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EL JOC
NO TÉ
GÈNERE

Guia per al professorat 
amb recursos per dur a terme l’acció
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Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo AHORA TOCA...
Contenidos de Begoña Clavel Arroitia y Jesús Fernández Domínguez en el marco del grupo Gentext (Universitat de València-IULMA) para Ayuda en Acción. 
Diseño e ilustraciones de Marta Milio para Ayuda en Acción.

Está autorizada la reproducción, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la fuente y sus autores/as.

COL.LEGIS I FAMÍLIES QUE APADRINEN

Apadrinar amb Wedu no és una col·laboració solidària a l’ús.

És el projecte d’Ajuda en Acció especialment pensat per a infants, famílies i col·legis 
que busquen recolzar el vincle entre iguals a través dels materials que s’envien 
periòdicament al centre o a casa, i a través dels continguts infantils i propostes 
participatives que trobareu a la pàgina web del projecte.

Si el teu col·legi ja apadrina amb Ajuda en Acció, podeu mantenir el vincle solidari amb 
el mateix nen o nena, i a més rebre comunicacions i propostes de Weducole. Només 
heu de donar-vos d’alta a la web i sol·licitar el vostre codi de soci.

ayudaenaccion.org/wedu

Informa’t i participa amb els teus alumnes a:

Material educatiu editat per Ajuda en Acció per al Programa Educatiu “Ara Toca…”
Continguts i disseny de Begoña Clavel Arroitia i Jesús Fernández Domínguez en el marc del grup Gentex (Universitat de València-IULMA) per a Ajuda en Acció.
Disseny de Marga MIlio per a Ajuda en Acció. Il·lustracions d'Andrea García Pomares per a  Ajuda en Acció.
Queda autoritzada la reproducció, difusió i utilització sense ànim de lucre d'aquest material amb finalitats educatives, citant sempre la font i els seus autors i autores.

WEDUCOLE és una oportunitat per a que tota la comunitat educativa participi en un 
projecte educatiu i solidari, apadrinant un nen o una nena de forma col·lectiva a través 
d’Ajuda en Acció.

Amb Wedu els alumnes i les alumnes:
• Podran tenir contacte amb el nen o la nena apadrinada i conèixer qui és, com viu i 

com és la seva família i el seu dia a dia.
• Rebran missatges de la seva classe, de manera que el vincle solidari no només 

l’establiran amb aquell nen o nena, sinó amb tota la seva comunitat educativa.
• Cultivaran la solidaritat des de la infantesa com una experiència alegre i divertida.
• Desenvoluparan la competència social i ciutadana a través de la comunicació, 

l’aprenentatge i l’empatia.
• Compartiran amb tota la comunitat educativa un exemple pràctic de solidaritat i de 

com podem fer per millorar el món on vivim.

Apadrina amb

UNA EINA PER A EDUCAR EN LA SOLIDARITAT
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Ara toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE és una proposta didàctica per reflexionar sobre la 
igualtat i els drets de les dones i les nenes. Vol fer-nos conscients  que, des que 
naixem, sovint la nostra família i ambient promouen diferències entre nens i nenes 
mitjançant accions aparentment trivials com ara l'elecció del color de l'habitació, de 
la roba i dels tipus de joguines i jocs. 

Es tracta de petits detalls que realcen aquestes diferències i reforcen estereotips i 
rols que impliquen desigualtats de gènere acceptades socialment. Aquestes pautes 
poden fer creure que un dels sexes és superior o reforçar distincions en el tipus 
d'habilitats i capacitats que es potencien durant el creixement.

Amb aquesta unitat, intentem qüestionar aquests costums i promoure el pensament 
crític perquè l'alumnat entengui que no ha d'haver-hi colors, jocs, ni joguines per als 
nens o les nenes, sinó que han de tenir llibertat per triar.

Entre els objectius generals de la proposta trobem:

Entendre els efectes potencialment negatius de guiar-se per estereotips i rols 
predeterminats, així com el paper que tenen els mitjans de comunicació a l'hora 
de perpetuar-los.

Conèixer les causes i conseqüències de les desigualtats de gènere i reflexionar 
sobre la importància del joc com a dret de la infància i la situació en molts països 
en els quals nens/es i adolescents no poden exercir-lo.

Potenciar el qüestionament de les diferències percebudes i reals entre els dos sexes.

Entre els objectius específics de la proposta també destaquen:

Aprendre i practicar vocabulari relacionat amb el joc: colors, formes i joguines.

Reflexionar sobre les diferències percebudes i reals entre nens i nenes i entre els 
conceptes de sexe i gènere per tal d'interioritzar que no hauria d'haver-hi colors, 
joguines, professions, jocs, etc. predeterminats.

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE
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I IMPLICACIÓ 
DEL CENTRE 
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Ara toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE compta amb una acció global que cal realitzar de 
manera col·lectiva. Pot ser duta a terme per una classe o per tot el centre. En tots dos 
casos, és molt important implicar el professorat, així com preparar l'alumnat i les 
famílies per interpretar correctament el perquè d'aquesta acció i aconseguir que li 
donin suport i s'hi involucrin totalment.

Us suggerim realitzar l'activitat al voltant del 8 de març, Dia de la Dona. També pot 
dur-se a terme en altres dates com ara el 28 de maig, Dia Internacional del Joc; el 21 
de juny, Dia de l'Educació No Sexista; el 15 d'octubre, Dia Internacional de la Dona 
Rural; el 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la 
Dona; o les dates prèvies al Nadal, quan comencen les campanyes de venda de 
joguines i els nens i les nenes escriuen les cartes als Reis Mags i al Pare Noel.

Recursos de suport per al professorat

A les pàgines següents trobareu diversos “fulls de ruta” per treballar el tema amb 
les i els vostres alumnes durant una hora lectiva.

Hem elaborat propostes per a educació infantil, primària i secundària. Esperem 
que les nostres idees us ajudin, encara que entenem que, segons els requisits 
curriculars i les característiques de cada centre, pot caldre'ls una certa adaptació.

Des d'Ajuda en Acció, us animem a compartir la vostra experiència al blog d'Ara 
toca... Podeu escriure sobre nous “fulls de ruta”, més adaptats a un curs o a una 
assignatura concreta, sobre noves idees per complementar o millorar l'acció o fer 
un reportatge de com va anar la vostra activitat. La vostra col·laboració és molt 
valuosa! Contacteu amb nosaltres a educacion@ayudaenaccion.org i coordinarem 
la vostra participació en el blog.

Al final d'aquesta guia trobareu l'apartat Per enfocar el tema... que ofereix 
informació d'interès i recursos didàctics que poden ser d'utilitat per al professorat. 

Recursos per treballar amb l'alumnat
En començar l'hora de formació, cal explicar a l'alumnat el tema central de la 
proposta i en què consistirà l'acció col·lectiva final.

Les fitxes a les quals es fa referència en el contingut d'aquesta guia s'han publicat 
i poden descarregar-se a http://ayudaenaccion.org/ahoratoca.

4 Drets de les Dones i Igualtat
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Ahora Toca… LA CAJA DE LOS MONSTRUOS
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Recursos per involucrar les famílies

Hem desenvolupat una proposta per implicar les famílies perquè segueixin treba-
llant la qüestió a casa. És molt important que totes i tots els alumnes rebin un 
exemplar de la fitxa anomenada Proposta per fer en família.

Recursos per anunciar l'acció dins i fora del centre

Us proposem que aviseu de la vostra iniciativa a algun mitjà de comunicació local 
perquè n'informi com a notícia.
 Al blog tenim una galeria on podem publicar tota la documentació gràfica que ens 
envieu des del vostre centre: cartells i murals nous, fitxes completades, fotogra-
fies, vídeos, etc. Segur que el vostre exemple anima altres centres a participar-hi!

Ha arribat el dia assenyalat! Aquí trobareu algunes idees generals que podeu fer servir 
per a aquesta acció:

Demaneu a l'alumnat que porti una fotografia de la seva joguina o joc favorit i 
enganxeu-les en un mural titulat El que les meves joguines diuen de mi.

Reflexioneu sobre les fotos i el que s'ha treballat durant la classe. Podeu anotar les 
reflexions en un altre mural, ja sigui amb els retalls de revista que heu vist, o bé 
amb dibuixos, redaccions, etc. D'aquesta manera es reflectirà l'abans i després del 
seu aprenentatge. Això pot donar lloc a una exposició.

Convideu les famílies a veure l'exposició i compartir les seves opinions. També 
poden participar-hi enganxant alguna foto de quan eren petits amb les seves joguines.

Us convidem a compartir el mural al nostre blog enviant-nos-en una foto a 
educacion@ayudaenaccion.org.

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE
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   Idees per fer a classe

Cançó sobre els nens i les nenes, les tasques i les joguines.

Com a tasca introductòria us proposem veure el vídeo Igualdad de género, 
elaborat per la Junta d'Andalusia: https://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0 
(durada 1'25s).

Tot seguit, podeu animar l'alumnat  perquè canti la tornada de la cançó.

Objectius específics

Aprendre i practicar vocabulari de temes específics relacionats amb el joc: colors, 
formes i joguines.

Reflexionar sobre les diferències de gènere reals i percebudes entre nens i nenes.

Interioritzar que no hi hauria d'haver colors, joguines, professions, jocs, etc. 
determinats pels nens o per les nenes.

Introducció a l'activitat

A l'apartat Per enfocar el tema, al final d'aquesta guia, hem inclòs algunes dades, 
recursos útils i diccionaris coeducatius que us serviran com a suport per a 
l'activitat.

Podeu començar per informar la classe de la situació de les dones i les nenes al 
món mitjançant grans xifres o qüestions molt cridaneres relacionades amb el dret 
a la propietat, la pobresa o l'accés a l'educació bàsica i adaptant la informació a 
l'edat de l'alumnat.

A continuació, expliqueu al grup alguns conceptes bàsics vinculats amb el tema, 
com ara la igualtat de gènere, igualtat d'oportunitats, estereotips, rols de gènere, 
llenguatge sexista, corresponsabilitat o diferència entre sexe i gènere.

Comenteu alguns exemples sobre la situació de desigualtat actual: podeu fer, per 
exemple, una llista amb el que els agradaria ser quan siguin grans i demanar-los 
que pensin quines professions són exercides principalment per homes i per 
dones, o bé explicar-los que a Espanya tant els nens com les nenes van a classe 
en igualtat de condicions però que en altres parts del món no succeeix el mateix. 

Drets de les Dones i Igualtat
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FITXA: 
Els meus jocs
favorits

Després formularem algunes preguntes que incitin al debat i la reflexió sobre 
qui participa en les feines de la casa —un germà o una germana gran, el pare, 
la mare...— i, d'igual manera, sobre qui participa en les tasques de cura dels 
més petits o dels més grans de la família com a part de les tasques diàries. 
“Com creieu que es reparteixen aquestes feines a altres llocs del món? Qui 
s'encarrega de tot plegat? Aquest repartiment els sembla just o injust?” Aquí 
podeu recordar que a gran part de les llars són les dones i les nenes les 
encarregades de tot això, la qual cosa sovint els impedeix exercir el seu dret 
d'anar a escola o jugar. 

Podeu contribuir a la conversa veient el conte La escuela bajo la ventana 
(http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la-ventana) 
i llegint el còmic Wedu, defensor de la igualdad (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/
03/wedu-defensor-de-la-igualdad/).

Nenes i nens juguem amb les mateixes joguines i als mateixos jocs 

Inicieu l'activitat preguntant al grup quines joguines o jocs tenen a casa i 
demanant-los que els descriguin.

Per introduir el tema, utilitzeu la fitxa Els meus jocs favorits, per tal que 
l'alumnat acoloreixi al seu gust i triï els jocs que prefereixi. D'aquesta manera 
ens adonarem de si el grup  té assumit que certes joguines o jocs han de ser 
per a un sexe o un altre i si, per tant, ja han estat o no influïts per estereotips 
que faran que s'inclinin per un tipus de joc en particular. 

A continuació, podeu mostrar-los exemples molt concrets amb les joguines que 
apareixen en aquestes fotos: 
http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/harrods-belle-intelligent.jpg. 
A la primera, el missatge de la joguina per a noies és “Com ser meravellosa. Trucs 
per semblar i sentir-se fabulosa”. En el cas de la joguina de nois, però, el 
missatge és: “Com ser més llest. Trucs per ser més intel·ligent”.

Podeu preguntar-los el motiu de la seva elecció i reflexionar sobre la llibertat de 
triar el que els agrada independentment que siguin nens o nenes; o per què les 
nines o jocs de cuina solen estar dirigits a les nenes si, quan són grans, tant les 
dones com els homes han de realitzar les feines de casa i les cures; o per què les 
joguines de nenes solen ser de color rosa i les de nens de colors foscos. 

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE

Fitxa: Els meus jocs favorits
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Escribe a educacion@ayudaenaccion.org 
Publicaremos tu propuesta en el blog y la 
compartiremos con el resto de centros 
que participan en Ahora Toca…

¿Teniu més idees per fer activitats?
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   Idees per fer a casa
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ayudaenaccion.org/ahoratoca

Expliqueu al grup que l'activitat que fareu es diu EL JOC NO TÉ GÈNERE.

Demaneu-los que es facin una foto amb la seva joguina o joc preferit i que la 
portin a classe.

Repartiu a cada alumna i alumne (o als pares i mares a través del mètode de 
comunicació que utilitzeu al vostre centre) la fitxa Proposta per fer en família.

Aquesta fitxa informa les famílies sobre l'activitat que esteu duent a terme a 
classe i conté una proposta per reflexionar a casa sobre com les joguines i els jocs 
poden ser positius per a l'educació del fill o filla, els possibles aspectes negatius 
que cal superar pel que fa a aquest joc, així com els valors que fomenta cada 
joguina. La fitxa és igual per a tots els cursos i famílies.

És important que les fitxes emplenades es retornin a classe, per tal de continuar 
treballant sobre el tema a partir del que s'hi ha reflectit.

Drets de les Dones i Igualtat

FITXA: 
Proposta per
fer en família

Escriviu a educacion@ayudaenaccion.org 
Publicarem la vostra proposta al blog i la 
compartirem amb la resta de centres que  
participin a Ara toca...

Teniu més idees per fer activitats?

Descarregueu les fitxes d’aquesta etapa des del blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

La vostra opinió és important per a nosaltres.  Us animem
a avaluar el material a http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE

Fitxa: Proposta per fer en família

Drets de les Dones i Igualtat

Feu-li una foto a la vostra filla o fill amb la seva 
joguina o joc preferit. Les fotos es penjaran al 
mural “El que les meves joguines diuen de mi”, 
que formarà part d'una exposició. Un cop s'hagi 
acabat l'activitat, des del centre us avisarem 
perquè vingueu a visitar-la.

Podeu completar l'aprenentatge reflexionant amb 
ell/a sobre com la joguina que ha triat per la foto 
pot resultar positiva per a la seva educació i els 
possibles aspectes negatius que cal superar pel 
que fa a aquest joc, així com els valors que 
fomenta cada joguina. Una pilota, per exemple, és 
positiva perquè desenvolupa la psicomotricitat i 
fa que es relacioni amb altres nens i nenes i hem 
de deixar de pensar que només és cosa de nens.

També podeu participar en el mural enganxant-hi 
alguna foto que tingueu amb les vostres joguines 
quan éreu petits/es.

Enganxa aquí
la teva foto
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Objectius específics

Practicar l'expressió oral.

Reflexionar sobre les diferències percebudes i reals de les joguines i jocs pensats 
específicament per a nens i per a nenes.

Potenciar l'intercanvi d'opinions i el respecte cap als pensaments dels altres.

Fomentar la comprensió auditiva en anglès.

Introducció a l'activitat

A l'apartat Per enfocar el tema al final d'aquesta guia, hem inclòs algunes dades, 
recursos útils i diccionaris coeducatius que us serviran com a suport per a l'activitat.

Podeu començar per informar la classe de la situació de les dones i les nenes al 
món, comentant grans xifres o qüestions molt cridaneres relacionades amb el 
dret a la propietat, la pobresa o l'accés a l'educació bàsica. En aquest sentit, 
podeu proposar-los de fer el test de la campanya Muévete por la Igualdad sobre 
la situació de les dones al món, que trobareu seguint el següent enllaç: 
http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp.

A continuació, expliqueu al grup alguns conceptes bàsics vinculats amb el tema, 
com ara la igualtat de gènere, igualtat d'oportunitats, estereotips, rols de gènere, 
llenguatge sexista, corresponsabilitat o diferència entre sexe i gènere. 

Comenteu alguns exemples sobre la situació de desigualtat actual: podeu fer, per 
exemple, una llista amb el que els agradaria ser quan siguin grans i demanar-los 
que pensin quines professions són exercides principalment per homes i per 
dones,  o bé explicar-los que a Espanya tant els nens com les nenes van a classe 
en igualtat de condicions però que en altres parts del món no succeeix el mateix. 

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE
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  Idees per fer a classe

Taller de jocs i joguines

L'objectiu de l'exercici és que l'alumnat expressi la seva opinió sobre les joguines 
i jocs que tenen a casa o que els agraden i que reflexionin sobre el motiu de la 
seva elecció. 

Demaneu als nens i nenes  que dibuixin la seva joguina o joc favorit i l'acoloreixin. 
Des del professorat podeu anar preguntant i temptejant per veure si les nenes 
tendeixen a fer servir un color i els nens un altre. És important intentar que 
cadascun/a pinti individualment sense deixar-se influenciar a l'excés per la resta 
del grup.

Reflexioneu en veu alta sobre el tipus de joguines o jocs que han triat els nens i 
les nenes i els colors que han utilitzat. Podeu fer servir les imatges del següent 
enllaç (http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/jouets-sexiste.jpg), que
mostren com les joguines solen ser d'un determinat color depenent de si estan 
dirigides als nens o a les nenes.També podeu utilitzar el vídeo Riley y el color rosa 
(https://www.youtube.com/watch?v=EXzBuM2NCTA, durada 1' 15s), en el qual 
una nena es queixa que sempre hagi de comprar joguines de color rosa i princeses.
 
Pregunteu-los què pensen ara de la seva elecció, per què creuen que això 
succeeix i si els importaria canviar de joguina i jocs (en alguns casos es tractarà 
de regals que no han triat).

Per acabar, convideu la classe a portar catàlegs de joguines i jocs i a analitzar 
com suggereixen (de manera més o menys evident) quines joguines i jocs has de 
triar segons si ets nen o nena, ja sigui pel color de les pàgines o perquè a les 
imatges hi ha nens o nenes associats a cada objecte. També podeu utilitzar 
anuncis de televisió.

Com a complement a l'activitat, podeu obrir la reflexió sobre les diferències 
culturals als jocs. Pregunteu-los si creuen que en altres països els nens i les 
nenes juguen plegats i a les mateixes coses que aquí. Al còmic Wedu descubre el 
deporte, ¡todo el deporte! (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/07/wedu-descubre
-el-deporte-todo-el-deporte) podeu veure exemples d'esports d'altres parts del 
món diferents dels que practiquem aquí. 

Drets de les Dones i Igualtat
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   Idees per fer a casa

•

•

•

•

•

Expliqueu a la classe que l'activitat que fareu es diu EL JOC NO TÉ GÈNERE.

Demaneu-los que es facin una foto amb la seva joguina o joc preferit i que la portin 
a classe.

Repartiu a cada alumna i alumne (o als pares i mares a través del mètode de 
comunicació que utilitzeu al vostre centre), la fitxa Proposta per fer en família.

Aquesta fitxa informa les famílies sobre l'activitat que esteu duent a terme a 
classe i conté una proposta per reflexionar a casa sobre com les joguines i els jocs 
poden ser positius per a l'educació del fill o filla, els possibles aspectes negatius 
que cal superar pel que fa a aquest joc, així com els valors que fomenta cada 
joguina. La fitxa és igual per a tots els cursos i famílies.

És important que les fitxes emplenades es retornin a classe, per tal de continuar 
treballant sobre el tema a partir del que s'hi ha reflectit.

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE

FITXA:
Proposta per fer

en família

La vostra opinió és important per a nosaltres: us animem
a avaluar el material a programaeducativo.ayudaenaccion.org.

Escriviu a educacion@ayudaenaccion.org 
Publicarem la vostra proposta al blog i la  
compartirem amb la resta de centres que 
participin a Ara toca...

Teniu més idees per fer activitats? 

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Descarregueu les fitxes d’aquesta etapa des del blog

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE

Fitxa: Proposta per fer en família

Drets de les Dones i Igualtat

Feu-li una foto a la vostra filla o fill amb la seva 
joguina o joc preferit. Les fotos es penjaran al 
mural “El que les meves joguines diuen de mi”, 
que formarà part d'una exposició. Un cop s'hagi 
acabat l'activitat, des del centre us avisarem 
perquè vingueu a visitar-la.

Podeu completar l'aprenentatge reflexionant amb 
ell/a sobre com la joguina que ha triat per la foto 
pot resultar positiva per a la seva educació i els 
possibles aspectes negatius que cal superar pel 
que fa a aquest joc, així com els valors que 
fomenta cada joguina. Una pilota, per exemple, és 
positiva perquè desenvolupa la psicomotricitat i 
fa que es relacioni amb altres nens i nenes i hem 
de deixar de pensar que només és cosa de nens.

També podeu participar en el mural enganxant-hi 
alguna foto que tingueu amb les vostres joguines 
quan éreu petits/es.

Enganxa aquí
la teva foto
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Educació Secundària
Obligatòria

Objectius específics:

Aprendre a interpretar el llenguatge audiovisual típic de la publicitat, la televisió 
i altres mitjans de comunicació online i offline i realitzar-ne una anàlisi crítica.

Fomentar el pensament crític sobre els estereotips de gènere perpetuats a la 
publicitat i a altres mitjans (cinema, televisió, música, videojocs, blogs, xarxes 
socials, missatgeria instantània, aplicacions mòbils, etc.).

Practicar l'expressió i comprensió oral. 

Potenciar l'expressió escrita a través de la redacció de textos d'argumentació 
relacionats amb el tema.

Introducció a l'activitat

Segurament les i els vostres alumnes ja han treballat anteriorment conceptes 
associats amb la igualtat. A l'apartat Per enfocar el tema al final d'aquesta guia, 
trobareu la referència d'un diccionari coeducatiu, a més d'altres dades i enllaços 
d'interès. Aquí teniu alguns conceptes perquè pugueu recordar-los o introduir els 
que encara no coneguin: igualtat de gènere, rols, estereotips, coeducació, 
consciència de gènere, conciliació de la vida laboral i familiar, discriminació de 
gènere, igualtat d'oportunitats, corresponsabilitat, currículum ocult, equitat, 
apoderament, feminització de la pobresa, diferència entre sexe i gènere, identitat 
de gènere, invisibilització, llenguatge i publicitat sexista, treball reproductiu i 
treball productiu, etc. 

Expliqueu-los l'objectiu d'aquesta activitat. Podeu trobar-lo a l'inici d'aquesta 
proposta.

Plantegeu-los algunes preguntes perquè donin la seva opinió i d'aquesta manera 
activar el coneixement previ i propiciar el debat. Us en proposem algunes:

-  Què vol dir “actuar com un home”? Quines paraules o expressions us vénen al cap? 
(per exemple, els homes no ploren, els homes són forts, etc.). Creieu que 
existeixen diferències culturals en aquest aspecte? 

- Què vol dir “actuar com una dona”? Quines paraules o expressions us vénen al 
cap? (les noies són educades, les noies són ordenades i submises, etc.). En tots 
dos casos, cal ressaltar que es tracta de frases arrelades a la cultura popular.

Drets de les Dones i Igualtat
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-  Quins adjectius defineixen cada gènere segons la vostra percepció? Podeu fer servir 
el vídeo Como una niña (durada 3' 18s): https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg

- Podeu esmentar alguna situació en la qual us hàgiu vists forçats o forçades a 
actuar com se suposa que ho fa un noi o una noia?

- On hem après aquests rols? Quines persones/mitjans ens els han ensenyat? Podeu 
esmentar algun exemple específic? 

- En quins altres llocs de la societat podem trobar aquests missatges? Qui són els 
vostres referents?

Per motivar el debat, us indiquem alguns recursos audiovisuals a l'apartat 
Per enfocar el tema.

Publicistes per un dia
Arran d'una sèrie d'anuncis de productes que promouen certs rols i estereotips 
en tots dos sexes (articles esportius, bosses, rellotges, cosmètica, cuines, 
articles de neteja, videojocs...) i de vídeos sobre la publicitat sexista, reflexionem 
sobre els valors que van units a la venda d'aquests productes i sobre si ens 
adonem que el seu objectiu és dirigir-se a nois o noies segons el producte. Per 
treballar aquest concepte, disposeu de la fitxa Analitza rols i estereotips a la 
publicitat, en la qual es visibilitza com la publicitat ajuda a perpetuar aquests 
estereotips sexistes. 

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE

FITXA:
Anuncis

amb rols
i estereotips

Fitxa: Anuncis amb rols i estereotips

Rols i estereotips que apareixen
a la imatge

Alternatives als rols
o estereotips identificatsImatge

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-
juguetes.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE Drets de les Dones i Igualtat

Fitxa: Anuncis amb rols i estereotips

Rols i estereotips que apareixen
a la imatge

Alternatives als rols
o estereotips identificatsImatge

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolcegabanna-ad

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE Drets de les Dones i Igualtat
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Publicistes
per un dia

FITXA: 

Fitxa: Publicistes per un dia

Imatges de Quino i Forges publicades a (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) i (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Podeu consultar més vinyetes al blog: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE Drets de les Dones i Igualtat

L'alumnat haurà d'escriure una redacció o crear una vinyeta o còmic en la qual 
expressi la seva opinió personal sobre el tema. Per tal d'aconseguir-ho, podeu 
inspirar-vos en els recursos gràfics i els vídeos de la fitxa Publicistes per un dia.

Un cop el grup hagi respost individualment o en parelles, poseu-ho en comú per 
debatre sobre els estereotips i rols a la publicitat. Els podeu preguntar si creuen 
que estereotipar és negatiu i fins i tot si pot arribar a causar no només desigualtat 
entre els homes i les dones, sinó també desembocar en violència de gènere en 
certs casos extrems. 

A més, ens sembla oportú que durant el debat que pugui sorgir durant l'activitat, 
es pogués esmentar la situació dels nois i les noies –especialment la de les 
noies– de les seves edats a altres llocs del món. El seu dret a l'educació i al joc 
es veu vulnerat molt sovint per diversos motius: responsabilitat en les feines de 
casa i de la cura de familiars, matrimonis concertats, pràctiques culturals 
discriminatòries o treball infantil. És important que comprenguin que avui dia 
molts nois i noies de la seva edat no gaudeixen de les mateixes oportunitats ni 
d'igualtat de drets. Podeu fer servir les dades aportades a l'apartat Per enfocar el tema.

Per completar l’activitat, us proposem veure el vídeo El fútbol, cosa de mujeres 
(https://www.youtube.com/watch?v=tJy-Znfkc60, durada 3'50s) que mostra un 
projecte que fomenta la pràctica de l'esport femení com a primer pas per treballar 
amb les nenes sobre la defensa dels seus drets.

Opcionalment, podríeu treballar amb l'article Víctimas del machismo a los 15, 
publicat a El País:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/19/actualidad/1382206109_621723.html. 
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Expliqueu a la classe que l'activitat que fareu es diu EL JOC NO TÉ GÈNERE.

Demaneu-los que es facin una foto amb el seu joc preferit i que el portin a classe.

Repartiu a cada alumna i alumne (o als pares i mares a través del mètode de 
comunicació que utilitzeu al vostre centre), la fitxa Proposta per fer en família.

Aquesta fitxa informa les famílies sobre l'activitat que esteu duent a terme a 
classe i conté una proposta per reflexionar a casa sobre com les joguines i els jocs 
poden ser positius per a l'educació del fill o filla, els possibles aspectes negatius 
que cal superar pel que fa a aquest joc, així com els valors que fomenta cada 
joguina. La fitxa és igual per a tots els cursos i famílies.

És important que les fitxes emplenades es retornin a classe, per tal de continuar 
treballant sobre el tema a partir del que s'hi ha reflectit.

•

•

•

•

•

Proposta per 
fer en família

FITXA: 
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Escriviu a educacion@ayudaenaccion.org 
Publicarem la vostra proposta al blog i la  
compartirem amb la resta de centres  
que participin a Ara toca...

Teniu més idees per fer activitats?

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Descarregueu les fitxes d’aquesta etapa des del blog

La vostra opinió és important per a nosaltres.  Us animem
a avaluar el material a http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE

Fitxa: Proposta per fer en família

Drets de les Dones i Igualtat

Feu-li una foto a la vostra filla o fill amb la seva 
joguina o joc preferit. Les fotos es penjaran al 
mural “El que les meves joguines diuen de mi”, 
que formarà part d'una exposició. Un cop s'hagi 
acabat l'activitat, des del centre us avisarem 
perquè vingueu a visitar-la.

Podeu completar l'aprenentatge reflexionant amb 
ell/a sobre com la joguina que ha triat per la foto 
pot resultar positiva per a la seva educació i els 
possibles aspectes negatius que cal superar pel 
que fa a aquest joc, així com els valors que 
fomenta cada joguina. Una pilota, per exemple, és 
positiva perquè desenvolupa la psicomotricitat i 
fa que es relacioni amb altres nens i nenes i hem 
de deixar de pensar que només és cosa de nens.

També podeu participar en el mural enganxant-hi 
alguna foto que tingueu amb les vostres joguines 
quan éreu petits/es.

Enganxa aquí
la teva foto
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• Diccionari coeducatiu

Infantil i primària: 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educando_
en_Igualdad_Pequeno_diccionario_coeducativo_para_ninos_y_ninas_de_Primaria.pdf

Secundària: 
http://www.educastur.es/media/publicaciones/apoyo/innovacion/diccionario_coeducativo.pdf

Dades comparatives sobre la situació desigual entre dones i homes 

Política 

La participació equitativa de les dones durant la presa de decisions és una 
qüestió de justícia i democràcia. També és important per reflectir les necessitats 
de totes les persones.

Al gener de 2014, arreu del món només hi havia 9 dones caps d'estat 
(presidentes) i 15 dones caps de govern (primeres ministres). El percentatge de 
dones parlamentàries (mitjana mundial per a ambdues càmeres combinades) 
arribava al 21,8%. Per a més informació podeu consultar el web http://beĳing20.
unwomen.org/es.

Educació

Segons dades de la Campanya Mundial per l'Educació, 2/3 parts de les persones 
analfabetes del món són dones i 2/3 dels menors d'edat no escolaritzats són 
nenes. Per a més informació podeu consultar el web www.cme-espana.org.

Feines de casa 

Segons dades del Centre d'Informació de les Nacions Unides (http://www.cinu.mx/
temas/mujeres):

-     Entre el 50% i el 80% de la producció, l'elaboració i la comercialització 
d'aliments és a càrrec de les dones.

-     Més del 60% de les treballadores i treballadors familiars no remunerades/ts 
són dones.

-     A l'Àfrica Subsahariana, el nombre d'hores que passen les dones transportant 
aigua per a les seves llars cada any és equivalent al nombre d'hores que tota 
la població activa de França passa treballant.

INFORMACIÓ 
PER
ENFOCAR 
EL TEMA:
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Dades a Espanya

Per analitzar tot el que té a veure amb la situació al nostre país, us proposem 
consultar aquests recursos:

- Mujeres y Hombres en España és una publicació realitzada en col·laboració 
amb l'Instituto de la Mujer. La seva finalitat és oferir, des d'una perspectiva de 
gènere, una síntesi dels indicadors més rellevants en els àmbits social i 
econòmic, per fer possible un millor coneixement de les diferències en la 
situació de dones i homes a la societat. Per accedir a les diverses edicions, 
visiteu: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/mujeresHombres/home.htm.

- Mujeres en cifras: L'Instituto de la Mujer posa a disposició la base de dades 
Mujeres en cifras que es compon d'un conjunt d'indicadors que reflecteixen la 
situació de les dones als diversos àmbits de la societat. La seva informació, 
facilitada per l'Instituto Nacional de Estadística, aporta dades anuals. Des de 
2013 s'elabora la publicació electrònica Mujeres en cifras. Boletín estadístico. 
La base de dades recull dades estadístiques provinents de fonts secundàries. 
Està dividida en diversos apartats, com ara: Família i llar, Educació, Conciliació, 
Salut, Poder i presa de decisions, Reconeixement social, Violència, 
Vulnerabilitat i múltiple discriminació, etc. Per consultar-la, podeu visitar: 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm.

Recursos sobre igualtat de gènere

- Campanya Muévete por la Igualdad: recursos educatius per l'alumnat i el 
professorat (jocs, còmics, continguts sobre economia de l'assistència, visió 
general de la temàtica de gènere, educació en igualtat, gènere i desenvolupament 
humà…): http://mueveteporlaigualdad.org/n_public_matedu.asp. 

- Test sobre la situació de les dones al món: posa a prova els teus coneixements 
previs i els del teu alumnat: http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp.

- Cangur 24 hores: guia didàctica d'Ara toca… pensada per educació infantil, 
primària i secundària: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/canguro-24-horas.
- Wedu, defensor de la igualdad: http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/03/
wedu-defensor-de-la-igualdad.

- La escuela bajo la ventana: vídeo sobre el conte, pensat per educació infantil 
i primària: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de
-la-ventana.

Recursos audiovisuals

- La evolución de la mujer en las películas Disney (durada 5' 28s): 
https://www.youtube.com/watch?v=036SSE55oEc. 

- Como una niña (durada 3' 18s): 
https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg.

- Sexismo en la publicidad (durada 7' 48s): 
http://www.youtube.com/watch?v=cWUceBWlb5o.

- La figura de la mujer en la publicidad (durada 5' 16s): 
http://www.youtube.com/watch?v=rh7R6NDb1go. 

- De estereotipos y roles de género: la publicidad dirigida a las mujeres en el 
siglo XX (durada 8's): http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU.
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EducacionAeA @EducacionAeA

ayudaenaccion.org/ahoratoca

Segueix totes les novetats 
d’Ara Toca… a

Ajuda en Acció és una organització de cooperació al desenvolupament. Portem 34 
anys treballant per millorar les condicions de vida de les comunitats més pobres i 
transformar així la vida de milions de persones.

Duem a terme més de 100 programes de desenvolupament sostenible i campanyes 
de sensibilització i incidència política, contribuint a millorar la vida de més de 2’5 
milions de persones a 22 països d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i també a Espanya.

A tots els programes, l’educació té un paper protagonista per la seva importància en 
els processos de canvi social i en la formació de persones justes i solidàries.

Material realitzat en col.laboració amb:



Fitxa: Els meus jocs favorits
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Fitxa: Anuncis amb rols i estereotips

Rols i estereotips que apareixen
a la imatge

Alternatives als rols
o estereotips identificatsImatge

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-
juguetes.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 
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Fitxa: Anuncis amb rols i estereotips

Rols i estereotips que apareixen
a la imatge

Alternatives als rols
o estereotips identificatsImatge

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolcegabanna-ad

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/
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Fitxa: Publicistes per un dia

Imatges de Quino i Forges publicades a (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) i (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Podeu consultar més vinyetes al blog: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html

Ara Toca… EL JOC NO TÉ GÈNERE Drets de les Dones i Igualtat
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Fitxa: Proposta per fer en família

Per conèixer la qüestió més a fons, el/la vostre/a fill/a la treballarà 
a la classe i crearà un mural titulat “El que les meves joguines diuen 
de mi”. Us animem a participar en aquesta iniciativa i a continuar 
reflexionant a casa sobre la qüestió.

Amb aquesta fitxa volem presentar a la família el valor de la igual-
tat entre homes i dones. Torneu-la al centre educatiu perquè 
puguin continuar treballant-hi. Gràcies per la vostra col·laboració!

Podeu explicar-nos la vostra experiència amb aquesta activitat al 
blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org.

Ara toca... és un programa educatiu d'Ajuda en Acció l'objectiu del 
qual és involucrar tota la comunitat educativa (alumnat, docents, 
famílies i personal no docent) en la construcció d'un món més just 
mitjançant diverses activitats de sensibilització centrades en la 
reflexió i la promoció dels Drets Humans.

La proposta EL JOC NO TÉ GÈNERE aborda la temàtica dels Drets de 
les Dones i la Igualtat i vol posar de manifest la desigualtat que 
viuen milions de dones i nenes arreu del món. Vol fer-nos 
conscients que, molt sovint, la nostra família i el nostre ambient 
promouen diferències entre nens i nenes mitjançant accions 
aparentment trivials com ara l'elecció del color de l'habitació, de la 
roba i dels tipus de joguines i jocs. Són petits detalls que destaquen 
aquestes diferències i que reforcen estereotips i rols que 
determinen algunes desigualtats pel que fa al gènere, que són 
acceptades socialment i que, en alguns casos, condueixen a un 
pensament dissociatiu entre tots dos sexes. De vegades, aquestes 
pautes poden conduir a la creença que un dels sexes és superior a 
l'altre o reforçar distincions en el tipus d'habilitats i capacitats que 
es potencien entre els nens i les nenes mentre creixen. Amb 
aquesta activitat, volem que els i les vostres filles comprenguin que 
no ha d'haver-hi colors, jocs, ni joguines específiques per als nens 
o les nenes, sinó que han de tenir llibertat per triar els que els agradin.
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Fitxa: Proposta per fer en família

Drets de les Dones i Igualtat

Feu-li una foto a la vostra filla o fill amb la seva 
joguina o joc preferit. Les fotos es penjaran al 
mural “El que les meves joguines diuen de mi”, 
que formarà part d'una exposició. Un cop s'hagi 
acabat l'activitat, des del centre us avisarem 
perquè vingueu a visitar-la.

Podeu completar l'aprenentatge reflexionant amb 
ell/a sobre com la joguina que ha triat per la foto 
pot resultar positiva per a la seva educació i els 
possibles aspectes negatius que cal superar pel 
que fa a aquest joc, així com els valors que 
fomenta cada joguina. Una pilota, per exemple, és 
positiva perquè desenvolupa la psicomotricitat i 
fa que es relacioni amb altres nens i nenes i hem 
de deixar de pensar que només és cosa de nens.

També podeu participar en el mural enganxant-hi 
alguna foto que tingueu amb les vostres joguines 
quan éreu petits/es.

Enganxa aquí
la teva foto


