
ELS CONTES DEL SENYOR NIL

Pel que fa la introducció: La major part dels contes populars són de tradició oral. Són 
històries que s’expliquen en l’àmbit  familiar  o del veïnatge.  Aquestes, esdevingudes 
com a contes tradicionals, les hem conegut, perquè han estat les àvies, les mares o les 
veïnes qui ens les han explicat ( tret del moment més actual, on tot sembli que s’hagi de 
passar per la tecnologia). No va ser fins el S.XIX que aquestes històries orals( coincidint 
amb el Romanticisme i els moviments nacionalistes emergents a Europa) que van ser 
recollides per escrit. Curiosament qui van fer l’elaboració escrita van ser generalment 
homes,  i  no  pas  les  dones  que  eren  les  coneixedores  d’aquestes  històries.  D’aquí 
sorgiren recopiladors com els  germans Grimm, o com a casa nostra  el  senyor  Joan 
Amades.  
Només caldria demanar a la majoria del professorat de primària, com han conegut i 
perquè recorden contes com: la Ventafocs, les tres Cabretes, la Polzeta o la Caputxeta 
vermella.  I  a  més  si  demanem  perquè  recorden  aquests  contes,  segurament  ens 
contestaran  que  no  és  tant  pel  seu  contingut  –  que  també  –  sinó  perquè  porten 
incorporades en l’imaginari sensacions, moments especials, estones amb l’àvia que les 
explicava, com les explicava... emocions i records. Què vull dir amb tot això? Doncs 
que hauria estat tot un encert que la persona que fa de narrador dels contes hagués estat 
una dona. Per què un narrador i no una narradora? Si el que també volem es preservar 
una certa tradició, el fet de la transmissió oral en veu de les dones en forma part... I 
actrius i dones que ho podíem fer no ens en falten.

Pel que fa al contingut i la selecció:  la presentació dels contes és d’un gran valor 
qualitatiu així com la idea de tenir-los en suport visual i en paper. L’avantatge de poder-
los escoltar facilita la comprensió sobre tot per l’alumnat que tingui més dificultats. Ara 
bé, crec que s’ha fet una selecció, un cop més des d’una mirada androcèntrica . Per què 
aquests contes i no d’altres que també tracten de l’educació en valors; contes que parlen 
de  les  diferents  realitats  que  tenim  a  casa  nostra,  de  diversitat  de  famílies,  de 
procedències, de cultures i tradicions, de rols on el pare pot fer de mestressa de casa, o 
de nenes que no tenen com objectiu en la seva vida quan siguin grans el de casar-se amb 
un príncep blau, sinó de ser bomberes o astronautes; contes on les protagonistes són 
subjectes  actius  que  resolen  situacions  i  on  l’agressivitat  i  la  violència  no  són 
necessàries.
Aquest recull en canvi ens presenta uns personatges femenins en la majoria dels contes, 
que són subjectes passius, o sotmeses a una autoritat masculina. Tot allò que des de la 
coeducació anomenem com a currículum ocult.......

_____________________________________________________________________
                                                  
                                                              PROPOSTES DIDÀCTIQUES: 

CONTE 1: L’ALT, L’AMPLE I LAGUT 

                               Propostes didàctiques per Cicle Inicial i Mitjà

1.- Abans de la narració demanar a l’alumnat si coneixien el conte o si els recorda a 
algun altre conegut.



Com que probablement no el coneixien, es pot demanar a una mare o àvia d’alguna 
nena o nen de la classe ( prèvia preparació; donant-li el conte transcrit) per tal que el 
vinguin  explicar.  És  la  millor  manera  de  que  l’alumnat  entengui  el  contingut  i  la 
motivació està garantida.

2.- Un cop sentida la narració del conte ( oral ) si volem es pot escoltar el conte a partir 
del DVD per tal  de fer una segona audició, sinó ho veiem necessari,  podem passar 
directament a fer preguntes sobre el contingut per tal d’assegurar que tota la classe ha 
entès el conte.
   
   Sobre el contingut:
 

- Quin són els personatges que apareixen en aquest conte.
- Quins són els que tenen nom propi.
- Quins els que no en tenen.
- I per què les princeses no tenen noms i tan sols són princeses?
- Com és que tot i ser princeses no tenen noms ?

* Aquestes darreres qüestions ens permeten entrar a parlar de la invisibilitat  de les 
dones, dones que tot i haver format part de la història en diferents àmbits, han estat 
silenciades i invisibilitzades.

3.-  Plantejar  el  protagonisme  masculí,  malgrat  que  les  seves  accions  no  són  ni 
imaginatives, ni transformadores.
 

- Us heu adonat que tots els personatges principals són masculins. Per què ?
- Com  pot  ser  que  siguin  ells  el  protagonistes,  si  el  nombre  de  personatges 

femenins són més nombrosos.

* A partir d’aquesta pregunta es pot treballar a l’àrea de matemàtiques alguna activitat 
o problema de lògica per resoldre,; fer classificacions, càlcul, etc. ( com el paràgraf del 
finestral per exemple...) 

4.- Per aprofundir més en el tema del contingut, podem parlar del tema de la ficció i la 
realitat.  Debatre  amb  l’alumnat  que  consideren  ficció  i  què  realitat.  És  un  tema 
important a treballar en aquestes edats perquè l’alumnat pot tenir encara la tendència a 
confondre aquests dos àmbits. Se’ls pot demanar que expliquin situacions diverses que 
facin referència històries de ficció o fantàstiques,  i  altres que sigui reals.  Per tal de 
reflexionar sobre aquest aspecte.

• Podem parlar de quins són els elements ” màgics” que ajuden al protagonista a 
resoldre la situació complicada en la que es troba. ( el tres personatges de ficció 
que apareixen en el conte) i plantejar la pregunta de si el príncep s’hagués en 
sortit tot sol d’aquesta situació.

• Si no s’hagués en sortit què hauria passat?
• Pensa un altre final per aquesta història.
• Tots els prínceps, tots els nois, homes... dones, s’han de casar?



5.- Capgirar el conte: què hauria passat si el príncep no mostrés cap intenció de casar-se. 
Per què no es volia casar’
 

- Pluja d’idees.
- Plantejar la possibilitat que el príncep no tingués cap interès per les noies; que 

no es sentit atret per les noies... 

* Per parlar d’aquest tema, es poden presentar altres contes o històries en les que el 
príncep  té  altres  interessos  afectius  -  sexuals,  com ara  :  el  conte  d’un  príncep  que 
tampoc es vol casar ni l’interessa el tema, però que finalment descobreix que se sent 
atret  del  seu  millor  amic  i  company,  això  evidentment  canviarà  la  vida  de  tota  la 
família...(el príncep enamorat,)  *( us afegiré editorial i títol exacte)

CONTE Nº 2.- LA PRINCESA DEL PÈSOL

                                         Propostes didàctiques ( C.Mitjà i Superior)

 Abans de la narració: 

• Aquest pot ser un conte que la una gran majoria de l’alumnat conegui, per tant 
es pot començar per demanar a alguna nena o nen que faci un breu resum del 
conte per tal que el recordin.

• Es pot presentar i portar alguna de les diferents versions del conte perquè el 
vegin i perquè si alguna nena o nen no el coneixia el pugui llegir.

• Fer la descripció física de com imaginen el personatge femení i el masculí.

Després de la  narració : com que ja  partim de la  descripció física dels  personatges 
protagonistes – el príncep i la princesa – podem passar a parlar de la identificació que 
farien d’aquests amb altres personatges que coneguin. Per aquesta activitat se’ls pot 
demanar que portin imatges i fotos de diferents personatges que per elles i ells siguin 
importants o que admirin per algun motiu.

• Amb el material de les imatges podem muntar un mural sobre paper d’embalar 
damunt de la pissarra, a sota de cada un dels protagonistes del conte. Recollir el 
llista de personatges que relacionarien amb la princesa i les que relacionen amb 
el príncep.

• Es pot proposar una votació per triar entre totes les imatges les que creguin que 
més s’ajusten amb la descripció que han fet de la princesa i el príncep.

• A partir d’aquí podem iniciar o insistir depèn del treball que s’hagi fet sobre el 
tema dels rols de gènere i els estereotips, sobre aquesta qüestió. 

• Farem un llistat dels estereotips de gènere o rols atribuïts a :
                                          
* Aquest seria un possible llistat recollits d’altres experiències amb l’alumnat als 
centres, molts d’ells encara massa  integrats en l’imaginari col·lectiu. Es tractaria de 
que entre tota la classe es fes la pròpia llista i només afegir o comentar d’altres si no 
surten.
                                           les nenes – noies – dones                    



                       
                                              Les dones s’han de quedar a casa.
                                              Les dones són unes ploramiques
                          Rentar és de dones.
                          El color de les nenes és el rosa.
                           Les nenes juguen amb nines.
                          Les dones depenen dels homes.
                          Les dones són obedients i capritxoses
                           Les nenes i les dones són vulnerables
                      Les nenes i les noies, són passives
                           Les nenes i les noies, són presumides

                                             
                                                     Els nens – nois – homes 
                                            
                                                        Els homes no ploren.
                                                        Els homes manen.
                                                        Els homes són els més forts
                                                        El color dels nens és el blau.
                                                        Els nens i els nois no fan feines de la llar.
                                                        Els nens són intel·ligents
                                                        Els nens i els nois són més decidits
                                                        Els nens i els nois són desordenats
                                                        Són descuidats
                                                        No demostren els seus sentiments.

• A la llista que hagi sortit entre tota la classe, afegim els atribuïts en el conte a la 
princesa ( bleda assolellada, delicada…) i al príncep. ( exigent, autoritari, el 
que mana…)

• A partir de fer el recull podem reflexionar respecte quin és el model que 
presenta el conte pel que fa a com s’espera que sigui una noia- un model masculí 
– al que s’ha d’ajustar el de la noia ( la princesa en aquest cas) ( C.Mitjà )

• Proposar un treball d’observació amb pautes dirigides, respecte qui són les nenes 
més ben acceptades ( en el temps d’esbarjo les que juguen a futbol).

• Amb l’alumnat de C.Superior, reflexionar respecte el nivell d’exigències per les 
dones, per poder arribar a un lloc de poder. Buscar en les notícies, als diaris, a la 
TV, o demanant a les mares sobre aquest tema. 

• Podem treballar a la matèria de llengua, un petit qüestionari per després passar-
lo a diferents dones ( les mares, les professores de l’escola, de l’IES, altres que 
treballin llocs – regidores, presidentes de l’AMPA, directores dels centres...). 
L’objectiu és esbrinar tant l’aspecte quantitatiu com les càrregues i l’esforç que 
això els ha suposat. ( quantes dones estan en els equips directius? Quantes són 
directores? Caps de llista d’un partit polític? Alcaldesses? Presidentes de 
l’AMPA? Directores d’una entitat bancària...? 

• Demanar l’opinió d’aquestes dones sobre els obstacles o inconvenients que han 
hagut de sortejar per demostrar la seva eficàcia.

• Fer una posada en comú de les entrevistes per extreure conclusions.
• Confeccionar un mural sobre biografies de dones que han destacat en diferents 

àmbits considerats tradicionalment com masculins. 



* Per aquesta activitat hi ha material que es pot proporcionar al professorat i a 
l’alumnat per no haver de fer una recerca exhaustiva, ja sigui a través d’internet, o a 
través dels diferents materials que trobareu a www.xtec/innovacio/coeducacio.

CONTE 3: LES TRES CABRETES (  C. INICIAL)

Propostes didàctiques:

Objectius:
- Reforçar  continguts  procedimentals  de  matèries  com  les 

matemàtiques. ( Comptar, ordenar, classificar per tamanys...)
- Fer  un  atansament  diferent  d’una  mateixa  història  des  d’un  altre 

enfocament ( mitjà audiovisual).
- Fer una actualització dels contes clàssics.
- Estimular la sensibilitat i l’esperit crític de l’alumnat.
- Afavorir  l’intercanvi  d’opinions  diferents  entre  l’alumnat  tot 

respectant les opinions de cada una i cada un.
- Fomentar actituds de respecte i de valoració.
- Aprendre estratègies diferents per resoldre diferents situacions.

Abans de la narració.
- Demanar a les nenes i nens si coneixien el conte.
- Demanar la manera en que l’han conegut: els ha explicat la mere, 

l’àvia, el pare; l’han llegit... Davant la possibilitat de que el coneguin, 
demanar que voluntàriament una nena o un nen l’expliqui. ( aquesta 
serà  la  manera  de  poder  contrastar  les  diferències  que  trobaran 
segons quina versió coneguin o qui els ha explicat i serà la manera 
també de poder treballar aspectes com el saber-se escoltar i respectar 
les idees de cada una oi cada un)

Després de la narració:

- Fer una relació dels personatges que apareixen.
- On viuen aquests personatges : camp o ciutat.
- Com us imagineu que són les cabretes, què és una cabreta?
- I un follet, com l’imagineu?
- Feu  un  llistat  de  les  característiques  que  creieu  pertanyen  a  les 

cabretes ( llestes, ingenioses, valentes, afamades, porugues, petites, 
grans,...) segons el conte, i de les que fan referència al follet.(lleig, 
bo, gran, forçut, valent, poderós, dolent...). El professorat pot donar 
algunes pistes, però és convenient que sigui l’alumnat qui trobin a 
partir del conte. És pot fer prèvia discusió en petits grups de tres o 
quatre i després recollir-les totes i anotar-les a la pissarra.

- Reflexionar entre tota la classe, sobre les característiques que sovint 
en els contes se li atribueixen als personatges bons i als dolents. Es 
tracta de que vegin que en la realitat no és així i d’aquesta manera 
trencar amb certs estereotips que poden quedar arrelats sinó es parlen 
i es treballen. ( estereotips assignats pel color de la pell, pel tipus de 



feina, per la condició social, pel seu origen de procedència – país , 
religió ,etc-
( àrea de llengua)

- Dibuixar  el  lloc  on  s’imaginen  que  viuen  aquests  personatges.( 
permet situar el context físic on passa la història)( àrea de plàstica)

- Es pot parlar d’elements que trobem al camp i dels que trobem a la 
ciutat i comparar-los per poder contrastar els pros i contres. (  Àrea 
de socials).

- El  contingut  del  conte  ens  permet  treballar  alguns  conceptes 
matemàtics, com  ara:  comptar,  classificar  per  tamanys  diferents 
objectes, ordenar segons aquests tamanys...). Es pot demanar també 
per  grups  que  inventin  un  enunciat  per  un  problema  amb  els 
personatges del conte.

Altres propostes:

- Com que partíem de la idea dels coneixements previs, és a dir, de la 
possibilitat que bona part de l’alumnat coneixia el conte, i els haurem 
demanar com l’han conegut, podem demanar que vingui una mare o 
una àvia a explicar aquest conte. Es tracta d’afavorir per una banda la 
consciència de que en bona part molts dels contes ens han arribat a 
través  de  les  àvies  i  les  mares,  i  de  la  importància  que  aquesta 
transmissió oral té per damunt d’altres coneixences, com ara el conte 
escrit  o  el  visual.  Fer-los  adonar  que  tenen  o  que  no  tenen  unes 
maneres i les altres. Què fa que els contes explicats per l’àvia o la 
mare siguin tan especials.( Espai que permet treballar sentiments i 
emocions).

- Un  altre  aspecte  es  pot  treballar  en  aquest  conte,  és  proposar  a 
l’alumnat un final diferent: són les cabretes qui guanyen però perquè  
ataquen al follet i el llencen des del pont. 

- Penseu una altra manera de com podia acabar la història sense que 
ningú prengui mal.

- Treballar l’aspecte de la negociació, del diàleg...  com a recurs per 
solucionar  situacions  conflictives  (  a  la  tutoria )  i  treballar  la 
decosntrucció  de  les  oposicions  binàries:  bo/dolent;  vencedor 
/perdedor; 

- Potenciar  les  relacions  no  competitives  –  les  de  cooperació, 
solidàries...-

 CONTE, N. 4:  EL SABATER I LES FOLLETS

                               Propostes didàctiques per a C.Mitjà

1.- Abans i prèvia  la narració, demanar a  l’alumnat si coneixien el conte. És possible 
que el coneguin i per tant podem començar demanant com i a través de qui el coneixien, 
qui els ha explicat, si ha estat a través de l’explicació oral ( la mare, l’àvia, el pare, 
l’avi...)
2.- Ens assegurem que l’alumnat ha entès el conte. Formulant diferents preguntes sobre 
el contingut de la història. ( assegurar la comprensió del conte)



3.- Es poden formular preguntes referents als oficis per diferenciar-los de tot allò que es 
fa amb les màquines o la tecnologia.
4.- A l’àrea de llengua es pot treballar el lèxic i paraules derivades a partir d’aquest 
aspecte – el dels oficis –
5.- Demanar quant oficis coneixen semblant al que s’anomena en el conte, el de sabater.
Preguntant a casa per oficis que abans havia en el barri ( si són de ciutat) o al poble i fer 
un llistat.
6.- Posar en comú el llistat que l’alumnat hagi portat i anotar-los a la pissarra per tal de 
veure si entre tots hi ha alguns que són específics d’homes o de dones. 
7.- Observar  si hi ha oficis exclusivament masculins, o exclusivament femenins i per 
què ? En quin àmbit estan relacionats els masculins i amb quin els femenins.
8.-  Tornar  a  insistir  i  treballar  el  tema  dels  estereotips  per  raó  de  sexe,  per  tal  de 
reflexionar un cop més sobre el tema de l’adjudicació de determinades característiques 
pel fet de ser dona o home.
9.- Reflexionar respecte els estereotips sexistes i adonar-se de que la majoria de tasques 
i oficis es poden fer independentment del sexe de la persona.

        *   Proposta d’activitat: LA MEVA FEINA: LLISTA DE PROFESSIONS

                              llista per a l’alumnat
                                                                                                                                  
Cuiner                                                      Mecànica
Amo de casa                                            Conserge
Secretari                                                  Comptable
Dependent                                               Directora d’un banc
Perruquer                                                 Metgessa
Caixer                                                      Fustera
Infermer                                                   Enginyera
Ballarí                                                      Pescadora
Cangur                                                     Advocada
Empleat domèstic                                     Escombriaire

 OBJECTIUS:

- Adonar-se de les diferències entre homes i dones.
- Fer saber que qualsevol feina és apta per a qualsevol sexe.
- Ressaltar que les feines de casa són també un treball.

DESCRIPCIÓ: Cada participant haurà d’escollir una feina d’entre una llista. El
problema és que es trobaran que només poden escollir entre professions “pròpies”
del sexe oposat.

DESENVOLUPAMENT: Es dividirà el grup en parelles mixtes, on en petits grups amb
membres dels dos sexes. A cada un se li donarà una còpia del full de l’activitat.
Hauran d’escollir una professió dins de la llista que tenen, i fer saber l’elecció als
membres del seu equip. Tindran 5 minuts per comentar la seva tria.



Després, amb tot el grup, es farà una posada en comú, ressaltant aspectes com:

- Quina reacció has tingut davant la teva llista? Per què?
- Per què i com has escollit la teva feina?
- Quines feines t’hauria agradat veure a la teva llista?
- Quines raones t’han donat en contra de la teva elecció?
- Quins han estat els teus sentiments?

 Després podem comentar quines són les feines dels pares i les mares, i veure
si compleixen els estereotips o no.

L’objectiu és que l’alumnat vegi clarament que qualsevol feina la pot fer tant un sexe 
com l’altre; i que això no ens ha de fer dubtar del grau de competència de la persona.

CONTE Nº 5: L’ANEGUET LLEIG 

                                            Propostes didàctiques ( Cicle inicial )

De bon segur que una bona majoria de l’alumnat coneix el conte. 

• Podem iniciar una conversa a partir dels personatges del conte: l’alumnat pot 
anar descrivint cada un dels personatges del conte per adonar-se que tot tenen en 
comú el personatge central : l’aneguet.

• Entre tota la classe comentarem el contingut del conte, formulant preguntes que 
portin a l’alumnat a reflexionar respecte el que significa “ el rebuig”, i en el cas 
de l’ aneguet, un rebuig per ser diferent als altres aneguets.

• El conte permet treballar, si partim d’aquestes reflexions comuns, aspectes com, 
les diferències ja siguin psíquiques, físiques, pel color de la pell o procedència 
geogràfica o cultural, pel fet de ser nena o ser nen...

• Fora bo, que si de la classe sorgeix un tema d’interès, perquè en algun moment 
les diferències hagin estat un conflicte o dificultat, poder abordar-lo amb l’ajut 
d’altres recursos.

*  Per  treballar  el  tema  de  les  diferències,  hi  ha  tota  una  col·lecció  de  petites 
històries, adients per aquestes edats, de l’Ed. La Galera. Entre altres títols publicats 
estan ( actualment deuen haver uns 10):

- Sóc grassonet. I què.
- A mi no m’agrada el futbol. I què?
- A mi em patina l’eggga. I què?

• Posteriorment i un cop realitzades diferents activitats per treballar el tema de les 
diferències, podem entrar a treballar els aspectes positius de les diferències. I 
comencem amb aquelles coses valuoses i positives que cada nena i cada nen de 
l’aula té i que pot ser no coneixíem prou bé.

• A cada nena i nen se li dóna el nom d’una companya o company de classe( previ 
haver demanat una capsa de sabates); se li  demana que escrigui alguna frase 
bonica, una que faci referència a alguna cosa que la nena o nen que li ha tocat 



sap fer molt bé, com ara, sap saltar la corda, encistellar millor que cap altra, 
dibuixar; retallar i enganxar; inventar històries; colorejar dibuixos; jugar amb les 
nines...; la que porta les ulleres més boniques; la que es menja els entrepans més 
divertits; etc. Aquesta frase l’hauran de ficar dins la capsa. Després les traurem i 
al costat de cada frase escriurem el nom d ela nena o nen a qui va dedicada.

• Podem confeccionar un mural amb la foto de la nena o nen, posant la frase a sota 
de cada una.

* Amb l’alumnat de cicle superior, aquest conte ens pot permetre treballar, el tema 
dels models estandarditzats pel que fa les modes, l’aspecte físic, les talles de la roba, 
les marques...

• Aquest és un tema que ens pot facilitar entra en les qüestions dels complexes 
que en aquestes edats tenen algunes noies i nois; com ara voler semblar-se a 
determinades  noies  de  les  revistes  o  la  TV;  o  bé,  voler  per  damunt  de  tot 
aconseguir unes sabatilles o samarretes de determinada marca.

• Si parlem respecte el que suposaria que tothom fos com la imatge de les models 
o els models de la TV, i reflexionem conjuntament de què passaria si tothom fos 
igual, (que semblaríem “robots”, que es perdria tot el que ens aporten el fet de 
ser diferents en alçada, en color de cabells, en maneres de parlar o expressar-nos.

* És un tema que pot donar per programar tota una sèrie d’activitats per treballar a 
l’àrea de llengua, de socials o de ciències. És pot treballar des de la tutoria i convidar a 
alguna persona – metgessa, endocrina,.. per parlar canvis que els afectaran en aquestes 
edats, sobre l’alimentació saludable, sobre la sostenibilitat del consum, etc. 

CONTE 6:  MOMOTARO

                      PROPOSTES DIDÀCTIQUES ( C.MITJÀ)

Abans de la narració:

 Formular preguntes demanant pel títol del conte de manera que puguin  
deduir la procedència geogràfica a través del nom del protagonista.

 Demanar l’alumnat que exposin diferents supòsits sobre el contingut del  
conte  –  de  què  anirà,  què  creieu  què  passa,  quins  personatges  us  
imagineu que apareixen, qui serà el protagonista…

 Es pot donar conèixer el conte a partir de fer una audició del DVD o bé  
a través de la lectura del conte. Depenent de la tipologia i el nivell de  
l’alumnat. 

Després de la narració:

 Un cop coneguin el conte es pot treballar de manera més exhaustiva el  
contingut,  per  analitzar  alguns  elements  lèxics  o  de  vocabulari  que  
poden ser  nous  per  l’alumnat,  com ara:  El  nom del  protagonista,  si  
l’havien assignat a un nen o una nena. Quins són els oni, tot comparant-
los  a  alguns  personatges  de  ficció  d’altres  contes  o  narracions  que  
coneguin. ( un bon recurs serà demanar també aquest paral·lelisme amb  



alguns  personatges  del  cinema,  dibuixos  animats,  pel·lícules...)  per 
poder entrar a un treball  de debat i  reflexió respecte a la utilització  
gairebé sistemàtica de les relacions binàries entre bons i dolents i  el  
protagonisme que se li atorga als herois generalment masculins.

 És important treballar també l’aspecte de diferenciar ficció i realitat en  
els relats inclòs en els audiovisuals. Diferenciar les diferents rols dels  
personatges. Quins són els elements inversemblants ( objectes màgics o  
amb  poders  que  acaben  ajudant  el  protagonista  en  front  del  seu  
antagonista).

 Com que ja coneixen el conte, es pot demanar que el contextualitzin:  
han de  buscar  i  situar  geogràficament  on  és  el  Japó.  Què en  saben  
d’aquest país ( qualsevol aspecte de l’ampli ventall d’aspecte culturals,  
gastronòmics, socials...). Si tenim alguna nena o nen a l’aula se li pot  
demanar que sigui ella o ell qui faci aquesta exposició de coneixements  
sobre el país o algun membre de la seva família.

 Com que es fa menció específica al mill, es pot demanar que busquin 
informació  respecte  aquest  cereal.  Llocs  on  es  cultiva,  la  seva  
utilització, si coneixen algun aliment que es pugui trobar a casa nostra o  
dins la nostra alimentació on el mill sigui un ingredient important...???

 Un cop més si treballem per racons a l’aula, i si un d’ells és el de la  
cuina,  o  el  de  comprar  i  vendre,  es  pot  treballar  com una  activitat  
concreta  que  permet  ampliar  coneixement  i  treballar  de  manera 
interdisciplinària – matemàtiques ( pesar, comptar, classificar, llengua,  
geografia, cuina, ( elaborar galetes de mill) –

 Un activitat concreta que permet treballar també, és la de les diferències  
de tasques i  activitats  realitzades en funció del sexe.  Què fa la dona 
d’aquest conte? Té nom ? per què no té nom ? Quina funció o a quin 
treball es dedica ? Creieu que és important la feina que fa? Sense el que 
la mare del Momotaro sap respecte les propietats del mill, el seu fill  
podria haver aconseguit viatjar durant tants dies ? 

 Tornar a insistir en la importància del treball domèstic i de la cura de 
les persones, més enllà de la cura biològica o de la supervivència, sinó  
dels afectes, sentiments...etc.

 Es pot realitzar una petita enquesta sobre les activitats que cadascuna i  
cadascú  fa  a  casa  (  cada  una  de  les  persones  que  integren  la  
convivència  familiar,  la  qual  cosa  també  servirà  per  parlar  de  la  
diversitat de famílies, tema que també permet el text, doncs la parella no  
té filles ni fills...).

 El qüestionari el podem realitzar entre tota la classe a partir del que  
cada nena i nen comenta pel que fa les seves responsabilitats a casa.

 Després fem un recull i una posada en comú i elaborem un recull escrit  
que serà el que poden portar a casa per recollir les dades. *

 Un cop recollides les dades, fem una exposició i analitzem les respostes.  
A  la  tutoria  de  classe  o  a  llengua  elaborem les  conclusions  i  si  es  
possible  podem  dur  a  terme  una  gràfica  que  reflecteixi  millor  els  
resultats.

___________________________________________________________________



* Fitxa d’activitats sobre les responsabilitats i repartiment de tasques a  
casa::

  Mare   Pare  Filla  Fill Altres
Fer la compra
Fer compres 
ocasionals
Organitzar els àpats
Cuinar diàriament
Rentar els plats
Rentar la roba
Estendre la roba
Planxar la roba
Endreçar la roba als  
armaris
Ordenar la roba(de 
cada temporada) als  
armaris
cosir
Parar la taula
Treure les 
escombraries 
( prèvia selecció pel  
reciclatge)
Treure la pols
Escombrar i fregar 
el terra
Tenir cura de les 
plantes
Relacions amb 
l’escola( entrevistes)
Acompanyar a les 
consultes mèdiques
Tenir cura de les 
persones grans de la  
família ( àvies i avis  
o veïnes…)
Portar el cotxe al  
taller
Fer el pressupost de 
les despeses de casa
Programar les 
vacances
Tenir cura dels  
aparells de 
tecnologia ( mòbils,  
ordenador…)



Organitzar i vetllat  
pel temps de lleure 
de cada persona de 
la casa.

   
 
12.- DON GIOVANNI   de la FORTUNA

Objectius:

- Reflexionar sobre les diferents situacions que pateixen les dones en 
el nostre món actual.

- Comparar  aquestes  situacions  amb  el  rol  de  les  dus  dones 
protagonistes.

- Establir un debat comparant aquestes situacions i sobre si els canvis 
produïts al llarg del temps.

- Treure i  recollir  conclusions sobre els  drets de les dones – dret  a 
decidir sobre la seva pròpia vida, el seu futur, la presa de decisions... 

- Valorar  la  importància  que  al  llarg  de  la  història  i  encara  més 
actualment,  se  li  dóna a  l’aspecte  físic  de les  persones  (  sobre el 
model de dona i d’home que se’ns presenten en els diferents mitjans.

- Valorar la importància del poder masculí ( representat en la figura del 
rei i del dimoni), que donen importància i prioritat a les guerres com 
a una de les maneres de perpetuar el seu poder.

- Reflexionar respecte el tema de les conseqüències d eles guerres en la 
vida de les persones( de les dones específicament).

Abans de la narració: 

Si l’alumnat no coneix la narració es pot fer una breu sinopsis del contingut per tal de 
situar-la.
Després es poden formular algunes preguntes com:

- On us imagineu que té lloc aquesta història ( pel nom del personatge)
- Si  no  coneixien  la  narració,  es  pot  contextualitzar:  lloc,  país, 

aproximació cronològica...) ( àrea de socials)

Després de la narració:

- Fer  una  petita  descripció  dels  personatges,  i  l’entorn  :  com se’ls 
imaginen, com anaven vestits, com devia ser la ciutat, les cases, els 
carrers...

- Pluja d’idees sobre els rols de cada un dels personatges:
El rei : representant de l’autoritat paterna i patriarcal – “un tracte és 
un tracte” - . A què està fent referència amb aquesta frase? Tema de 
l’honor com un valor androcèntric i patriarcal.
La filla gran: respecte la importància que se li dóna a l’aspecte físic 
de les persones, l’estatus social segons la posició econòmica...



- Filla  petita:  sobre  l’honor  masculí  i  els  pactes  matrimonials.  Els 
casaments  per  interessos.  La decisió  sobre  el  futur  de  la  dona  en 
mans dels parents masculins. Els casaments concertats.

- Organitzar un debat a partir de l’anàlisi dels personatges femenins i 
el tractament d’aquest com a mercaderia d’intercanvi, representats en 
els personatges masculins del bruixot – la filla gran – i el rei i Don 
Giovanni. – la filla petita com a trofeu –

- Comparar la situació que apareix a la narració “ d’un tracte és un 
tracte”,  amb situacions actuals que encara pateixen algunes dones. 
Situacions com ara a l’Afganistan entre altres. L’alumnat pot fer un 
treball d’investigació a partir de materials o reculls de premsa sobre 
aquest  tema.  Indagar  en  quins  països  la  dona  és  intercanviada  o 
pactada entre els membres masculins de la família per casar-se amb 
un home amb el que ni tant sols han vist ni coneixen.

- Parlar dels “ crims per honor “. Buscar casos i testimonis de dones 
que han estat agredides físicament per rebutjar aquests pactes.

* Per aquestes dues propostes el professorat pot accedir a materials que s’han publicat a 
la premsa o facilitar algunes adreces de pàgines web com ara les de RAWA on s’explica 
la  situació  actual  de  les  dones  afganeses  respecte  els  matrimonis  concertats. 
www.rawa.org 

CONTE 7.  L’HOME DE PA DE GENGIBRE ( C.Mitjà 4rt C. Superior)

Propostes didàctiques:

Objectius:

- Diferenciar les característiques dels personatges i els rols que desenvolupen en 
el conte.

- Identificar la personificació d’animals amb determinades característiques, rols o 
actituds de persones.

- Identificar els rols atribuïts als personatges principals en funció al sexe.
- Identificar el context on es desenvolupen les accions; a l’àmbit privat o públic. 

Espai urbà o rural...
- Reflexionar respecte la posició que ocupen els personatges.( valoració social)
- Valorar  les  diferents  ocupacions  o  tasques  que  es  duen  a  terme  en  la  vida 

quotidiana.
- Reflexionar respecte a la corresponsabilitat en les tasques domèstiques i la seva 

importància.
- Identificar els diferents tipus de famílies que tenim en l’actualitat.

Abans de la narració:

Coneixements previs:



- Demanar a l’alumnat si coneixien el conte.
- Deduir pels noms dels personatges la procedència ( país ) del conte ( pels noms 

dels  personatges  de  la  dona  i  l’home  l’alumnat  pot  deduir  que  són  noms 
anglosaxons o si més no, que no són noms habituals de casa nostra.

- Comentar i demanar si els recorda a algun altre conte que hagin llegit o escoltat. 
L’alumnat ràpidament recorda elements semblants o paral·lelismes pel contingut 
o per alguns elements( per exemple, per la figura de l’home de gengibre, els 
recorda a la galeta que menja l’Shrek, 2a part)

- Llegir el conte posant l’èmfasi en les intervencions dels diferents personatges.

Després de la narració:

- El contingut del conte ens permet parlar ( expressió oral ) dels possibles dubtes 
pel que a determinades paraules. Com ara el gengibre. Si el coneixien o no. 

- Què és, per a què s’utilitza... On el podríem trobar ? 
- Contextualitzar els fets : formulant diferents preguntes han de poder arribar a 

deduir  que  es  tracta  d’una  faula.  (  formulant  qüestions  com  les  de  la 
personificació de personatges animals com la guineu,  buscant similituds amb 
altres narracions que recordin on els animals siguin protagonistes. Donant pistes 
per tal de reconduir-los a les faules que coneguin on aparegui el personatge de la 
guineu; recordant que les faules sempre porten algun tipus de” missatge”, en 
aquest cas, quin seria el missatge o consell que ens vol transmetre?)

- Fer una petita recerca a la biblioteca de l’escola per tal de buscar aquests relats o 
faules. 

- Pel  que  fa  els  personatges:  es  pot  fer  una  relació  de  tots  els  personatges  i 
discriminar els principals dels secundaris.

- Comentar  el  conte  i  que  l’alumnat  pugui  arribar  reflexionar  respecte  el 
trencament que hi ha pel que fa les accions: una primera part es desenvolupa en 
l’espai privat- domèstic; una segona part en un altre context.

- Adonar-se  de  qui  és  el  personatge  que  porta  l’acció  dins  l’espai  privat  – 
domèstic.

- La Ginger, el personatge femení, quines tasques realitza ( cuinar,preocupar-se 
del benestar de la famñilia; tema de la cura...) ; per què fa galetes? De qui es 
preocupa?

- Com s’imaginen la família de la Ginger i en Fred.
- Parlem de les diferents famílies que coneixen.( àrea de socials)
- Els continguts de 5è permeten parlar i treballar aspectes de demografia i a partir 

d’aquí  es  poden  realitzar  activitats  per  treballar  aquests  aspectes  de  manera 
interdisciplinària: Reflexionar sobre la diversitat de famílies en l’actualitat.Del 
per què la Ginger i en Fred no tenien filles ni fills.

- De la decisió de les dones de tenir o no tenir filles i fills.

Altres propostes:

- Pel que fa les tasques que fa la Ginger: posar l’èmfasi en la importància de la 
cura i el benestar de les perones. La Ginger fa galetes per acompanyar el te, 
perquè fa fred. Què i de qui es preocupa la Ginger...

- Què fa en Fred. També es preocupa del benestar de la Ginger?



- Reflexionar  sobre  els  rols  dels  personatges  i  comparar-los  amb  els  que 
podem trobar a casa o altres contextos.

- Insistir respecte qui es preocupa dela cura i el benestar de la pròpia família.
- Enumerar  les  diferents  tasques  que  proporcionen  benestar  i  qui  les  fa 

habitualment ( des de cuinar a canviar la roba d’hivern per la d’estiu, com es 
guarda, qui preveu aquestes tasques, qui les duu a terme...)

- Pel que fa els personatges de ficció:  la guineu o l’home de gengibre, amb 
l’alumnat  de  C.Superior   permet  parlar  de  les  característiques  d’aquests 
personatges. La guineu: característiques que se li assignen: astúcia, engany, 
manipulació...L’home de gengibre: víctima, vulnerabilitat, confiança...

- Tenint en compte que les faules acaben amb un consell, es pot proposar a 
l’alumnat que pensin respecte quin és el missatge que ens vol transmetre 
aquest  conte.  A  qui  atribueixen  les  característiques  negatives,  i  a  qui 
consideren la víctima i posar en comú les diferents opinions. Es tractaria de 
que pugessin arribar a concloure que el personatge femení – és la guineu i 
trobessin  les  semblances  amb  algunes  de  les  característiques  negatives 
associades a les dones per raó de sexe-

- Altres activitats que es poden dur a terme relacionades amb l’àmbit de la 
cuina: Buscar informació dels diferents llocs on el gengibre es utilitzat com 
un condiment habitual.

- Proposar un treball per grups de recerca per tal de buscar o demanar sobre 
diferents  menjars  que  es  puguin preparar  i  on el  gengibre hi  formi part. 
(  demanar-ho  a  casa,  a  les  diferents  botigues  del  poble...a  on  anirien  a 
preguntar, etc.)

- Si  es  treballen  per  racons  a  l’aula,  i   si  tenim el  racó  de  cuina,  podem 
elaborar  algun  pastís,  galetes,  coca...  amb  gengibre.  Després  al  forn  del 
menjador, es podria coure i organitzar un esmorzar convidant a altres cursos 
d’alumnat més petit, tot explicant el conte dramatitzat.

-
CONTE 8:   VAL MÉS SER SAVI QUE TENIR FORÇA
                                 
                              Propostes didàctiques ( Cicle inicial i 3r de cicle mitjà)

És  possible  que  l’alumnat  no  conegui  aquest  conte,  però  sí  que  identifiquin  mols 
aspectes que els semblants a altres contes coneguts.

• Podem començar per explicar-los el conte. La canalla petita li encanta escoltar 
contes i és la millor manera de presentar-lo. 

• Després quan preparem les activitats podem fer entre tota la classe una adaptació 
a  manera  de  historieta  amb dibuixos  i  petites  frases  a  sota  de  cada  un  que 
recullin tot l’argument del conte.

• Parlarem dels diferents personatges, com que estan personificats en animals que 
coneixen i  que a més els  agraden, ens podem estendre parlant dels  diferents 
animals que coneixen, quin són els que troben en el seu entorn i quins els que 
només els poden veure al zoo, per exemple. I això ens permet parlar del context 
on es situa la història: la selva, no pas un bosc. 

• A l’àrea de medi social i natural o si treballem per projectes, ens pot ser molt útil 
aquesta història per investigar més aspectes dels animals salvatges.



• Portaran fotos, imatges de revistes, anirem a la biblioteca de l’escola i buscarem 
els animals que surten al conte, en les enciclopèdies, en altres contes.( treball per 
grups petits de tres o quatre)

• A internet faran una recerca sobre les característiques dels tigres i sobre les de la 
guineu.  Després  amb  la  informació  recollida  farem  un  llistat  anotant  les 
característiques de cada un dels personatges.

• Hauríem d’arribar a concloure que la principal del tigre serà la força, metres que 
la de la guineu, serà l’enginy.

• A partir d’aquí podem parlar de qüestions com ara: tothom té o coneix alguna 
cosa que serveix i li és útil a altres persones: Algunes persones, algunes nenes o 
nens, són molt ràpids en el càlcul mental, d’altres llegint, d’altres tenen una gran 
habilitat per solucionar discussions, per arreglar problemes. Es tracta de destacar 
i  posar  l’èmfasi  en  el  tema  de  les  diferents  intel·ligències,  de  les  diferents 
maneres d’adquirir els coneixements, de les habilitats emocionals.

• Un altre aspecte que podem treballar a l’assemblea de classe o la tutoria, és el de 
la solidaritat de grup, de la cooperació.

• Què hauria passat si tots els animals de la selva decideixen plantar cara al tigre.
• Pensar i escriure un altre final.
• Reflexionar sobre l’actitud de la guineu petita. Què haurien fet en el seu lloc.
• Quines altres possibles solucions podrien trobar per aquest conte.

* Un altre aspecte que podem treballar des de la tutoria de classe, és el de la resolució 
no violenta dels conflictes.  Partint del que s’explica en el conte, del mateix títol, o 
d’alguna situació que hagi tingut lloc a l’aula o al pati. Reflexionant sobre com han 
resolt  aquesta  situació,  i  si  el  fet  d’utilitzar  la  força  els  ha  ajudat  a  acabar  amb el 
problema que tenien.

Conte 15.- EL CLAVELL DAURAT.(final cicle mitjà i cicle superior de primària)

Propostes didàctiques.

Objectius:

- Reflexionar sobre els rols i estereotips per raons de sexe, pel que fa a 
atribucions donades com a normes establertes, sobre la manera de ser 
i comportar-se homes i dones a la societat.( sexe/gènere)

- Reflexionar i pensar respecte les situacions de desigualtat de poder 
de decisió que pateixen les dones en l’actualitat.

- Pensar en la importància de la presència física  i el valor que se li 
dóna  a  l’estètica  (  trets  físics,  models  i  estereotips...)  per  damunt 
d’altres valors de la persona. Conseqüències que aquestes valoracions 
i referents poden comportar .

- Qüestionar-se sobre el model de dona que generalment ens presenten 
els diferents mitjans de comunicació. Dona objecte enfront de dona 
subjecte i protagonista.

- Analitzar i debatre altres maneres de ser i fer coma nenes i nens, com 
a noies i nois, malgrat els models que ens presenten en els llibres, els 
contes, la TV, les revistes.

Abans de la narració:



• En aquest cas si partim tan sols del títol del conte, és fa un xic difícil poder 
plantejar  que  l’alumnat  pensi  l’origen  o  procedència  d’  aquest(geogràfic, 
cultural...), per tant podem donar algunes pistes. Podem partir de fer una petita 
síntesi del conte i fer referència a alguns dels noms dels llocs – ciutats, països- 
que s’anomenen al començament de la història, com ara Venècia.

• A partir d’aquí fem un recull de coneixements previs, fent preguntes com ara:

- Què us suggereix aquest relat?
- Coneixíeu aquest conte?
- Què us suggereix el títol?
- Serà un relat de ficció o real?

Després de la narració: ( algunes pautes de treball)

- Escoltar la narració utilitzant el recurs audiovisual.
- Donar a l’alumnat el text escrit ( transcripció del conte).
- Contextualitzar les situacions de la narració, basant-nos en determinats termes 

de  lèxic  i  vocabulari  que  l’alumnat  pot  reconèixer,  com  ara,  mercader, 
comerciar, Venècia, ...L’alumnat pot buscar i hauria de deduir( amb l’ajut de la 
professora  o  professor),  elements  que  fan  referència  a  l’època  dels 
descobriments  geogràfics  de  l’Edat  Moderna,  (  ruta  de  les  espècies,  cap  a 
L’Índia, viatges cap a l’Orient a través de la Mediterrània; mercaderies que es 
portaven, compraven i venien...).Això hauria de possibilitar la contextualització, 
i poder entendre alguns dels elements i situacions del contingut, a l’hora que pot 
facilitar la comprensió lectora.( àrea de llengua i socials)

- Treball de lèxic i vocabulari d’aquells mots que o bé desconeixen o estan en 
desús.

- Comentar i pensar el significat de les frases fetes que apareixen en la narració. 
( a 6è, dins els continguts del currículum es contempla el treball sobre les frase 
fetes i expressions, per tant es pot treballar incloent el que s’estigui treballant a 
l’aula al respecte.)

- Assegurar la comprensió lectora, formulant preguntes com:

• Qui creus què és el protagonista?. En què et bases? Raona 
la teva resposta.

• En quin dels personatges t’has sentit més identificat i per 
què ?

• Dels personatges que es presenten, trobes que a faltar a 
algú? Quin, i per què? ( la mare no hi és)

• Fes  una  relació  dels  personatges  els  implícits  i  els 
explícits.

Activitats:

1.- Demanar a l’alumnat si aquesta narració els ha recordat a algun altre conte o història 
( la Bella i la Bèstia, per exemple).



2.- Buscar els paral·lelismes entre l’una i l’altra, i també les diferències, per exemple pel 
que fa al  moment o temps a la  que pertanyen l’una i  l’altra.  Aquí és important  fer 
reflexionar a l’alumnat respecte a alguns tipus de narracions que s’han mantingut al 
llarg del temps i la seva adaptació i actualització, a través dels mitjans audiovisuals( 
cinema i la TV.per exemple). És important insistir que malgrat el “ nou format” en el 
que es presentin determinats relats de llegendes i contes, el contingut i objectiu no ha 
canviat, pel que fa el paper de les dones, dels estereotips i rols masculins i femenins...

3.- Demanar a l’alumnat que pensi en altres versions d’aquest mateix conte ( La Bella i 
la Bèstia, Shrek... i/o que en busquin d’altres possibles).

4.-Que facin una relació de tos els personatges explícits de la narració i paral·lelament 
els atorguin alguna de les característiques que en puguin deduir del tema del conte.

5.- Fer-los qüestionar ( a l’alumnat) pel que fa a personatges que no hi són i si troben 
que algun d’aquests serien importants perquè podrien haver fet  canviar el  relat  o el 
desenllaç.
     -  Quin és el  personatge que no hi és ( referit  a la mare).  Qüestionar-los i  que 
s’interroguin respecte a la mare - on està, què pot haver passat en aquest família...
    - Que imaginin i suposin diferents circumstàncies pel que fa el paper de la mare 
absent. Per què aquest absència ?
    - Proposar-los una relectura i recapitulació ( després d’aquest qüestionament) de com 
hauria pogut transcórrer aquest història si la mare hagués estat la protagonista.
    

6.- A l’espai de tutoria és pot plantejar el debat i reflexió respecte el tema de l’estètica i 
l’aspecte físic. Es tractaria de que l’alumnat pogués debatre i contrastar pel que fa els 
models establerts com a norma  d’aspectes físics com : el “ glamour”, les talles 36, 
l’eterna joventut,  “ el  cuerpo Danone”; - pel  que fa les dones -;  o, la utilització de 
cosmètics per part dels homes, i de la cura del cos pel que fa al físic, ( gimnàs, esport...) 

Per preparar el debat i la participació, ( a la tutoria, o a l’àrea de llengua), es demanarà a 
l’alumnat que portin imatges de personatges que tinguin una significació especial – que 
destaquin en diferents àmbits: esportius, del cinema, la moda, música, altres....). A partir 
d’aquí formular preguntes per provocar el debatrespecte els personatges triats, perquè 
els han triat, què coneixen d’elles o ells... Amb quin d’aquestes o aquests personatges 
s’identifiquen i per què? Què canviarien de cada una d’elles o ells... Quins aspectes els 
han semblat que tenen a veure amb una “ pose “ i no tant a l’aspecte de com deuen ser 
en la seva privacitat. Posar l’èmfasi en la parcel·la dels sentiments i emocions ( sentir, 
patir, estimar, ...sentir-se sola, o sol, incomunicat, incompresa o incomprès...)

7.-  Posada  en  comú dels  estereotips  i  rols  de  gènere  partint  del  paper  de  les  i  els 
personatges del relat:

- Pluja de idees relacionada amb les característiques dels personatges 
del relat: ( femenins i masculins )

Noies: ( dones – nenes)                                  Nois: ( homes- nens9

Obedient                                                          Rebel, desobedient



Bona persona                                                   Interessat, egoista, individualista
( bondat)
Bonica                                                             Lleig; atractiu;
Humil                                                              Vanitós, poderós...
Carinyosa                                                        Esquerp, antipàtic...
Generosa                                                         Egoista
Submisa                                                          Autoritari.
Obedient                                                          Desobedient
Pacient                                                             Impacient, inquiet, curiós...
Neta                                                                 Deixat, 
Treballadora                                                     Passiu ( davant treballs de responsabilitat.. 
                                                                                      domèstica...)

8.- Un cop realitzades aquestes activitats es proposa a l’alumnat que rescrigui el relat 
mantenint el mateix contingut però canviat els personatges. La proposta que se li pot fer 
seria : torna a escriure aquest conte però, incloent el personatge de la mare i canviant  
els rols dels personatges( ara serà la mare qui surti de viatge, per tant imagina que li  
demanarien les filles i que els hi portaria la mare)

9.- Recollir les noves versions i triar una de totes les aportacions per poder-les publicar 
a la revista de l’escola, penjar-la a la Web del centre, llegir-la a altres nenes i nens del 
centre...( es poden aportar imatges dibuixades per l’alumnat de com s’han imaginat. els 
personatges del conte inicial i dels seus treballs)

Conte 21:  GLOOSCAP ( C. Superior)

Propostes didàctiques:

1.- Abans de la narració. ( Coneixements previs)

• Demanar a l’alumnat sobre algunes qüestions de lèxic i vocabulari per tal 
d’assegurar la comprensió lectora després de l’audició del conte.

• Quins personatges surten.
• Quins són els protagonistes.
• Qualitats  que se li  atorguen en aquests  protagonistes i  destriar-les segons 

siguin humanes o “ sobrenaturals “.
• Sobre  la  personificació  dels  personatges  com la  balena,  l’ocell,  el  núvol 

fètid...) quin s’associa a cada personatge i buscar la relació. Qui ajuda o qui 
col·labora amb qui.

* Depenent el nivell de competència lingüística del grup classe, es pot donar a  
l’alumnat  la  transcripció del  conte  per  tal  que  cadascuna i  cadascú puguin 
seguir el seu propi ritme de lectura i comprensió. De manera que si algunes 
paraules no les coneixen les puguin buscar al diccionari o demanar-les.

* Un cop assegurada la comprensió lectora podem treballar el contingut del  
conte.



2.- Després de la Narració:

• Contextualitzar el conte: destriar les paraules del conte que tenen relació amb el 
lloc , país, espai geogràfic, on el situarien...

• Fer una aproximació geogràfica damunt el mapa d’on el situarien.
• Fer una petita recerca sobre els pobles i comunitats autòctones de Nord Amèrica 

abans de la Colonització ( àrea de Socials)
• Reflexionar  sobre  l’imaginari  col·lectiu  (  la  imatge  que  tenim  dels  “  indis 

americans”). Demanar què en saben o què coneixen i a través de qui o com han 
rebut aquesta informació. Depenent de què vulguem treballar, es pot recórrer a 
visualitzar alguna pel·lícula tradicional sobre els indis americans... i comentar-la.

• A l’àrea de llengua: podem treballar els diferents adjectius i atributs referents 
als  antònims.  A partir  dels  que  surten  al  conte  atribuïts  als  dos  personatges 
protagonistes, en Glooscap i en Winpe. 

• Això ens  permet  treballar  les  relacions  binàries  seguint  un  model  patriarcal, 
estructurat a partir d’una base hegemònica i jerarquitzada, per tal de reflexionar i 
qüestionar aquestes relacions, tot proposant d’altres alternatives.

                                           Bo / dolent
                                           Vencedor / vençut
                                           Fort / dèbil 
                                           Amic / enemic
                                            

• L’alumnat haurà de buscar altres relacions de parelles antagonistes dins aquest 
mateix  sistema  per  poder  després  comentar  i  reflexionar  respecte  el  que 
signifiquen les posicions extremes i rígides.

3.- Altres propostes de treball:

• Estaria bé, aportar exemples d’altres societats, com ara,  la societat matrilineal 
de  la  comunitat  xinesa  dels  “  Moso “;  comunitat  xinesa  situada  al  nord  de 
l’Himàlaia,   on  no  tenen  paraules  per  designar  el  concepte  de  “  pare”,  i  el 
matrimoni es considerat com una pràctica antiquada i les propietats s’hereten de 
mares a  filles.  El  cap” no és  l’home sinó la  persona amb més experiències, 
coneixements i saviesa .Ens permet parlar de com en altres societats, és la dona 
qui porta l’organització de tot el grup o comunitat.( referència bibliogràfica pel 
que fa “ els  Moso”, per al professorat: “La tierra de las mujeres”. Yang 
Erche Namu. Ed. Lumen).

• Aprofitar   le  informacions  que  podem aportar  per  incidir  en  la  transmissió 
d’aquests sabers femenins a través mares a filles en moltes altres societats i entre 
nosaltres mateixes. ( punt que ja he senyalat en altres contes).

• Altres exemples per aportar elements sobre la transmissió dels sabers femenins, 
la podem trobar en altres contes, com ara en alguns dels paràgrafs del conte “ 
Pomes i Canons “. Ed. Lumen,1990

 * Actualment només es troba la reedició en espanyol. (el paràgraf que ens interessa, és 
el que parla sobre la recuperació de la memòria i genealogia femenina)



De la 
transmissió
dels sabers
femenins.

La reina 
Delfina va 
decidir fer un 
dibuix per a 
cada cosa.

                         Pomes i Canons ( ed. Lumen, col. “ a  Favor de les nenes “

4.- Altres aspectes que es poden treballar a partir del conte:

• Relació de les persones amb la natura, més enllà de les relacions binàries: 
                           home = cultura /  Dona = natura
Tenim un ampli ventall de possibilitats que ens permeten treballar des de les àrees 
de les Ciències Naturals o les C. Socials, i ens permet plantejar qüestions com ara: 
• El que fa al relatiu a l’extinció de determinades espècies animals, com ara les 

balenes.
• Reflexionar sobre el respecte i les diferents actituds pel que fa el Medi ambient
     ( les més quotidianes). Posar-les en comú. Anotar i recollir les diferents  
      opinions.

5.- Realitzar un treball a partir de la proposta d’aquests dos temes – a triar - . treball per 
grups de 3 o 4 nenes o nens, per després dur a terme una exposició del tema triat davant 
el grup classe. ( podem treballar diferents aspectes de l’àrea de llengua, com ara, la 
capacitat de resumir mantenint el nucli central de la informació, els recursos utilitzats 
per fer  la  recerca,  la  cooperació i  ajuda  entre  les  companyes  i  companys del  grup, 
l’interès  del  grup classe  que  es  pot  valorar  a  partir  de  les  diferents  intervencions  i 
preguntes, o afegint coneixements que tinguin...).

• Es pot demanar que vingui alguna persona aliena al centre que pugui aportar 
altres aspectes sobre aquests temes ( els senyalats anteriorment) i  prèviament 
l’alumnat  pot  dur  realitzar  una  entrevista  a  aquesta  persona,  que  després  es 
podria publicar o bé a la revista escolar, bé en alguna publicació local ( del poble 
o municipi), o a cartes al lector – a, d’algun diari; sinó també a través, de, “El 
Periodico de l’Estudiant, que arriba a tots els centres; o bé a la ràdio del poble o 
a la TV local...., entre altres mitjans. També es pot penjar tot el treball a la web 
del centre.



* Les publicacions dels treballs sempre és una bona motivació per una gran part de 
l’alumnat .

• Finalment si volguéssim aprofundir en alguns aspectes del conte, tant els que fan 
referència al  rols  de gènere,  com els  que fan referència a la  relació amb les 
persones i la natura o el medi o entorn natural en el que vivim, podem recórrer a 
una  de  les  pel·lícules  que  millor  conclouen  molts  dels  aspectes  que  podem 
treballar a partir d’aquestes propostes. Es tracta de la pel·lícula Whale Rider. 
Nova Zelanda- Alemaya.2002 , de la directora Niki Caro.(www.aulamedia.org)
( C.Superior i Secundària)

  22.- LA CAPUTXETA VERMELLA:
Objectius:

- Reflexionar sobre la responsabilitat de les tasques domèstiques.
- Valorar totes les feines que són necessàries per tal que a casa no falti 

res d’allò necessari per les persones que hi viuen( tant les que fan 
referència a aspectes materials com els de la cura i les emocions)

- Aprendre a valorar les relacions intergeneracionals: àvia, avi, la gent 
gran...com a transmissores de sabers i experiències.

- Estimular els aspectes creatius i la imaginació: buscar altres versions 
del conte; canviar les accions dels personatges...

Propostes didàctiques: ( per l’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà)

Un  cop  escoltat  el  conte  i  partint  dels  coneixements  que  l’alumnat  tenen  sobre  el 
contingut, podem treballar alguns dels aspectes senyalats en els objectius.Cal assegurar-
nos que l’alumnat ha entès el contingut del conte sobre tot si es treballa amb alumnat 
nouvingut o que encara no té prou competències en la llengua catalana.

Després de la narració: 
- Què li porta la Caputxeta a l’avia per menjar?
- Qui ha preparat el menjar?
- Per què ?
-  A vosaltres qui us prepara el berenar o l’esmorzar generalment?
- Qui cuina a casa?
- Qui organitza i pensa en les coses que es necessiten a casa.
- Qui fa la llista de la compra?
- Per grups de 4 es demana que s’organitzin i facin una llista de la 

compra per tota la setmana ( es pot treballar per racons si hi ha el de 
la compra o el de la cuina). 

- Depenent de l’edat de l’alumnat es poden introduir elements diferents 
en  aquest  apartat,  com ara  que  facin  un  càlcul  aproximat  de  les 
despeses ( racó de matemàtiques). 

- Que portin diferents fulls d’ofertes del “super” i que facin la llista 
pensant en l’estalvi que poden fer si utilitzen les ofertes. 

- Que  organitzin  la  llista  per  grups:  alimentació,  higiene  corporal, 
productes de neteja....

- A l’àrea plàstica - visual, es poden plantejar diverses activitats: 
El professorat  pot buscar altres versions de la  Caputxeta i  presentar-les,  per tal  que 
vegin que hi ha diferents versions d’un mateix conte.

http://www.aulamedia.org/


- Canviar  el  títol  del  conte,  buscar  un  altre  final  que  no  sigui  tant 
agressiu, canviar el rol dels personatges.

- Escriure una versió diferent .
-     Que dibuixin el personatge que més els hagi agradat, o que dibuixin 
- una portada diferent per la versió que hagin escrit.
- Poden realitzar una presentació del conte en suport visual (power-

point) amb el seus propis dibuixos i enregistrar la narració feta per 
l’alumnat mateix, o bé, pensar en alguna peça musical que podrien 
posar per fer la presentació. 
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