
 

ACTIVITATS SESSIÓ I 
 

Revisa el contingut treballat a la sessió I (pdf) i realitza les següents activitats: 

 

ACTIVITATS D’AUTOREFLEXIÓ 

 

 

 ACTIVITAT 1. Socialització de gènere  

 

La mente en pañales. Visualitza el vídeo i respon a les següents qüestions: 

https://youtu.be/7hBX7YUAx2I 

 

- Com agafen les persones participants al/a la bebé segons si creuen que és nen o nena?  

- Quines atribucions i projeccions de futur es fan a un i altra? 

- Quin to s’utilitza al referir-s’hi? 

Com creieu que poden condicionar aquests aprenentatges des de la primera infància en la 

concepció del que siginifica ser home i dona a la nostra societat?  

 

 

ACTIVITAT 2. La flor interseccional 

 

Visualitza el vídeo del projecte Europeu sobre interseccionalitat realitzat a la ciutat de Terrassa: 

https://youtu.be/kqwGntpWkf4 

Reflexiona sobre quina posició 

ocuparies dins aquesta flor 

interseccional. Com creus que aquesta 

posició t’influeix a l’hora de relacionar-

te? I a l’hora de fer de mestre/a? 

 

  

https://youtu.be/7hBX7YUAx2I
https://youtu.be/kqwGntpWkf4


 

 

ACTIVITATS QUE TREBALLAREM A LA SEGÜENT SESSIÓ 

 

ACTIVITAT 3. Qüestionari de reflexió personal (I) 

Com vam aprendre el gènere a la infància? Qui ens el va ensenyar? Com es tractava en els 

diferents àmbits de la nostra vida? 

 

1. A casa. Com era la teva família? Quins valors de gènere hi havia conscients o 

inconscients? (tasques domèstiques, rols, exigències…)? S’esperaven coses diferents de 

nens i nenes? 

2. A l’escola. Quins eren els teus jocs? Què passava al pati (a què jugaves i a quin lloc del 

pati ho feies)? Quines idees transmetia el professorat? I els companys i companyes? 

3. Adolescència. Quins eren els teus referents als mitjans de comunicació (TV, música, cine, 

publicitat…)? Com era el teu grup d’amigues i amics? 

4. Actualitat. Com creus que tot això afecta a la teva vida quotidiana? I les interaccions i 

relacions que mantens amb la resta de persones? I el teu àmbit d’estudi i/o treball? 

 

ACTIVITAT 4. Qüestionari de reflexió personal (II) 

Com creus que és l’escola en la qual estàs treballant, en clau de gènere? O alguna escola on 

hagis treballat? 

 

1. Com és la teva escola? Mixta, segregada, coeducativa? 

2. La presència de dones i homes professors/es és igual a infantil? I a primària? I com és la 

presència de referents LGBTI?  

3. Pensant en la socialització de gènere, quines normes i valors de gènere es transmeten 

des del centre educatiu i des del professorat? Es dona el mateix missatge a nens i nenes? 

La transmissió és conscient, oberta i visible, o subtil i inconscient? (llenguatge, continguts 

curriculars, normes del centre, expectatives i comentaris del professorat, ús de les 

joguines…) 

4. A què juguen al pati? Hi ha diferències entre nens i nenes? El professorat/centre hi 

intervé? 

5. Quin paper té l’educació afectivoemocional en l’experiència escolar? S’ensenya a 

resoldre i gestionar els conflictes de manera positiva? 

6. Quin tractament de la diversitat sexual i de gènere es fa al centre? Pensa en el nivell de 

continguts curriculars, però també dels valors inconscients transmesos, el tipus 

d’acompanyament a les famílies, la gestió de conflictes/agressions homòfobes… 

7. Nens i nenes tenen “els mateixos drets”? I les mateixes oportunitats reals? 

8. Veient la teva experiència, quines són les característiques, capacitats i habilitats que ha 

de tenir un/a bon/a mestre/a? I per ser coeducatiu? 

 

Institut Català de les Dones (2015). Pam a pam, coeduquem. Quadern pedagògic per al 

professorat del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil. Programa “Estimar no fa mal”. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Disponible a: 

https://candela.cat/wp-content/uploads/2016/10/vm_pam_a_pam_coeduquem.pdf 

https://candela.cat/wp-content/uploads/2016/10/vm_pam_a_pam_coeduquem.pdf


 

ACTIVITATS DE RETORN 

 

 

ACTIVITAT 5. Els mandats de gènere i estereotips 

 

Pots trobar 5 estereotips o creences que existeixin actualment sobre nens/nenes i noies/nois de 

forma diferenciada segons el gènere? Es tracta de detectar per un costat estereotips que les 

persones adultes tenim sobre ells/es i per altre alguns estereotips que creiem que coexisteixen 

entre ells/es (el que ells/es pensen). Pot ser que en algun cas es repeteixin els mateixos. 

 

 NENES NENS NOIES NOIS 

Estereotips 
actuals que 
tenim les 
persones 
adultes sobre: 

    

Estereotips 
actuals que 
tenen entre 
ells/es (grup 
d’iguals) sobre: 

    

 

 

ACTIVITAT 6. Mandats de gènere i miratge de la igualtat  

 

Analitzem les següents imatges publicitàries en clau de gènere. Quins estereotips i mandats de 

gènere s’amaguen en elles? Descriu breument amb les teves paraules el que et crida l’atenció 

en clau de gènere de cada imatge. 

 

 Imatge publicitària 1 

 

A. B. 



 

 

 Imatge publicitària 2 

 

 
 

Imatge publicitària 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Imatge publicitària 3 

 

 

Imatge de Princelandia 

 


