
He gaudit molt amb aquestes activitats, sortir de les activitats típiques de P3, sobre les 
estacions de l’any, l’esquema corporal, hàbits... i iniciar una unitat didàctica sobre la 
igualtat de sexes. De fet, penso dur a terme aquesta UD amb cada grup nou que tingui. 

AVALUACIÓ FINAL DEL PROJECTE: 

A l’explicació del desenvolupament de les activitats, he posat en blau alguns comentaris 
meus explicatius concrets, i/o comentaris de l’alumnat que em van agradar 
especialment, perquè em van fer riure, perquè em van sorprendre... i que em van fer 
adonar que, tot i ser nens molt petits de 3 anys, poden ser “molt grans”, i es pot treballar 
un tema amb profunditat com aquest. Es pot observar que, evidentment, les respostes de 
l’alumnat i els meus comentaris als mateixos són molt infantils (ja que és un grup de 3 
anys). 

Recull d’activitats pensades per a treballar l’educació no sexista: 

RESUM DE LES ACTIVITATS: 

1. Aquest/a sóc jo

2. 

 (Què treballem? L’empatia amb els sentiments dels altres, 
autoafirmació com a persona única i original, i la llibertat, drets i obligacions, 
lliures del sexisme).  
Una princesa diferent

3. 
 (Què treballem? Els estereotips sexistes als contes) 

Els objectes, són de tothom i per a tothom

4. 

 (Què treballem? Els estereotips 
sexistes. 
Professions per a totes i tots

5. 
 (Què treballem: Les professions asexuades) 

Qui fa les tasques a casa meva?

6. 

 (Què treballem?: ús del temps de tasques 
domèstiques) 
Diguem no a la violència (Què treballem? La resolució pacífica i racional de 
conflictes). 

DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS: 

Cada mes, fem un autoretrat tots junts, per a treballar l’esquema corporal. Al final de 
curs, l’alumnat s’emporten el recull d’autoretrats, a on poden observar l’evolució del 
dibuix de l’esquema corporal mes rera mes. Vam aprofitar l’autoretrat del mes de 
febrer, per a dur a terme aquesta activitat. Els vam penjar tots a la pissarra i els vam 
estar observant i comentant, fent un anàlisis reflexiu: 

Dilluns 25 de febrer: Aquesta sóc jo. Part 1. 

- Us heu fixat de que tots tenim nas, boca i orelles? I tot i així, tots ens hem 
dibuixat molt diferents? Perquè creieu que és així? 

Algunes respostes van ser: Perquè som diferents. Eric: perquè jo tinc 
penis i l’Ariadna té vulva. Anna: perquè jo tinc el cabell marró i tu no... 

- Quines diferències hi ha entre nens i nenes? Que els nens tenen penis i les nenes 
vulva (això ho hem treballat molt tot el curs). Que les nenes porten faldilles i els 
nens no (aquí els hi vaig explicar que hi ha uns senyors a Escòcia que si duen 
faldilles, i els vaig deixar molt sorpresos); que les nenes tenen els cabells llargs i 



els nens curts (aquí els hi vaig comentar que el pare de la Tania és un senyor i 
els porta llargs, i ho vam estar comentant). 

- Seria divertit que nens i nenes fóssim iguals? Anna: No, perquè la mama no 
sabria qui sóc jo, i qui no. 

- Què us semblen els jocs diferents que hem anat dibuixant? Ens agraden els 
mateixos jocs? Hi ha jocs millors i jocs pitjors, o tots són igual d’importants? 
Aquí vam estar parlant dels jocs, de les nostres preferències... 

 
Dimecres 27 de febrer: Aquesta sóc jo. Part 2. 

Vam anar a la sala de psicomotricitat a fer aquesta activitat. 
Juguem a abraçar-nos. 

Algunes de les consignes que vam donar a l’hora d’abraçar-nos van ser: 
ens abracem amb qui tingui els ulls del mateix color que nosaltres... 
amb qui porti la samarreta del mateix color... 
amb qui tingui la mateixa alçada que jo... (aquesta els hi va costar força) 
amb qui porti el mateix tipus de calçat que jo... 
amb qui porta la bata del mateix color que jo... 
L’alumnat va riure molt, s’ho van passar molt bé, i van tornar a l’aula molt contents. 
Trobo que aquesta activitat va enfortir els lligams de grup. 
 
Vam seure en rotllana i vam analitzar l’activitat:  

- Us agradat rebre abraçades? Si  
- Què sentiu quan algú us fa una abraçada? I un petó? La mama em fa abraçades 

perquè m’estima. Jo estimo el meu germà i li faig petons... 
-  I quan us conviden a jugar? A mi no m’agrada estar solet. Quan no puc jugar 

ploro perquè estic trist... 
- I quan us peguen? I quan es riuen de vosaltres? Això no es fa. La Irene (jo, la 

mestra) ens posa a pensar si peguem; hem de ser amics i fer-nos petons; si em 
peguen em poso trist i ploro... 

- Què sentim, al nostre cos, quan tenim fred? I quan tenim son? I quan tenim por? 
I quan estem feliços? Ho anem comentant. 

- Com us agrada més sentir-vos? I com no voldríeu sentir-vos mai? I els demés, 
com voleu que se sentin al vostre costat? I com no voleu que se sentin al vostre 
costat? Ho anem comentant. Acabo explicant-los que jo els estimo molt i per 
això els hi faig petons i abraçades, i que els papes i mames també ens estimen 
molt, i que nosaltres també ens hem d’estimar entre tots, perquè tots som 
especials i guapos, i perquè som els Tigres (és el nostre nom de classe), i ens 
hem de cuidar els uns als altres), i als nens de les altres classes també. 

 

Hem llegit, fins a la meitat, el conte “una princesa diferent”. Aleshores els hi he 
preguntat com continuaria. Les respostes, tant de nens com de nenes, s’han basat en els 
contes típics: el príncep ara salvarà la princesa. El príncep i la princesa es casaran i 
s’estimaran. El príncep regalarà una flor a la princesa... 

Divendres 1 de març: Una princesa diferent. 

 
He continuat la lectura del conte, i l’hem comentat. Hi havia tant nens com nenes, que 
preferien el final pensat per ells, a on la princesa és rescatada. Hem estat analitzant que 
nens i nenes som iguals, que tant els nens com les nenes tenim por, i plorem quan ens 
fem mal; que a tots i totes ens agraden els petons i les abraçades, i que tots i totes 



podem necessitar ser rescatats en algun moment, però que també tots i totes podem 
solucionar sols els problemes. Aleshores l’alumnat ha anat fent aportacions molt 
interessants, explicant situacions al parc, a casa, al pati, a on es van solucionar sols un 
problema. 
 

Hem començat l’activitat explicant que havien de marcar a la graella de qui era cada 
objecte (estava tot amb dibuixos, ja que no saben llegir). Han anat marcant i un objecte 
creien que era d’home, dona o d’ambdós. 

Dilluns 4 de març: Els objectes són de tothom i per a tothom. 

Després, hem fet la graella gran amb una cartolina a la pissarra, i l’hem anat comentant. 
Hi ha un objecte que tots han classificat com a femení, el bolso, ja que el fa servir la 
mama. 
Hi ha objectes, com la paella, l’aspiradora, la planxa... que força nens han classificat 
com a femenins, perquè els fa servir la mama, però algun alumne/a ha comentat que a 
casa seva ho fa servir el seu pare, i ho hem estat comentant. 
Hi ha objectes, que han quedat classificat per a ambdós sexes, com la bossa d’esports, el 
cotxe, el llençol... 
I el destornillador, majoritàriament l’han classificat com a masculí. 
Ho hem estat comentant, i he acabat l’activitat explicant que els objectes són asexuats, 
que tots podem tenir tots els objectes, i que, encara podem trobar persones grans que ens 
diran el contrari però que, els hi hem d’explicar que els temps van canviant, i que igual 
que ells no tenien ordinadors a casa i nosaltres si, avui en dia ja no es separen els 
objectes per sexes. I que han d’entendre que no ens poden dir quins objectes podem 
tenir i quins no, han d’acceptar que la societat canvia. 
 

De 15h a 15’20h: 
Dimarts 5 de març: Professions per a tots i totes. Part 1. 

Juguem als racons 1
Hem estat jugant als diferents racons, organitzats per grups. He posat, als nens que tinc 
marroquins (que són els que han anat fent més comentaris de diferència de sexes durant 
les activitats anteriors), als racons de cuineta i perruqueria. La resta, col·locats a l’atzar. 

: cuineta, fruiteria, perruqueria i fusteria 

 
De 15’20h a 15’40h: Juguem als racons 2

Hem jugat lliurement, al racó que volíem. 

: Mestressa de casa, hosteleria, oficina i 
clínica. 

15’40h: Hem recollit tot. 
15’55h: Ens hem assegut en rotllana i hem comentat els racons; quin ens havia agradat 
més, quin no, perquè, tenia ganes de canviar de racó?... 
M’ha sorprès que els nens han comentat passar-s’ho bé, i tot i que algun deia que 
preferia un altre racó que no pas el que li havia tocat, ningú ha fet comentaris del tipus 
“és un racó per a nenes”. Els arguments eren, que els hi agrada més ser metges que 
cuiners... Suposo que, com que al llarg del curs hem jugat força a racons, ja hi estan 
acostumats, i no els sorprèn anar a la cuineta o a la botiga. 
 

 
Dijous 7 de març: Professions per a tots i totes. Part 2. 

Asseguts en rotllana, hem anat unint les parts i creant cossos sencers, observant a quins 
els hi posen cap d’home i a quins de dona. Els encaixos han quedat ben fets, és a dir, 
cada cap, amb el seu cos i extremitats. S’han fixat en el tipus de roba per a fer-los. 
Després ho hem comentat: he preguntat si hi ha cuiners homes i dones, bombers, 
jardiners, mestres d’escola... i m’han anat responent que si. Però, quan he comentat, si 



hi ha mecànics homes i dones, un parell de nens han respost que no, que els cotxes els 
arreglen els senyors. Ho hem estat comentant, i preguntant a les nenes si els hi agradaria 
jugar a arreglar cotxes, i algunes han dit que si. 
La conclusió final ha sigut, que tots podem fer totes les feines. 
 

Ho vam fer tot a la sessió del dilluns. 
Divendres 8 de març: Qui fa les tasques a casa meva? Part 1. 

 

Aquí he dut a terme una modificació. 
Dilluns 11 de març: Qui fa les tasques a casa meva? Part 2. 

L’activitat estava pensada per a fer-la a casa, per a emportar-se la graella de tasques a 
casa i anar-la omplint, però com que som una escola de dues línies, i la meva paral·lela 
no està duent a terme aquestes activitats, he preferit ser discreta i fer l’activitat a l’aula. 
Enlloc d’omplir graelles individuals, hem fet una grupal, a la pissarra, comentant, qui 
acostuma a fer cada tasca a casa i perquè. 
He sigut una activitat interessant, ja que la majoria han comentat que les mares fan la 
major part de les tasques. En preguntar perquè, alguns han respost perquè els papes 
estan cansats (i jo he comentat que les mames també es cansen), alguns que els papes 
arriben més tard de treballar, i un marroquí, ha dit que eren coses de mames, que els 
papes no les havien de fer. Ho hem estat comentant. Hem acabat explicant que homes i 
dones som iguals, i hem de fer exactament el mateix. Quan sigueu grans, tindreu la 
vostra casa, i us tocarà a vosaltres fer les tasques de la llar, i haureu de repartir-les a 
parts iguals amb la/es persona/es amb qui visqueu, per a què tothom sigui feliç. 
 

Hem observat una sèrie d’imatges que tenim, de diferents conflictes diaris amb què ens 
podem trobar: hi havia baralles per joguines, discussions de pati, baralles per ser el 
primer de la fila, un nen que no vol anar a dormir, una nena que no vol menjar-se el 
dinar, un nen que no fa cas als pares... i hi havia la imatge contrària, a on hi havia la 
mateixa situació, però amb els infants portant-se bé. 

Dimarts 12: Diguem no a la violència. Part 1. 

Les han estat observant i comentant lliurement, i no hi he intervingut, només he 
observat com es comportaven. Ells, reien, les comentaven... 
 

 
Dimecres 13: Diguem no a la violència. Part 2. 

Ens hem dividit en dos grups de 12 nens, un amb mi, i l’altre amb la noia de pràctiques 
(tenim una estudiant de la universitat). A cada grup els hi hem un paquet de les imatges 
observades. Les han anat classificant a un mural, segons si eren maneres correctes o 
incorrectes de comportar-se. I han anat comentant amb la seva mestra, altres maneres de 
resoldre els diferents conflictes. Han hagut comentaris força interessants, com: hem de 
fer casa als papes perquè són grans, no ens hem de barallar, hem de ser amics, si 
peguem, els nens estan tristos i ploren, si ens portem bé, som més guapos i grans... 
 

En gran grup, hem exposat els murals realitzats, i hem acabat amb una conversa 
conjunta. Hem exposat els dos murals a l’entrada de l’aula, i a l’hora de marxar a casa, 
l’alumnat els han anat mostrant als seus pares. 

Dijous 14: Diguem no a la violència. Part 3. 

 
 



 

 
PREVISIÓ DE CONFLICTES PREVIS: 

Respecte a la previsió de conflictes previs que vaig fer, crec que es van apropar força al 
que ha anat passant: 

- Els dos nens magrebins, en diverses activitats, van anar recalcant les diferències 
que ells veien entre sexes, però també ho van fer nens catalans. 

- Respecte a qui fa més tasques a casa, si el pare o la mare, (tenim moltes mares a 
l’aula, que són mestresses de casa, degut a l’atur), efectivament, força alumnes 
van classificar certes tasques com a femenines, però no perquè les consideressin 
del sexe femení, sinó perquè simplement, veien que les feien les mares a casa 
seva.. Però també és cert, que hi ha haver alumnat, tant nens com nenes, que van 
comentar que a casa els seus papes també feien moltes coses. 

- Respecte a les activitats de “diguem no a la violència”, ens han anat molt bé per 
a comentar els petits conflictes diaris que sorgeixen a l’aula, i de quina altra 
manera els podríem resoldre. 

 

 
CONCLUSIÓ: 

Sempre havia considerat el tema de la violència de gènere, com a complex, delicat, i 
destinat a l’alumnat de secundària. Però amb aquesta unitat didàctica es demostra, que 
es pot iniciar un treball cap a la igualtat de sexes des de ben petits. Si enlloc d’esperar a 
què sorgeixin conflictes de desigualtat sexuals per resoldre’ls, ja aplanem el camí des 
del principi de l’educació, per a què aquests ja no es produeixin, anirem forjant un món 
més just i igualitari. Per tant, la coeducació cal tenir-la com a eix vertebrador a tots els 
centres educatius. 
 

Aprendamos a compartir: guía didàctica de educación no sexista. 
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