Lucila?

2. Què diuen els companys de la Lucila quan saben de què treballa el seu pare?

3. Per què creieu que se’n riuen?

4. Hi ha homes en aquesta professió? Per què?

5. El vostre pare seria un bon mestressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que també seria estrany que una dona fes de mecànica?

7. Dibuixeu el vostre pare fent una tasca domèstica.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a l a Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és  la reacció de ls pares de la Jess? Què volien per a e lla?

4. Quina és  la reacció de ls pares de la Jules? Què volien per a el la?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mar e?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el qu e li  toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d ’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per pod er entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis de scobert tu, l’h aguessis d eixat continua r?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, q ui acaba defensant l’emperad or?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina,  s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguan tar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l ’Artur es timava l a Clementina?

3. Què volia fer la Clement ina? No tenia dret  a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era f eliç amb el  que l’Artur li regal ava? On s’ho carregava? Què c reieu

    que vol  dir?

6. Com va posar fi a tanta c àrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quina és la professió del pare de la Lucila?

2. Què diuen els companys de la Lucila quan saben de què treballa el seu pare?

3. Per què creieu que se’n riuen?

4. Hi ha homes en aquesta professió? Per què?

5. El vostre pare seria un bon mestressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que també seria estrany que una dona fes de mecànica?

7. Dibuixeu el vostre pare fent una tasca domèstica.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a l a Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és  la reacció dels pares de la Jess? Què volien per a e lla?

4. Quina és  la reacció dels pares de la Jules? Què volien per a el la?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mar e?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el qu e li  toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d ’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per pod er entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis de scobert tu, l’h aguessis d eixat continua r?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, q ui acaba defensant l’emperad or?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina,  s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguan tar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l ’Artur es timava l a Clementina?

3. Què volia fer la Clement ina? No tenia dret  a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era f eliç amb el  que l’Artur li regal ava? On s’ho carregava? Què c reieu

    que vol  dir?

6. Com va posar fi a tanta c àrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quin a és la prof essió del  pare de la Luc ila?

2. Què di uen el s company s de l a Lucila quan saben  de què treb alla el seu pare?

3. Per  què cre ieu que se’ n riuen?

4. Hi ha homes en aquest a professió? Per què?

5. El vostre pare ser ia un bon mest ressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que t ambé seria estrany que una dona f es de mecàni ca?

7. Dibuixeu el  vostre pare  fent una tasca domèsti ca.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a la Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és la reacció dels pares de la Jess? Què volien per a ella?

4. Quina és la reacció dels pares de la Jules? Què volien per a ella?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mare?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el que li toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per poder entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis descobert tu, l’haguessis deixat continuar?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, qui acaba defensant l’emperador?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina, s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguantar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l’Artur estimava la Clementina?

3. Què volia fer la Clementina? No tenia dret a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era feliç amb el que l’Artur li regalava? On s’ho carregava? Què creieu

    que vol dir?

6. Com va posar fi a tanta càrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quina és la professió del pare de la Lucila?

2. Què diuen els companys de la Lucila quan saben de què treballa el seu pare?

3. Per què creieu que se’n riuen?

4. Hi ha homes en aquesta professió? Per què?

5. El vostre pare seria un bon mestressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que també seria estrany que una dona fes de mecànica?

7. Dibuixeu el vostre pare fent una tasca domèstica.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a la Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és la reacció dels pares de la Jess? Què volien per a ella?

4. Quina és la reacció dels pares de la Jules? Què volien per a ella?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mare?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el qu e li  toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d ’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per pod er entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis de scobert tu, l’h aguessis d eixat continua r?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, q ui acaba defensant l’emperad or?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina, s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguantar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l’Artur estimava la Clementina?

3. Què volia fer la Clementina? No tenia dret a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era feliç amb el que l’Artur li regalava? On s’ho carregava? Què creieu

    que vol dir?

6. Com va posar fi a tanta càrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quina és la professió del pare de la Lucila?

2. Què diuen els companys de la Lucila quan saben de què treballa el seu pare?

3. Per què creieu que se’n riuen?

4. Hi ha homes en aquesta professió? Per què?

5. El vostre pare seria un bon mestressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que també seria estrany que una dona fes de mecànica?

7. Dibuixeu el vostre pare fent una tasca domèstica.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a l a Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és  la reacció de ls pares de la Jess? Què volien per a e lla?

4. Quina és  la reacció de ls pares de la Jules? Què volien per a el la?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mar e?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el qu e li  toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d ’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per pod er entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis de scobert tu, l’h aguessis d eixat continua r?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, q ui acaba defensant l’emperad or?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina,  s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguan tar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l ’Artur es timava l a Clementina?

3. Què volia fer la Clement ina? No tenia dret  a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era f eliç amb el  que l’Artur li regal ava? On s’ho carregava? Què c reieu

    que vol  dir?

6. Com va posar fi a tanta c àrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quina és la professió del pare de la Lucila?

2. Què diuen els companys de la Lucila quan saben de què treballa el seu pare?

3. Per què creieu que se’n riuen?

4. Hi ha homes en aquesta professió? Per què?

5. El vostre pare seria un bon mestressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que també seria estrany que una dona fes de mecànica?

7. Dibuixeu el vostre pare fent una tasca domèstica.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 

26



Durada: 112 minuts
Any: 2002
Director: Gurinder Chadra
Edat recomanada per a l’activitat: de 10 a 12 anys

 Descripció de la pel·lícula

La Jess i la Jules són dues noies provinents de dues cultures totalment diferents,

que es troben en una situació semblant. A les dues els agrada el futbol i algun dia

els agradaria aconseguir ser unes grans professionals. Però la societat patriarcal

en què viuen s’encarregarà de posar traves als seus somnis.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Per què li agrada a l a Jess el Beckham?

2. Quin és el somni de les dues noies?

3. Quina és  la reacció dels pares de la Jess? Què volien per a e lla?

4. Quina és  la reacció dels pares de la Jules? Què volien per a el la?

5. Recordeu la conversa de la Jules i la seva mare al jardí? (Si cal, torneu-la a

    passar.) Creieu que té raó la mar e?

6. Durant el cap de setmana feu un seguiment de les notícies d’esports. Hi ha

  notícies d’esport femení? Quantes? Per què creieu que passa això?

1. Qui és el Beckham?

2. Per què els agrada als nois el Beckham?

3. I a les noies, per què els agrada? Els podria agradar per alguna altra cosa?

Pel·lícula: 

Durada: 110 minuts

Any: 2000

Director: Stephen Daladry

Edat recomanada per a l’activitat: de 9 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Billy és un nen que un dia, mentre està a les seves classes de boxa, es fixa en les

classes de ballet. Convidat a anar a classe per la filla de la professora es converteix

en un alumne més. Quan el seu pare se n’assabenta li prohibeix tornar-hi, però la

seva professora no ho permetrà.

 Treball previ

Activitat didàctica

1. Quines activitats extraescolars feu?

2. Quines creieu que els agrada als nois? Per què?

3. Quines creieu que els agrada a les noies? Per què?

1. Quina activitat fa en Billy?

2. Com entra en Billy a les classes de dansa?

3. Que fa el seu pare quan s’adona que el seu fill fa ballet en comptes de boxa?

    Què diu? Què en pensa? Per què creieu que passa això?

4. Si tu fossis el seu pare o la seva mare, li deixaries fer ballet?

5.  Definiu en Billy. Com és? Què li agrada?

Durada: 101 minuts

Any: 2002

Director: Niki Caro

Edat recomanada per l’activitat: de 8 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Un poblet maori es queda sense hereu en morir el nen destinat a ser-ho. La seva

germana bessona, la Pai, lluitarà per aconseguir allò que li hagués tocat ser al seu

germà, malgrat que la societat patriarcal en què viu no ho vegi amb bons ulls.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Creieu que la Pai és una heroïna?

2. Què li diuen els de la seva tribu quan diu que vol ser l’hereva? Rep algun suport?

3. Què fa el seu pare per designar el seu hereu? Ho considereu correcte?

4. Què els diríeu als de la tribu per convèncer-los que la Pai podria ser una bona

    heroïna?

5. Intenteu fer un altre cartell de la pel·lícula.

1. Què és una heroïna? I un heroi? Hi ha diferències?

2. Creieu que un líder hauria de ser sempre un home? Per què?

3. Per què creieu que la gent no confia en l’eficàcia d’una líder?

4. Coneixeu altres aspectes de la vida en què les dones no hi participin?

Durada: 88 minuts

Any: 1998

Productora: Walt Disney

Director: Barry Cook i Tony Brancroft

Edat recomanada per a l’activitat: de 7 a 12 anys

Descripció de la pel·lícula

Una noia xinesa decideix disfressar-se de noi per poder evitar que el seu pare, malalt

i coix, vagi a la guerra. Per poder fer això, la Mulan haurà de convertir-se amb un noi

i actuar com un noi. Al final, però, és descoberta.

Treball previ

Activitat didàctica

1. Què és el qu e li  toca fer a la Mulan com a dona? Ella ho accepta?

2. Què pretén fer? Rep algun suport per part d ’algú de la seva família?

3. Què ha de fer la Mulan per pod er entrar a l’exèrcit?

4. La descobreixen aviat? Si l’haguessis de scobert tu, l’h aguessis d eixat continua r?

5. Un cop a la ciutat, què passa quan la Mulan avisa que els huns volen atacar

    l’emperador? Per què passa?

6. Al final, q ui acaba defensant l’emperad or?

1. Qui va a lluitar a les guerres? Per què?

2. Les dones poden lluitar com els homes?

3. Què és una heroïna? I un heroi? Són diferents?

Text: Adel Turín

Dibuixos: Nella Bosnia

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

Dues tortugues, l’Artur i la Clementina,  s’enamoren i es casen; però no tot és

com la Clementina esperava. El seu marit l’anul·la, la insulta i la ridiculitza davant de

qualsevol cosa. Després d’aguan tar un munt de temps, decideix posar-hi fi.

Treball previ

 Activitat didàctica

1. Què passa al conte?

2. Creieu que l ’Artur es timava l a Clementina?

3. Què volia fer la Clement ina? No tenia dret  a fer-ho?

4. Què feia l’Artur quan la Clementina li explicava el que li agradaria fer?

5. Ella era f eliç amb el  que l’Artur li regal ava? On s’ho carregava? Què c reieu

    que vol  dir?

6. Com va posar fi a tanta c àrrega?

1. Què us agrada fer?

2. Creieu que nens i nenes poden fer les mateixes coses?

Text: Silvia Ugido

Dibuixos: Mikel Valverde

Editorial: La Galera

Any: 2000

Edat recomanada per a l’activitat: de 8 a 9 anys

 Descripció del llibre

Una nena se sent una mica avergonyida pels seus companys/es de classe, pel

fet que el seu pare és mestressa de casa. A través d’una redacció sobre el que

fa el seu pare durant el dia, tota la classe sentirà enveja d’ella.

 Treball previ

 Activitat didàctica

1. Quin a és la prof essió del  pare de la Luc ila?

2. Què di uen el s company s de l a Lucila quan saben  de què treb alla el seu pare?

3. Per  què cre ieu que se’ n riuen?

4. Hi ha homes en aquest a professió? Per què?

5. El vostre pare ser ia un bon mest ressa de casa?

6. Si la gent troba estrany que un home pugui ser mestressa de casa, creieu

    que t ambé seria estrany que una dona f es de mecàni ca?

7. Dibuixeu el  vostre pare  fent una tasca domèsti ca.

1. De què treballa el vostre pare?

2. Coneixeu algú que sigui mestressa de casa?

Text: N. M. Bodecker

Dibuixos: Erik Blegvad

Editorial: Lumen

Any: 2006

Edat recomanada per a l’activitat: de 6 a 9 anys

Descripció del llibre

La Maria es passa el dia treballant a casa, mentre el seu marit està assegut al sofà

donant-li ordres. L’hivern arriba i s’han de començar a preparar pel fred i la neu.

I, qui ha de fer tot això? La Maria.

Treball previ

Activitat didàctica

1. De què treballa la Maria?

2. I el seu marit, de què deu treballar?

3. Quines tasques ha de fer la Maria? I el seu marit, què fa?

4. Hi ha alguna cosa que fa la Maria que el seu marit no pugui fer? Per què?

5. Ho pot fer tota sola, però no seria millor que ho fessin tots dos?

6. Què fa al final la Maria? Per què?

7. Quina creieu que és la diferència entre «ajudar» i «compartir»?

1. Col·laboreu en les tasques domèstiques?

2. Qui embruta la casa? Qui ho neteja després?

3. Com creieu que són les tasques domèstiques? (Anomeneu adjectius.)

Pel·lícula: Pel·lícula: 

Pel·lícula: 

Llibre: Llibre: Llibre: 
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En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa, i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialització de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes, sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amables, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa, i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialització de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes, sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amables, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és
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el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.
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      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes, sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amables, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa, i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amables, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa , i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase  freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amables, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa , i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase  freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amable s, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs  que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa , i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase  freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amable s, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs  que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufrags. És curiós veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar  el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa , i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase  freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amable s, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs  que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufr ags.  És curió s veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat  dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna tutoria. En comptes d’això, creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quines són les creences i actituds de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar  el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa , i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase  freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelades les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereotips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparcials i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amable s, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs  que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufr ags.  És curió s veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat  dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna  tutoria. En comptes d’això , creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic  de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quine s són les creences i actituds  de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar  el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.



En total s’han dut a terme 46 tallers entre

els cursos de P3 fins a 6è, de sis centres

diferents. Cal dir que durant el període de

setembre a desembre se’n faran d’altres.

«Les dones no saben fer tantes coses com els homes.» (nen - 8 anys)

«Els homes són més forts i les dones són més sensibles.» (nen - 10 anys)

«La meva mare diu que les nenes som més treballadores i els nens són més mandrosos.» (nena - 9 anys)

«Les joguines de la neteja són de nena, perquè són elles les que han d’aprendre a fregar per quan siguin
grans.» (nen - 6 anys)

«Les dones tenen l’obligació de cuidar i fer les feines de casa, perquè els homes estan massa cansats per
fer-les.» (nena - 9 anys)

«Les feines de dona són més dolces, més sensibles i més amables. Les de l’home són més fortes i més
brutes.» (nen 8 anys)

Ruth, 5 anys Izan, 4 anys

Berta, 6 anys

Frases il·lustratives durant l’activitat:

«Els nens no poden jugar amb nines perquè no!» (nen - 5 anys)

«Les nenes no saben fer servir les eines perquè es fan mal.» (nen - 5 anys)

«No puc jugar amb nines perquè la meva mare ho diu.» (nen - 4 anys)

«Les nenes no podem jugar amb He-mans perquè es piquen i són molt forts.» (nena - 5 anys)

«Les joguines de neteja són de nenes perquè ho fan les nenes i les mares.» (nen - 4 anys)

«Si jugo amb nines seré un marica.» (nen - 4 anys)

És molt remarcable el fet que en l’activitat, quan se’ls explica que en Miquel, el nen protagonista

del conte, vol una nina, la reacció de l’aula és de sorpresa , i fins i tot, més d’un es qüestiona

que en Miquel sigui un nen. La frase «Però en Miquel no és un nen?» ha estat una de les més repetides

en totes les aules on s’ha fet l’activitat.

També és interessant el tema dels colors. Una mateixa joguina pot diferenciar-se de nen o de nena

segons del color que sigui. «És de nena perquè és rosa» també ha estat una frase  freqüent.

Però no només són considerades de nena aquelles que són de color rosa, sinó també aquelles

que tenen certes utilitats, com les de la neteja o les de cures. Però en canvi, la resta pot ser considerada

tant de nens com de nenes, tret de si hi ha monstres o herois, que són classificades per a nens.

«No hi ha cap llei que digui que les dones no poden ser mecàniques.» (nen - 7 anys)

«Les dones sempre cuiden els malalts perquè són més sensibles, dolces i carinyoses.» (nena - 8 anys)

«Apagar un foc ho ha de fer un home perquè és molt perillós.» (nen - 8 anys)

«Hi ha tasques que només les poden fer les dones, perquè els homes sempre arriben cansats.» (nen - 9 anys)

«Netejar és feina de nenes.» (nen - 10 anys)

«La meva mare, i jo l’ajudo, li fem la coca al meu pare, perquè li agrada molt.» (nena - 10 anys)

«A casa meva ens repartim les feines de la llar. Tots tres, menys el meu pare.» (nen - 11 anys)

El que a Primària són contes de prínceps valents i princeses boniques, a Secundària esdevé en la creença

de les noies que l’«amor ho pot tot» i que «l’amor fa patir». En canvi, els nois esperen bellesa i fidelitat de

la seva parella.

A continuació us reproduïm algunes de les frases que van respondre sobre si a la seva edat ja es podien trobar

amb relacions abusives de nois i noies de 15 i 16 anys i extretes dels tallers de relacions abusives:

- «Els joves tenim moltes hormones alterades per gelosia.»

- «Alguns nois són possessius a causa del que han vist a casa.»

- «La violència cap a la dona la veuen dels grans i de la televisió.»

- «Perquè sempre s’ha de fer el que diuen els nois.»

- «Els nois volen ser els líders de la parella.»

- «Perquè cada vegada més són més les parelles que es maltracten i els joves d’alguna manera ho hereten.»

- «Perquè la societat educa els joves d’una manera que agafen rols, i això afavoreix els abusos.»

- «Potser no hi ha violència física, però sí psicològica quan et prohibeixen fer coses.»

- «La mentalitat de posseir la parella es dóna tant en els joves com en els grans.»

       Com afecten les relacions

       abusives en el jovent?

      (Joves entre 15 i 17 anys

      dels IES de Manresa)

Són aquests i molts altres els comentaris que ens fan els joves amb els que treballem, i és aquí on veiem

que la violència de gènere és un tema que viuen de prop i que els preocupa. També veiem que són

actituds profundament arrelad es les que produeixen aquest fenomen. Els rols i estereo tips de

gènere que transmeten els nostres infants no són imparci als i com hem vist, tenen les seves

conseqüències en l’edat adulta. Per tant, s’ha de treballar amb els més petits, buscant una millor

equitat entre els sexes per tal que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats en un futur: una vida

més igualitària i puguin viure sense el fenomen de la violència de gènere.
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Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquesta guia, des de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de

Manresa, durant el 2009, s’han dut a terme 46 tallers a diferents escoles de Manresa. Tot seguit us

exposem les conclusions que n’hem extret, ja que creiem que són un bon termòmetre per valorar la situació

actual de la igualtat, o, més ben dit, de les desigualtats de gènere. Esperem que d’aquestes

conclusions en puguem extreure elements de reflexió que permetin avançar i seguir treballant per la igualtat.
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Aquesta experiència ha tingut un doble sentit. D’una banda ha permès reflexionar amb els nens i

les nenes sobre aspectes que sovint no treballen a casa ni formen part del currículum escolar de

manera explícita. D’altra  banda, ens ha servit per fer una diagnosi sobre la socialitzac ió de gè-

nere i les influències que reben del seu entorn en referència al que significa ser «home» o «dona».

La resposta en relació a la proposta d’activitats ha estat molt diversa. Totes les escoles preveuen

els tractaments no sexistes de cara a l’alumnat, i per això, la majoria, van accedir a formar part del

projecte amb bons ulls, pel fet que es tractés d’una activitat externa. Per altra banda, en aquells cen-

tres que es creien que tenien superat el tema, a causa d’una situació socioeconòmica familiar més

favorable del seu alumnat, es van mostrar més reticents a participar-hi.

Així doncs, creiem que aquest projecte servirà també per donar compte que la igualtat de gè-nere s’ha de treballar

molt més per tal d’assolir una societat més equitativa, i no només amb el dia

a dia en les diverses classes,  sinó amb activitats puntuals que generin debats i reflexions.

De cara al PIAD Montserrat Roig, aquesta diagnosi ens ha servit per veure que el masclisme a les

escoles no és un factor social, ni econòmic ni cultural, i que es troba en totes les cultures. Sabem que

la tendència està en pensar que el problema existeix en aquells centres on hi ha més nouvinguts i

nouvingudes. Ens agradaria eliminar aquests perjudicis, ja que en totes i cadascuna de les escoles,

hi hagi l’alumnat que hi hagi, hi ha el problema social de la desigualtat de gènere.

Per exemplificar aquesta afirmació hem escollit una frase de cada centre:

En tots els tallers s’ha constatat que continuen apareixent estereotips de gènere en tots els nivells. Ja

a P3 tenen molt clar quines joguines pertanyen als nens i quines a les nenes, i quins colors es relaci-

onen a un sexe o a l’altre.

Entre els nens i les nenes d’Educació Infantil (entre 3 i 5 anys), en termes generals, està força tolerat

que les nenes juguin amb joguines típicament de nens, però sota cap concepte els nens poden jugar

amb les de nenes (sobretot amb nines). Aquest aspecte ens demostra que per als nens és una espècie de

tabú allò femení ja en edats molt primerenques. Les nenes poden adoptar un model més masculinit-

zat, però normalment no passa al revés.

En els tallers relacionats amb les professions (3r i 4t), la major part de l’alumnat identifica com a

professions únicament femenines les relacionades amb la neteja, amb les de tenir cura d’algú o ser mestra.

En canvi, les feines que identifiquen més a masculines són aquelles en què es requereix més força, valentia,

o més estratègia, com la de policia, la de bomber, la de pilotar un avió, la relacionada amb la

mecànica o la de paleta. Per tant, hem pogut comprovar que les professions continuen estant plenament

estereotipades. A l’hora de demanar que es defineixin amb adjectius com són les feines que consideren de

dona i d’home coincideixen en què les feines de les dones són més aviat dolces, dèbils, de tenir cura

d’algú, amable s, sensibles... i les d’homes són més brutes i requereixen més força i valentia.

Dels treballs  que s’han fet a classe se n’han comptabilitzat els resultats i també s’han extret

frases que creiem que són remarcables.

Relacionat amb les tasques de la llar, el professorat dels centres també comenta que quan es demana

voluntaris per endreçar o netejar les aules, la majoria d’oferiments vénen de part de les nenes, ja que

són les que tenen més predisposició per a aquests tipus de tasques. Creiem que aquest punt és un reflex

del que es troben normalment a casa o en el seu entorn social.

Un altre aspecte important, i que es dóna en tots els centres, és el tema de  l’ocupació de l’espai del pati. En la

majoria de casos, nens i nenes juguen per separat i amb molt poca interrelació. Ells juguen bàsi-

cament a futbol o a jocs que requereixen molt espai, amb la qual cosa ocupen bona part del pati,

mentre que elles passen l’estona jugant a corda o a jocs simbòlics (que sovint reprodueixen els

papers tradicionals de cura i reproducció). Des del PIAD ens agradaria fer incidència en aquest

tema, ja que creiem que el pati hauria de ser un lloc per compartir, i una bona eina per difondre

la idea d’igualtat a partir de jocs que la fomentin.

En aquest punt, seria interessant de prendre com a exemples altres municipis que han dut a terme projectes

de convivència al pati, com per exemple els divendres sense pilota o proposar un calendari de jocs per cursos

en el qual es preveu la distribució equitativa del pati.

Ha estat especialment interessant el treball fet amb el tercer cicle de Primària, en el qual el taller

consisteix en la realització d’un joc de rol sense intervenció per part del professorat, en el qual han de

recrear els papers domèstics d’una família de nàufr ags.  És curió s veure com en la gran

majoria de casos, qui fa el paper de mare s’ocupa sempre de l’àmbit domèstic (amb l’ajuda

de les filles), mentre que qui fa de pare és qui es preocupa de les tasques més externes que requereixen

una certa valentia ( juntament amb els fills mascles).

El 100% de l’alumnat que ha participat en el joc de rol escull que fer el dinar, fer la roba o

parar la taula ho han de fer les nenes, mentre que caçar o vigilar l’illa ho han de fer els nens.

Tots els nens escullen jugar a futbol per passar el temps lliure (només una nena va accedir a fer-ho),

mentre que les nenes es queden a casa treballant. Quan la mare reparteix el menjar a taula,

que han parat les filles, no acaba mai d’asseure’s a menjar, sinó que està més pendent de si falta

alguna cosa o necessiten quelcom.

També cal remarcar que dels deu tallers que s’han fet d’aquesta activitat, només una nena ha accedit a jugar

a futbol i un nen a escombrar.

És força curiós veure com en aquest joc s’extremen els papers de les tasques d’homes i de dones, o que

quan es fa el debat amb el grup observador (la resta del grup-classe que no participa al joc) no s’adona

del repartiment estereotipat  dels papers. Això ens fa pensar que ja en aquestes edats tenen

De manera general, i per concloure amb la diagnosi sobre la igualtat de gènere als centres d’Educació

Infantil i Primària, el PIAD vol posar èmfasi en què és necessari un treball molt més intens i intencionat

sobre aquest tema. La majoria d’aquests centres en parlen amb l’alumnat només quan sorgeix algun pro-

blema o en alguna  tutoria. En comptes d’això , creiem que és un aspecte interessant per

treballar com a projecte de centre i durant tot el curs escolar.

Hem pogut apreciar que la reiteració dels estereotips i rols de gènere tradicionals no tenen a veure amb

el factor cultural ni amb el nivell socioeconòmic  de l’alumnat, com moltes persones creuen.

La major part del professorat s’ha sorprès força amb els comentaris que han sorgit durant els tallers i

de les opinions que l’alumnat tenia formades sobre els papers dels homes i les dones en els diversos àmbits

socials. Això ens indica que són temàtiques que es tracten poc a les escoles i que es relacionen amb el model

que donen els pares i mares, els quals són part fonamental per poder canviar aquests punts de vista.

Des del PIAD Montserrat Roig ja fa tres anys que treballem amb els centres de Secundària

en la prevenció de les relacions abusives entre joves. És durant els 15-16 anys quan trobem les

primeres relacions de parella i, en alguns casos, ja apareixen actituds sexistes abusives fruit de la

sociabilització que han tingut aquests nois i noies.

Quan realitzem els tallers de prevenció descobrim quine s són les creences i actituds  de

l’alumnat davant les relacions entre nois i noies. Podem veure com les característiques que més valoren

del sexe femení són la cura, la paciència, la bellesa, la simpatia i la fidelitat. Pel que fa als nois, les actituds

més valorades són la fortalesa, l’atreviment i la simpatia.

Com hem pogut veure, aquestes creences són una continuació del que hem anat observant durant tot el

treball a Primària, que en l’adolescència es reafirmen i es consoliden. Si a Primària trobàvem que les

actituds i comportaments «femenins» aplicats als nens eren motius de burla, a Secundària són cruels

i motiu de bullying. El que a Primària era creure que les nenes no poden ser pilots d’avió, a Secundària es

transforma en creure que elles no són tan bones en els estudis tècnics i científics.

El que a Primària els nens i nenes ens deien que «els homes són forts i les dones són més sensibles» o que

«les nenes són més dèbils» o «les dones tenen l’obligació de fregar» a Secundària es

transforma en idees estereotipades sobre les actituds de la noia pacient i abnegada davant d’un noi fort

i possessiu.

En referència als tallers relacionats amb el repartiment de les tasques de la llar (2n i 3r), la majoria de nens i

nenes comenten que a casa seva tant el pare com la mare fan «de tot», però quan els demanen què és

el que fan ells i elles a casa, ens diuen que «ajudar la mare», sense anomenar  el pare.

Entrant més en detall en el debat, veiem que la persona que porta el pes de la casa és la mare, tot i que

el pare hi «ajuda», de forma molt més esporàdica. En aquests tallers s’ha incidit molt en diferenciar

entre els conceptes d’«ajudar» i de «col·laborar», cosa que tot l’alumnat ha entès perfectament.

masculins (futbol...) i que, en la majoria, són acceptades i ben vistes pels nens. Per contra, els nens no han fet cap canvi cap

al model femení. Tenen molt poc valorades les tasques de cura i organització (tenir cura de les nines,

jocs simbòlics, cuinar, etc.). Per tant, veiem que en els infants es reflecteix, en certa manera, l’estructura social

actual, que lluny de ser més equitativa, s’aproxima, molt més del que podríem pensar, al model tradicional

de repartiment de tasques entre homes i dones, tot i que el discurs dels nens i nenes estigui en una direcció

molt més equitativa que el que en realitat demostren les seves creences.

Constatem per últim, que l’escola mixta no ha generat un canvi en els valors tradicionals. El fet que

nens i nenes rebin la mateixa educació formal no garanteix la mateixa igualtat d’oportunitats. La rela-

ció de la dona amb l’àmbit domèstic veiem que ja queda socialitzada des de les primeres etapes de la vida

d’una nena, i als nens se’ls continua allunyant d’aquestes responsabilitats. En molts casos veiem que les nenes

s’han apropat força al model masculí: nenes amb un grau alt de lideratge, que juguen a jocs tradicionalment

molt clar els papers que hauran de desenvolupar com a homes o dones en l’àmbit familiar.
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