
DINÀMIQUES DE GRUP

1. En grups petits mixtes, pensen i
comenten quines disfresses els
agradaria portar a Carnaval.

2. Després els donem revistes on
apareguin xiquetes i xiquets disfrassats
(poden haver-les portat prèviament de
casa o les facilita el professorat, també
en podem buscar a Internet). Hauran
d'adonar-se que s'ofereixen disfresses
diferents i parlar-ne. Perquè obrin debat
els fem algunes preguntes:
- Quines disfresses s'ofereixen per a
xiquetes?
- Quines disfresses s'ofereixen per a
xiquets?
- Són les mateixes?
- Si hi ha disfresses de professions,
s'ofereixen les mateixes per a xiquetes i
xiquets?
- Quines disfresses tenen més quantitat
de roba?
- Les xiquetes van maquillades?
- I els xiquets?

3. Posem en comú tota la classe els que
han estat parlant en petit grup. Podem
ampliar l'activitat amb les joguines
seguint els mateixos passos que
anteriorment. Parlem dels estereotips
sexistes.

4. Si celebrem Carnaval a l'escola o
tenim un racó de disfresses, proposem
disfressar-nos de forma diferent. També
proposem jugar a tot i creem espais dins
l'aula o al pati perquè així sigui.

PER A CICLE INICIAL

AMPLIACIÓ

Una proposta per acabar de tractar el
tema que ens ocupa és que
confeccionin un mural entre tota la
classe per tal de poder-lo exposar a la
resta d'escola.

Demanarem a l’alumnat que es
disfressi sense seguir estereotips
sexistes (amb disfresses de l'escola o
poden portar-les de casa i se les poden
intercanviar). Es faran fotografies per
tal de confeccionar el mural.

Podem fer el mateix amb les joguines.
Demanem a l'alumnat que es faci
fotografies a classe o al pati jugant a
diferents jocs sense seguir cap
estereotip sexista.

Un cop realitzades i impreses les fotos,
demanarem a l'alumnat que pensi una
frase per acompanyar-les i l'escriuran
en un tros de paper de color lila.
Enganxarem al mural les fotos
acompanyades amb les seves frases. 

Les frases que sortiran seran del tipus: 
- M'agrada disfressar-me d'infermer.
- M'agrada disfressar-me de bombera.
- No hi ha disfresses de xiquets ni de
xiquetes.
- Jo jugo amb cotxes i nines.
- No hi ha joguines de xiquets ni de
xiquetes.



DINÀMIQUES DE GRUP

A PARTIR DE CICLE MITJÀ

AMPLIACIÓ

Si volem ampliar aquest tema, podem
demanar que busquin informació més
precisa, dades de l'últim any i al nostre
país, per exemple.

A partir del que han trobat a Internet,
podem proposar-los que realitzin un
cartell per parelles a l'ordinador per
conscienciar la gent d'aquesta greu
injustícia.

Els invitarem a què plastifiquin els
cartells i els penjaran fora d'escola on
siguin visibles per a les famílies que
esperen recollir la mainada. Aquesta
activitat es pot fer en qualsevol moment,
però és ideal per al 25N ja que
visibilitzem un tipus de violència
masclista.

1. Durant la setmana anterior prèvia a
aquesta dinàmica, l'alumnat escollirà la
música que posarem per acomiadar-nos els
últims cinc minuts a la tarda. Deixarem que
decideixin entre tota la classe.

2. Un cop hagi passat la setmana, el
professorat presentarà la dinàmica.
Repartirà per tot el terra de la classe
caniques (podem substituir les caniques per
altres objectes que tinguem i ens vagin bé).
Els repartirem un got a cada participant i els
comunicarem que qui pugui omplir-lo del tot
podrà continuar escollint la música la
propera setmana. 

2. La dinàmica consisteix en agafar les
caniques del terra i omplir els seus gots. No
s'hi val a córrer ni agafar la canica que ja
està agafant una altra persona. Els donarem
un temps determinat per realitzar la
recollida.

3. Quan ja s'ha acabat el temps,
comprovarem que tothom té el got ple o
quasi ple. El professorat agafarà el got de les
xiquetes i en buidarà la meitat. Els
explicarem que elles no podran decidir
quina música posar a classe la setmana
vinent.

4. Després de les queixes pertinents, els
introduirem algunes dades per obrir debat. 
 Les dones d'arreu del món són les que
tenen pitjors condicions laborals i salarials i
les que cobren menys per realitzar les
mateixes feines que els homes.


