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LA INTRO
 

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i tots els ajuntaments de la comarca, durant el 2021, vam
dur terme el projecte Tenim Molta Cara, un projecte format per un mural a cada poble, 15 murals,
que qüestionen i posen a debat el concepte de llibertat o respecte de la nostra societat davant
diferents aspectes de la idiosincràsia humana: tot el gresol de maneres de ser, d’entendre i viure
la vida des de la perspectiva del gènere, l’origen, l’orientació i el desig sexual, l’edat, la classe
social, la pràctica religiosa...
Els murals volen mostrar i fer entendre que totes aquestes diferències, totes aquestes etiquetes,
només ens impossibiliten obrir-nos a la immensa possibilitat de ser o, fins i tot, de connectar amb
la nostra essència. 
Arran de la importància de treballar aquests aspectes durant la infantesa i la voluntat de fer-ho a
la nostra comarca per fomentar un futur més igualitari, hem elaborat aquesta guia pedagògica
que teniu a les vostres mans.
Aquestes activitats i exercicis plantejats volen ser una proposta ferma perquè cada persona que
les realitzi pugui connectar amb la seva part més essencial i, des d’aquí, relacionar-se amb la
resta amb total respecte, pau, admiració, saviesa, amor...
És per això que aquesta guia està pensada, a través de la proposta de cada mural, i a través de
la reflexió, per poder aconseguir l’amplitud de mirada necessària que trenqui barreres i ens faci
ser millors persones. 
De la mateixa manera que els murals són meitats que es troben per formar una sola realitat,
aquesta guia està pensada per ser una suma d’activitats i l’expressió d’una sola experiència. 

 
Us convidem  a endinsar-vos en el preciós món de la diversitat en vida!
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GLOSSARI

Persona que no té la capacitat de sentir
atracció afectivosexual cap a persones
de cap categoria de gènere. Les
grisexualitats fan referència a la
capacitat de sentir atracció només sota
unes circumstàncies determinades i es
consideren part de l’espectre asexual.

 

ASEXUAL

BIFÒBIA
Discriminació que pateixen les persones bisexuals pel fet de ser-
ho. També pot referir l’odi o aversió cap a elles. Es poden tenir
actituds bífobes de manera inconscient encara que la persona no
sigui ideològicament bífoba.

 

BISEXUAL
Persona que té la capacitat de sentir atracció afectivosexual
cap a persones de diferents categories de gènere, no
necessàriament al mateix temps, de la mateixa forma, al mateix
nivell o amb la mateixa intensitat.

 

BINARISME

Estructura social que exclou les realitats que
van més enllà dels conceptes tradicionals
d’home i dona i les invisibilitza. 

 

CISSEXISME

Presumpció de què tothom és
cisgènere. És una perspectiva que
exclou la realitat de les persones
trans* i les invisibilitza. 

 

CISGÈNERE
Persona que la seva identitat de gènere
coincideix amb la que se li va assignar en
néixer en funció de les seves característiques
sexuals. Col·loquialment, s’utilitza
l’abreviatura cis per referir-se a elles.
 

 

EXPRESSIÓ DE GÈNERE
Aparença, comportaments i estètica amb què una persona es
mostra en el gènere: manera de vestir, gestualitat, gustos, etc. 
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GLOSSARI

Home que té la capacitat de sentir
atracció afectivosexual exclusivament cap
a altres homes.

 

GAI

IDENTITAT DE GÈNERE

Autoconcepte de la persona sobre si mateixa en relació amb la
categoria de gènere a la qual pertany, és a dir: identificació d’una
persona com a home, dona, un altre gènere, més d’un o cap. 

GÈNERE ASSIGNAT EN NÉIXER
Pràctica cis sexista que consisteix en què, quan una
persona neix, se li assigna una identitat de gènere en
funció del seu sexe assignat.

 

HETEREOSEXISME

Presumpció que tothom és heterosexual. És una
perspectiva que exclou la realitat de les persones
LGBTI i les invisibilitza. 

 

HOMOFÒBIA

Discriminació que pateixen les persones
homosexuals pel fet de ser-ho. També pot
referir l’odi o aversió cap a elles. Es poden
tenir actituds homòfobes de manera
inconscient encara que la persona no sigui
ideològicament homòfoba.

 

HOMOSEXUAL
Persona que té la capacitat de sentir atracció
afectivosexual cap a persones de la mateixa
categoria de gènere que la seva.

 
 

INTERSEX

Persona que, pels seus caràcters sexuals, no es pot classificar clarament amb
el model mèdic com a mascle ni femella, ja que presenta característiques
intermèdies entre els dos sexes. 4



GLOSSARI

Capacitat de sentir atracció
afectiva, romàntica o sexual cap a
homes, dones, altres categories,
més d’una o cap.

 

ORIENTACIÓ

AFECTIVOSEXUAL 

SEXE BIOLÒGIC
El sexe és la funció reproductora mitjançant la qual un individu d’una
espècie amb reproducció sexual fabrica un tipus de gàmeta. En
l’espècie humana, s’anomenen mascles els individus que fabriquen els
gàmetes més petits i mòbils i femelles als que fabriquen els gàmetes
més grans i immòbils. 

LESBIANA
Dona que té la capacitat de sentir atracció
afectivosexual exclusivament cap a altres dones.

 

PERSONA NO-BINÀRIA
Persona amb una identitat de gènere que no

coincideix amb els conceptes tradicionals

d’home i dona.

PASSING O

CISPASSING
Es considera que una persona trans*
té passing quan, per la seva
aparença, no és reconeguda com a
trans* i no és distingible d’una
persona cis amb la mateixa identitat
de gènere.

QUEER
Originalment, era una paraula despectiva per
referir-se a les persones LGTBI. Actualment,
és un terme reapropiat per persones LGTBI+,
sovint des d’una perspectiva ideològica
crítica amb l’identitarisme de les sigles.

 
 

SEXE ASSIGNAT
Categoria de mascle o femella s’assigna a una persona en funció de les
característiques anatòmiques, fisiològiques i genètiques, donant més
importància als caràcters sexuals primaris i en particular a les gònades
(glàndules sexuals productores d’hormones sexuals). 
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GLOSSARI

Terme paraigües utilitzat per referir-se de
manera inclusiva a totes persones que viuen
(contínuament o temporalment) en gènere
que difereix del que se’ls va assignar en
néixer. Aquest terme inclou realitats tan
diverses com: persones transgènere,
transsexuals, crossdressers, genderqueer,
agènere, no-binàries, fluides, transvestides i
tantes altres.

 

TRANS*

TRANSFÒBIA
Discriminació que pateixen les persones trans* pel fet de ser-
ho. També pot referir-se a l’odi o aversió cap a elles. Es
poden tenir actituds trànsfobes de manera inconscient encara
que la persona no sigui ideològicament trànsfoba.

 TRANSGÈNERE

Persona que la seva identitat de gènere
no coincideix amb la categoria de gènere
que se li va assignar en néixer, bé perquè
s’identifica amb l’altra categoria de
gènere binari tradicional o perquè té una
identitat de gènere no-binària.

 TRANSSEXUAL

Persona transgènere que ha modificat o té la necessitat
de modificar les seves característiques sexuals. Tot i que hi
ha persones trans que s’identifiquen plenament amb
aquest terme, està caient progressivament en desús, ja
que fa èmfasi en el sexe assignat i no en el gènere i, a
més, no hi ha consens sobre el límit entre transsexual i
transgènere. És un concepte d’origen psiquiàtric sovint
associat a una visió patologitzant de les realitats trans*.

6



PROPÒSIT

Començar a sentir i a estimar-nos tal com
som, no allò que diuen de qui som o qui
hem de ser. 
Cooperar per transformar. És un joc
solitari i alhora de comunitat: construir
una societat millor. 

El propòsit d’aquest projecte és molt senzill i
clar:

 
 

FIL CONDUCTOR

Deixem anar la crítica cap als cossos de les meves companyes.
Donem la benvinguda a la cura i l’escolta del propi cos.

Us presentem aquesta idea per tal de prendre consciència de tot el treball a realitzar. Com ja hem
comentat anteriorment, aquestes activitats estan pensades com diverses mirades amb una única
sola perspectiva. Tot i això, també es poden dur a terme de manera aïllada, sense fer tot el circuit
aquí plantejat.
Cada infant rebrà una figura neutra que podrà fer seva, ja sigui pintant-la, escrivint-la, dibuixant-
la, etc. Aquesta figura, com podeu observar, té 15 forats, cadascun corresponent a les 15 activitats
plantejades. 
Cada calaixet o forat representa aquelles creences, patrons, pensaments, sentiments... que, al
llarg del temps, hem anat forjant en relació amb el tema de l’expressió i/o identitat de gènere i
l’orientació sexual. Estem parlant de tots els estereotips, estigmes, judicis, crítiques... com el fet,
per exemple, que les nenes són el sexe dèbil; o els nens no ploren; les persones LGTBI són persones
malaltes; ser gai és pervers, etc.
Tot i que, al mateix temps, també cal donar l’opció de redefinir tot el que s’ha estat parlant
anteriorment. Per exemple, algú es pot sentir millor si accepta que una nena jugui a futbol amb ell;
o sentint-se feliç perquè el meu amic és feliç estant amb un altre noi; o algú pot sentir que li
agrada parlar amb l’Andrea i entendre que no se sent ni noi ni noia, etc.
D’aquesta manera podem fer sentir aquest gran poder de transformació personal, reflexionant i
adonant-nos del que hem adquirit socialment i el que som capaços de descobrir a través de la
reflexió, que ens ha de permetre apropar-nos més a la nostra essència, a respectar-nos i estimar-
nos tal com som.
Així al final de cada activitat us proposem que deixeu un moment de reflexió personal per poder
connectar amb allò que es vol deixar anar i amb allò nou el qual cadascú es compromet. Després
d’aquest espai de reflexió final en cada activitat, la persona podrà escriure en un paper allò el
qual es compromet a desprendre’s realitzant l’acte simbòlic de posar el paper dins del forat o
calaix, mentre es dona el permís de pensar com poder-ho transformar per donar la benvinguda a
un pensament, sentiment o fet nou alineat amb el propòsit de cada activitat.
A tall d’exemple, en finalitzar una de les activitats plantejades:
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ACTIVITATS de

preparació
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ACTIVITATS de

preparació

A continuació us proposem un seguit de jocs i

dinàmiques pensades per a fer-les abans d'iniciar

l’activitat pedagògica de cada mural. L’objectiu

d’aquestes és crear un espai d’atenció i un clima

tranquil per començar a endinsar-vos en la

temàtica de cada mural. 

Us recomanem fer-ne dues abans de cada

activitat.

9



Amb una picada de mans: tothom s’ha de quedar quiet.
Dues picades de mans: tornar a caminar.
Quan crideu “saltar”: tothom tocarà el terra amb una mà.
Quan crideu “stop”: tothom haurà de saltar.
Quan digueu “astronauta”: tothom haurà de córrer el màxim que
pugui.
I quan digueu “guepard”: s’haurà de caminar molt a poc a poc.
 

Delimiteu l’espai on portareu a terme l’activitat. Primer de tot
l’alumnat començarà a caminar. Tot seguit, haureu d’anar indicant
certes ordres o normes a seguir. Aneu-les introduint a poc a poc. 

Alguns exemples d’aquestes ordres són: 

Podeu introduir tantes variants com vulgueu. L’alumnat també pot
anar donant les ordres.

Córrer ordenadament
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Sabates de muntanya
Xancletes
Sabates de taló
Sabates de ballet
Botes d’aigua
Sabatilles
Sabates de claqué
Etc.

Aquesta activitat consisteix a poder caminar amb tot tipus de sabates,
simulant, inconscientment, l’acció de posar-se el calçat de les altres
persones, situar-se al lloc de les altres. Com a referent que dirigiu el joc
haureu d’anunciar amb quin tipus de calçat toca caminar: 

L’alumnat haurà de caminar amb les diferents sabates i comprovar com
canvia la forma de caminar segons el calçat que porten. També podeu
donar l’ordre de caminar amb les sabates d’un alumne o una alumna en
particular i que siguin els mateixos infants qui vagin donant les ordres.

Caminar amb diferents sabates
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Delimiteu l’espai on portareu a terme l’activitat.

La consigna que haureu de donar a l’alumnat és que caminin amb la vista enfocada
a terra i, a poc a poc, que la vagin pujant. 
Per exemple: ara camineu mirant els peus de la persona amb què us creueu; ara als
genolls; la panxa, etc. fins a arribar als ulls. Després cada cop que us creueu amb
algú l’haureu de saludar amb el cap; més tard amb la mà; després us haureu
d’abraçar o, fins i tot, inventar una cadena de salutacions, etc.

Posteriorment, hauran de caminar amb diferents velocitats del 0 al 10. Per exemple
que caminin a velocitat 1, 5, 10, 4, etc. És molt important que els infants puguin
arribar a un estat de sentir el cos per poder transitar cap al següent pas amb més
facilitat.

Demaneu als infants que s’estirin a terra, buscant la posició més còmoda possible,
que tanquin els ulls per poder arribar a un moment de calma on, amb els ulls tancats
puguin arribar a escoltar i sentir la seva respiració i els batecs del cor.

Caminar amb velocitats
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Amb el grup classe feu 2 grups. Un grup seran els autòmats i
l’altre el de les persones visitants. Cada autòmat haurà de pensar
en quin personatge vol ser i quin serà el seu moviment. Quan ja
ho tinguin clar, s’hauran de distribuir pel que serà la representació
del museu. 

Mentrestant, la resta del grup forma una filera a l’entrada del
museu on hi haurà una persona que els hi donarà l’entrada.

Els autòmats es posen en marxa pitjant el botó que cadascú té a
l’esquena i dient la paraula clic!

Els i les visitants van activant els autòmats i gaudint de les
representacions.

        Passada una estona s’intercanvien els rols.

Museu 

dels autòmats

Pica paret animal 

 

Un dos tres pica paret representada amb animals.

La persona que dirigeix l’activitat haurà d’escollir l’emoció que hauran
de representar cada animal quan s’aturin: amb ràbia, tristesa, sorpresa,
frustració, etc. 

La idea és buscar aquelles emocions que puguem sentir en situacions
de rebuig com, per exemple, per la meva manera de ser o per quin és
el meu desig.
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Col·loqueu els infants en dues files, uns
i unes davant dels altres deixant un
passadís entre ells i elles. 

Cada infant anirà passant pel túnel de
rentada i tots els altres infants l’aniran
netejant fent un petit massatge per tot
el cos. 

Rentada de cotxes
Les sardines

L’alumnat es converteix en sardines i les haureu
d’enllaunar. Les sardines comencen a caminar per
l’espai individualment. El professorat direu: “Ara ens
posarem en grups de 4 sardines”, i tots i totes han
de sortir a buscar companys i companyes fins a ser-
ne 4. 

Aneu alternant el nombre dels grups, o indiqueu
que no es pot repetir amb les mateixes persones, o
bé ajunteu sardines per color de samarreta, de
pantalons, etc. Aquest joc l’heu d’acabar amb
aquell nombre de participants grupals que us
interessi per la següent activitat, tenint en compte
el nombre total de l’alumnat del grup classe. 
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Ara camineu com astronautes. 
Ara, com fent passos molt i molt petits. 
Ara camineu com si estiguéssiu sota l’aigua. 
Ara, com si la terra cremés molt. 
Etc. 

Proposeu que, prèviament delimitat un espai, l’alumnat caminin
 i s’expressin en ell. 

Doneu la indicació de començar a caminar amb la mirada fixada a terra. A
poc a poc aneu donant noves consignes com, per exemple: ara mireu els
turmells de la persona amb qui us creueu, ara els genolls, etc. 

Quan sentiu que els i les participants es van relaxant i van connectant en
l’aquí i en l’ara, donareu indicacions de la manera específica de com
caminar i ocupar l’espai. Per exemple: 

Caminar 

per l’espai 

com si...

El i la líder

Dividiu el grup de classe en grups de 4 o 5 infants, en funció
del nombre total. La consigna és que s’han de posicionar en
fila i qui queda davant de tot serà el líder o la líder del seu
grup. 

Quan comenci a sonar la música, tot el grup s’ha de començar
a moure imitant tot el que fa la persona líder. Aquesta, per la
seva part, com a bona líder, haurà d’estar pendent de tot el
seu grup: que no es dispersi, que tothom la pugui seguir,
esperar algun membre si aquest ho necessita, etc. 

Quan es pari la música, l’infant que feia de líder es posicionarà
al final de la fila i la següent persona farà de líder. Així fins
que tothom ho hagi fet. Es poden anar ajuntant tots els petits
grups fins a quedar-ne un de sol. 15



Que tothom tingui un destí on arribar. 
Que l’estàtua de sal sigui d’un animal, una
professió, una emoció, etc. 
Que facin representacions per parelles, trios, etc. 
Que passin per cada estàtua i la facin riure.
Etc.

Tot l’alumnat fa una gran rotllana i comencen a donar voltes.
Quan feu un crit, la rotllana s’ha de trencar i tothom ha de
córrer fins que senti: “Estàtues de sal”. En aquest moment,
tothom ha de quedar-se com estàtues. Quan torneu a cridar,
tothom ha de tornar a córrer fins que tornin a sentir la
consigna de nou. Llavors han d’adoptar una posició diferent
de l’anterior. 

Es poden afegir variacions, com per exemple: 

Estàtues 

de sal

Estàtues 

de sal
Feu grups de fins a 6 participants. Entre tots i totes pensen
en un objecte o una màquina per representar-la amb seus els
cossos. Quan cada grup tingui la idea i hagi pogut estudiar
com serà la seva representació, l’han de teatralitzar per tal
que tot el grup de classe intenti esbrinar de què es tracta. 

Podeu fer més rondes canviant les participants dels grups
petits. També poden expressar com s’han sentit en cada
representació, què els ha resultat més divertit, més difícil i
més fàcil. Fins i tot, el gran grup pot triar tres
representacions: la més complicada, la més divertida i la més
original. 
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Salutació 

internacional

Al Japó, dobleguen el cos cap endavant. 
Al Tibet, treuen la llengua. 
A Nova Zelanda, els maoris, van acostant les cares fins
que els nassos i els fronts queden en contacte. 
A Tailàndia, ajunten les mans i fan una discreta
reverència. 
A Zimbabwe, aplaudeixen per saludar. 
A l’Índia, es posen les mans juntes a l’altura del pit i diuen
“Namasté”. 
Al Marroc, a alguns llocs saluden sempre amb la mà dreta
i després la porten al cor.

Ensenyeu als infants les diferents maneres de saludar que té la
gent en funció del seu lloc d'origen: 

Un cop hagin après les salutacions, han de caminar per l’espai
mentre aneu indicant diferents maneres de com s’han de saludar. 
En acabat, per grups de 4 o 6 persones, han d’inventar-se una
forma de saludar-se i jugar amb aquestes noves creacions. 

Massatge 

individuall

Tocar-se les celles des del mig cap a
fora. 
Acaronar-se les galtes.
Fer-se cercles a la part de baix del
clatell.
Estirar un braç i tocar-se’l des dels
dits de les mans cap a les espatlles.

Heu de posar l’alumnat en cercle i estirat
o assegut a terra. Heu de mostrar
diferents maneres de fer massatges, per
exemple: 
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Motxillejant

Tot l’alumnat camina per l’espai delimitat. Vosaltres comenceuTot l’alumnat camina per l’espai delimitat. Vosaltres comenceu
amb una frase que indica una acció que tothom ha de fer. Quanamb una frase que indica una acció que tothom ha de fer. Quan
acaba la frase, han de dir el nom d’algun company o companya,acaba la frase, han de dir el nom d’algun company o companya,
que, a la vegada, ha de dir, de nou, una frase amb una acció aque, a la vegada, ha de dir, de nou, una frase amb una acció a
realitzar i, al final de la frase, un altre nom d’una altra persona.realitzar i, al final de la frase, un altre nom d’una altra persona.
Les accions han de tenir una referència geogràfica.Les accions han de tenir una referència geogràfica.

Per exemple: “Esteu caminant pel desert del Sàhara, fa moltaPer exemple: “Esteu caminant pel desert del Sàhara, fa molta
calor i esteu molt esgotats. Maria!”. Tothom fa la representació,calor i esteu molt esgotats. Maria!”. Tothom fa la representació,
caminant, amb molta set, molta calor... I, després, Maria, diu unacaminant, amb molta set, molta calor... I, després, Maria, diu una
nova acció i un nou nom.nova acció i un nou nom.  
El joc s’acaba quan ho ha fet tot l’alumnat o quan ho considereu.El joc s’acaba quan ho ha fet tot l’alumnat o quan ho considereu.  

Massatge 

per parelles

Al cap. 
Seguir amb el massatge per tota la cara, com si toquessin
el piano. 
Tot seguit, seguir pel coll i les espatlles, i passar als braços. 
Agafar els braços i moure’ls per totes les direccions
suaument.
Per acabar, han de demanar al company que es giri boca
terrosa per fer-li un massatge a l’esquena. 
Un cop finalitzat el massatge, han de deixar que el
company s’acabi de relaxar durant uns segons més i,
després, intercanviar els papers; qui feia el massatge ara
el rebrà.

De manera opcional, podeu posar música abans de començar per tal
d’induir a un estat encara de més relaxació. 

Poseu l’alumnat per parelles. Un dels dos components de la parella
s’ha d’estirar a terra, panxa enlaire, tancar els ulls i començar amb
quatre respiracions de panxa (han d’inflar la panxa d’aire a través del
nas i treure-la per la boca). L’altre component de la parella seurà a la
part de dalt del cap del company i començarà amb un massatge:
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Joc 

d’observació

Feu grups segons el nombre total l'alumnat, tenint en compte que el nombre
total de grups ha de ser parell. Poden estar formats per 4 participants, per
exemple. Cada grup se situa davant d’un altre grup. 

Un grup observa (es poden moure per l’espai) i l’altre és observat (no es poden
moure, com si fos una fotografia).

Deixeu 30 segons perquè un dels dos grups analitzi tots els detalls possibles de
l’altre: la posició de cada persona, la vestimenta, les cares, els colors, etc.

Passat aquest temps, el grup que analitza s’ha de girar i l’altre ha d’introduir
alguns canvis com, per exemple, canviar-se de posició entre la resta, canviar-
se de roba, fer un gest nou, etc.

Un cop hagin fet els canvis i els tinguin identificats, l’altre grup s’ha de girar i
ha de buscar les diferències respecte a la posició inicial.

Després es canvien els rols.
 

Massatge 

a 6 mans

Poseu l’alumnat en grups de 4 infants.
Una persona s’ha d’estirar a terra i les
altres 3 li faran el massatge a la vegada.
Tothom ha de passar per la posició de
rebre i donar.

Feu grups de 6 o 8 persones, que s’han
d’agafar de la cintura. La primera
persona de la fila es considera el cap
del drac, i ha d’intentar tocar la cua de
l’animal, és a dir, l’última persona de la
fila. La resta de participants han d’ajudar
la cua a escapar-se. Si el cap ho
aconsegueix, es canvia de persona.

El drac
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Dividiu el grup en dos equips i situeu-los uns enfront dels
altres separats per uns 2 metres. A una distància d’uns 5
metres ha d’estar la línia considerada “casa”. Aquesta línia ha
de quedar a l’esquena de cada equip. Un equip
l’anomenarem “Corbs” i, l’altre, “Cigonyes”. 

Si crideu “Cigonyes”, aquest equip ha de córrer cap a casa
sense ser tocats per l’equip dels Corbs. Qualsevol membre de
l’equip de les Cigonyes que sigui tocat passa a unir-se a
l’equip dels Corbs. Si es crida “Corbs”, aquest equip ha de
córrer cap a casa sense ser tocats, també. Si es crida
“Crancs”, tothom s’ha de quedar quiet. Qualsevol que es
mogui passarà a formar part de l’altre equip.

Cada cop que comenceu la dinàmica, els equips han d’estar
al mig mirant-se els uns als altres.

Crancs, 

corbs i 

cigonyes

Tria els equips

La primera indicació pot ser que escullin una persona
amb un gènere diferent. Per exemple, si aquella
persona s’identifica com a nen, pot escollir una nena, o
a l’inrevés.

Podem anar introduint noves variables: l’alçada, la
destresa, la velocitat... Simplement, són diferents
elements per posar consciència a l’hora d’equilibrar els
equips, no amb una intenció de competitivitat, sinó en
la cerca de valors cooperatius, equitatius, participatius,
etc.

Aquesta activitat és la prèvia del joc en si, i vol ser una
manera més equitativa i participativa a l’hora fer els grups.
Dues persones han de ser les primeres a escollir els i les
diferents integrants de cada equip. En funció de la
maduració del grup, podeu anar introduint més variables a
l’hora d’escollir una persona.
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Expliqueu aquesta activitat als infants: Són pilots d’avió i
acaben d’arribar a l’aeroport. Cal que es vesteixin (utilitzant
la mímica) amb la roba adequada, es posin el casc, les
ulleres... i pugin a l’avió. A partir d’aquí, i un cop delimitat
l’espai de joc, comenceu a realitzar un vol individual de
reconeixement introduint acrobàcies: pujar, baixar, girs, vol
lateral... 

Després que cada participant s’hagi familiaritzat amb
l’aparell, feu parelles de pilots d’exhibició i cada grup ha de
fer la representació d’un vol acrobàtic intentant buscar les
millors sincronies amb la parella. Es tracta de fer
desplaçaments simultanis per l’espai ocupant-lo de diverses
maneres: en paral·lel, un davant de l’altre i a l’inrevés...
Deixeu una bona estona per fer la preparació i després
representeu-ho davant dels altres pilots. Podeu fer-ho amb 2
o 3 parelles a la vegada, en funció del nombre total de
participants.

Vol coreogràfic

L’illa del Pacífic

Necessitareu una corda d’uns 10 metres per poder
fer aquesta activitat. Amb la corda heu de fer un
cercle a terra, tan gran com la corda us permeti. 

A l’alumnat els heu d’explicar una història: estan
navegant pel Pacífic i el seu vaixell ha naufragat,
però tothom està viu.

Tothom s’ha de situar dins de l’illa, que està
delimitada per la corda. Mentre estan dins, els heu
d’explicar que es troben en un indret molt remot, on
les marees prenen una gran importància. L’illa es va
fent cada cop més petita i l’alumnat ha de pensar
com ho poden fer per poder-hi cabre tots i totes
sense sortir-ne!
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Una a una van sortint al centre del grup i escenifiquen una imatge
estàtica individual, i tornen al seu lloc. 
Quan tothom ja ha sortit, de nou, una persona realitza una imatge i
la següent s’hi afegeix amb l’objectiu de completar o contraposar
la imatge inicial. El propòsit és el de buscar nous significats. Es van
afegint persones a la imatge, donant espai.
Ara repetiu-ho de nou, però entrant de 5 en 5. Podeu anar
comentant algunes de les imatges grupals. Tota interpretació és
correcta, cal que obriu la ment a la proposta, ja que no deixen de
ser diferents visions davant d’una mateixa realitat.
Es poden anar afegint variacions com, per exemple, que una
persona comença una imatge i s’hi van sumant altres persones,
sense cap ordre estipulat, fins que vosaltres decidiu aturar-ho. La
resta del grup comenta la imatge i proposa un títol.

Totes les persones participants es posen en cercle. 

Teatre imatge
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Feu grups de 4 a 6 persones, en funció del nombre total de participants. Doneu un tema
secret a cada grup, que serà el mateix per a tothom tot i que no ho sabran: “Les
pel·lícules Disney”. Deixeu uns 4 o 5 minuts per pensar com ho representaran mitjançant
una imatge estàtica grupal.

Mentre decidiu quin grup començarà la representació, la resta de classe faran
d’observadors i observadores. Quan el grup representi la imatge estàtica demaneu a
l’alumnat que faci una anàlisi grupal del que es veu i també del que no es veu. 

Tot seguit, indiqueu a l’alumnat que representa la imatge que es poden incloure sons a
aquesta imatge grupal, i torneu a preguntar al grup que està observant si veuen alguna
cosa que els cridi l’atenció.

Tots els grups representaran seguint la mateixa dinàmica. Per acabar aquesta part, tots
els grups han de representar a la vegada improvisant moviments i sons.

Abans de crear el debat desvetlleu el títol de cada proposta: “Les pel·lícules Disney”.

Podeu realitzar un petit debat i reflexió sobre què s’ha representat.

Imatge grupal
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Aquest és un petit joc de distensió que podeu utilitzar per
a un grup que ja ha passat uns mesos al mateix curs. Una
persona fa de ratpenat i una altra de papallona i es
mouen amb els ulls tancats; el ratpenat tracta de caçar la
papallona i la papallona d'esquivar-lo. El ratpenat si no
sap on és la papallona emet el so “mar” i la papallona ha
de contestar “mur”, cosa que li permet orientar-se pel so.
Les altres persones formen un cercle, en silenci relatiu, per
delimitar l'espai on es pot moure la papallona i el
ratpenat.

Al final del joc, després que hi hagin participat diverses
parelles voluntàries comentem com ens hem sentit. 

Els ulls tapats hauran produït diferents sensacions a les
persones que han fet de ratpenat i papallona i serà bo
comentar-ho. Seria oportú també escoltar les opinions de
la gent que no n'ha volgut sortir. Per què no ho han volgut
fer? 

Mar - Mur

El nus

Escolliu una persona que s’allunyarà del grup per
no veure com la resta s’emboliquen el màxim
possible agafats tots i totes de les mans. Es tracta
que s’enredin passant per sobre i per davall de les
mans dels companys i companyes. 
Quan ja no puguin complicar-ho més la persona
que hagi marxat tornarà i intentarà desfer el nus
indicant al grup què ha d’anar fent (exemple: passa
per sota de les mans de la Maria).
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Situeu-vos en rotllana i designeu una persona per fer de gatet o
gateta cega. Aquesta persona ha de sortir fora del cercle i li heu
de tapar els ulls. Mentrestant, la resta es canvia de lloc i es
tornen a asseure. El gatet o la gateta entra a la zona de joc i
procura posar la mà damunt del cap d'un nen o una nena. 

Quan ho aconsegueix, aquesta última diu: “miau” (pot desfigurar
la seva veu) tres vegades consecutives. El gatet o la gateta ha
d’endevinar el nom de la persona que li ha contestat. Si ho
aconsegueix, es canvia de rol; si s'equivoca, comença de nou
amb un altre jugador o jugadora. 

Podeu anar introduint més gatets i gatetes interactuant al mateix
temps.

El gatet

cec 

o

la  gateta 

cega

Mim de situacions

Posar en marxa una rentadora.
Fer de carter/a i repartir el correu.
Dutxar-se.
Rentar-se les dents.
Esperar algú.
Estar llegint un llibre i que marxi la llum.
Menjar espaguetis.
Cavar-se una agulla.
Entrar en un ascensor.
Cremar-se la llengua amb una beguda calenta.
Etc. 

Demaneu que l’alumnat es col·loqui en posició de cercle. L’alumnat,
individualment i sense parlar, ha d’expressar amb la cara i el seu cos
una situació. La resta han d’endevinar de què es tracta. Qui ho
endevina surt a fer l’exercici.

Exemples per l’exercici:
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Demaneu a l’alumnat que es posi en
parelles, un davant de l’altre. Un és el
mirall i l’altre és qui s’emmiralla. Qui
s’emmiralla és qui fa els moviments,
que han de ser lents. Qui fa de mirall
intenta fer els mateixos moviments, tan
alhora com sigui possible. Així
aconseguim l’efecte del mirall.

L’objecte 

de 

mil 

utilitats

Mim d'emocions

Tristesa.
Alegria.
Enuig.
Decepció.
Confusió.
Por.
Ràbia.
Estranyesa.
Timidesa.
Valentia.
Etc.

En cercle, heu de demanar a l’alumnat, individualment i sense parlar,
que expressin amb un gest fent amb la cara una emoció, sentiment o
actitud. La resta de companys i companyes han d’endevinar de què es
tracta. Qui ho endevina surt a fer l’exercici.

Exemple d’alguns sentiments:

El mirall

Demaneu a l’alumnat que es posin en rotllana
i agafeu diferents objectes –per exemple, un
bastó– i expliqueu que el bastó pot convertir-
se en un altre tipus d’objecte segons la funció
que se li doni. Es pot convertir, per exemple,
en una canya de pescar. 

A continuació, i després de donar el primer
exemple, demaneu que, un per un, agafi
l’objecte en qüestió i s’inventin una acció per
donar-li una nova utilitat.
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Feu 4 grups. Demaneu que es col·loquin en files amb les mans sobre les espatlles de la
persona que tenen davant. La primera persona, com és lògic, no té a qui donar-li les
mans, així que li heu de donar una funció important: la direcció. Només hi ha un petit
contratemps: ha de portar els ulls tapats. 

La persona del final de la cua, que no té les mans de ningú sobre, és qui condueix el
submarí. 

Heu d’indicar l’idioma en què parlen els submarins: dos copets a l'espatlla esquerra per la
persona conductora indicaran que cal girar cap a l'esquerra; dos copets amb la dreta, a
la dreta. Dos copets amb totes dues mans, cal seguir de front. Tirar fort cap endarrere
significa parar. Tot l'engranatge del submarí que l’han de formar les 4 o 5 persones del
grup ha de tenir també la funció fonamental que, les ordres donades per la conductora,
arribin fins a la persona que va davant i porta els ulls tapats. Després d'un temps, podeu
canviar les posicions.

Heu de fer el recordatori que l'únic idioma que parla aquest submarí és el dels copets,
així que tothom estarà en silenci per poder concentrar-se millor en l'ordre que rebran en
l'espatlla i hauran de passar fins que arribi a la direcció. També podeu finalitzar amb un
sol submarí.

Els submarins 
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Demaneu a l’alumnat que dibuixin a terra, delimitant l'espai,
diversos cercles de diferents grandàries (amb guix o similar). 

Expliqueu-los que han de travessar per un llac congelat i que
els cercles són trossos de gel. Cal que el traspassin sense
caure fora dels cercles, ja que, si no, estaran automàticament
congelats i congelades. La forma de no caure a l'aigua és
ajudar-se mútuament, donant-se les mans, ajudant-se a
saltar, etc.  

L'única manera de descongelar els qui cauen a l'aigua és amb
una gran abraçada. Es compleix l'objectiu quan tots travessen
el llac, sense ningú congelat.

Congelats

Qui és qui

Demaneu a l’alumnat que es posin en cercle i feu un
sorteig amb els noms de tot l’alumnat. A cada nen i
nena li tocarà un company o companya a qui hauran
d’imitar davant de la resta. El grup haurà d’endevinar
de qui es tracta. 
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ACTIVITATS
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MÓRA
D'EBRE
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Material imprès detallat al llarg de l’activitat. Revistes,
tisores, pega, fulls, bolígrafs i llapis.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1.30 - 2 HORES

OBJECTIUS Conèixer el SAI i el sistema sexe/gènere
 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Contactar amb el SAI de la Ribera. 
Imprimir el material detallat.

CONCEPTES A TREBALLAR LGTBIfòbia. Respecte. Comunitat. Sistema sexe/gènere.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb la LGTBIfòbia i la discriminació. 
 

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb els coneixements sobre identitat i/o
expressió de gènere, orientació sexual, respecte, amor...
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INICI

En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Mural de presentació del projecte “Tenim molta cara”, fet el dia en contra la LGTBIfòbia. Aquest grafit vol ser la carta de
presentació dels 14 que el segueixen i que reivindiquen una societat igualitària, inclusiva, solidària i justa.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l’alumnat. 
A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit; òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i
explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l’activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà al fet que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L’important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l’acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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MÓRA
D'EBRE

DESENVOLUPAMENT

Què és el SAI?
Què són aquestes sigles LGBTI+?
Existeix una Llei aquí a Catalunya sobre temàtica LGBTI?
Per a què cal contactar amb el SAI?
Hi ha persones LGBTI+ a la nostra comarca?
Etc.

La Biblioteca de Móra d'Ebre
d’Ebre(https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+de+M%C3%B3ra+d'Ebre/@41.0917449,0.6412783,16.58z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc1c391b1
2df55b1e!8m2!3d41.0914111!4d0.6410465).

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
(https://www.google.com/maps/place/Consell+Comarcal+Ribera+d'Ebre/@41.0913424,0.6410526,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a1264c4764ec5
9:0x5c95fd257b4aa03d!8m2!3d41.0913386!4d0.6432328).

ACTIVITAT 1   LGTBIQ+
Aquest mural va ser dissenyat, per part dels artistes, com el primer del projecte “Tenim molta cara” i, com diu la seva descripció, va ser creat el 17 de
maig, Dia Internacional en contra de la LGTBIfòbia. 
Aquesta activitat pot estar acompanyada de la persona referent del SAI Ribera d’Ebre.

Per realitzar aquesta activitat és molt important posar-se en contacte amb el SAI Ribera d’Ebre per tal de poder planificar amb temps la trobada.
Ho podeu fer mitjançant el telèfon del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: 977 40 18 51 o bé per correu electrònic: sai.lgtbi@riberaebre.org.
ACTIVITAT 2     INVESTIGACIÓ PRIVADA
Aquesta activitat està plantejada amb la intenció de què cada infant pugui descobrir què és això del gènere i poder-ne reflexionar després en grup.
PAS 1
Dueu a terme 2 grups. Cada participant es posarà en el rol d’investigar un fet molt important que ha succeït fa molt poc a Móra d’Ebre.
Un dels 2 grups anirà cap a:

Mentre que l’altre anirà a:
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MÓRA
D'EBRE

DESENVOLUPAMENT

Des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Biblioteca de Móra d’Ebre hi haurà algunes persones que aniran donant pistes als infants per
tal que puguin anar avançant en la investigació. De la mateixa manera que on està localitzat el mural també hi haurà certes respostes a
l’entrellat.

Què és ser nen?
Què és ser nena?

Un cop arribin al destí que els pertoca, s’hauran d’autentificar com a investigadors i investigadores privats sota contractació del SAI de la Ribera
d’Ebre. Només així se’ls facilitarà la informació següent en format carta certificada:
“A l’atenció dels infants de l’escola ___________________ de ___________________
Des del SAI de la Ribera d’Ebre us demanem si ens podeu ajudar en un treball molt important d’investigació. Resulta que últimament, a Móra d’Ebre,
estan passant coses molt i molt estranyes. 
L’únic que us podem dir, per ara, és que hi ha algunes persones que van veure una llum molt intensa al cel el dissabte passat.”

PAS 2
Després d’haver llegit la carta, els heu de donar una pista en format d’enigma.
A=1
Z=26
8-15-12-1 19-15-13 21-14-19 5-19-19-5-18-19 17-21-5 22-5-14-9-13 4-5   
12’-5-19-16-1-9 
20-5-14-9-13 21-14-1 16-18-5-7-21-14-20-1 16-5-18 22-15-19-1-12-20-18-5-19
17-21-5 5-19 19-5-18 14-5-14?
17-21-5 5-19 19-5-18 14-5-14-1?
14-5-3-5-19-19-9-20-5-13 12-1 22-15-19-20-18-1 1-10-21-4-1
SOLUCIÓ:
H-O-L-A  S-O-M U-N-S E-S-S-E-R-S Q-U-E V-E-N-I-M- D-E L’-E-S-P-A-I
T-E-N-I-M U-N-A P-R-E-G-U-N-T-A P-E-R V-O-S-A-L-T-R-E-S
Q-U-E E-S S-E-R N-E-N?
Q-U-E E-S S-E-R N-E-N-A?
N-E-C-E-S-S-I-T-E-M L-A V-O-S-T-R-A A-J-U-D-A
Davant d’aquestes preguntes, en grup o petits grups, hauran de contestar aquestes dues preguntes:

Poden mirar llibres, preguntar a les persones que trobin a la Biblioteca o al Consell Comarcal, buscar informació per Internet...
Els heu de donar tot el material (revistes, fulls, bolígrafs, etc.) per tal que puguin escriure i/o representar què vol dir ser nen i què vol dir ser nena.
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PAS 3
A continuació els heu de donar una carta amb un text i un missatge encriptat: 
Al grup que es trobi a la Biblioteca, li heu de donar aquest missatge:
“El _____ fa referència a la construcció social de les identitats «home» i «dona». És el terme que s’utilitza per explicar com, en funció del nostre
sexe, se’ns atorga una identitat concreta, una manera de ser, expressar, actuar i sentir que reprodueix les desigualtats de _____ i discrimina totes
aquelles persones que s’allunyen dels models hegemònics de _____.”
*II 61 – I 1 – V 7 – I 1 – IV 41 – I 1
Sabríeu dir-nos de quina paraula estem parlant?
SOLUCIÓ:
Gènere
*Cada número romà fa referència a la fila i cada número a la lletra la qual fa referència. Així, la primera II 61 vol dir la lletra 61 (G) de la segona fila.
I el grup que es trobi al Consell Comarcal li heu de donar el següent missatge:
“El ____, en canvi, fa referencia a les característiques biològiques dels nostres cossos i és aquell que ens distingeix entre femelles o mascles en
contacte amb una cultura i moment determinat.”
*II 12 – I 36 – II 22 – II 10
Sabríeu dir-nos de quina paraula estem parlant?

SOLUCIÓ:
Sexe
*Cada número romà fa referència a la fila i cada número a la lletra la qual fa referència. Així, la primera II 12 vol dir la lletra 12 (S) de la segona fila.
PAS 4
Amb tota aquesta informació, tot l’alumnat podrà tornar al mural per tal de posar en comú tot el treballat. 
Amb l’ajuda vostra i de la responsable del SAI Ribera d’Ebre els infants podran posar en comú els diferents treballs realitzats per poder arribar a
conclusions sobre què és això del sexe i del gènere.
PAS 5
Per finalitzar, tot l’alumnat pot realitzar alguna acció de comiat amb aquests éssers que han vingut de l’espai per intentar explicar millor què és això
del sexe i del gènere. 
El format pot ser una frase final de reflexió, un ball, una carta... per tal que aquests éssers puguin marxar amb més coneixement sobre el tema
tractat.
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EINES DE SUPORT
PERSONA 

DINAMITZADORA 

Es recomana el visionat del projecte divulgatiu "Dibuixant el gènere", que està basat en el llibre Dibuixant el gènere, que té com a objectiu
acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli. El projecte ha estatelaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.
Capítol 1
https://www.youtube.com/watch?v=0HJKzMTEzeU&t=112s
Capítol 2
https://www.youtube.com/watch?v=Ij1-eNabIzM
Capítol 3
https://www.youtube.com/watch?v=oAr_2V1JH0M
Capítol 4
https://www.youtube.com/watch?v=seWf7_2dgjE
Capítol 5

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat us proposem realitzar un acte simbòlic, que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no volem
que formi part de nosaltres i agafar-ne una altra que sí que volem. 

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al llarg del
dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar el judici cap a aquelles persones que estimen diferent de nosaltres i, per contra, prendre compromís en no
fer certes bromes a la resta de persones de classe.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Folis, bolígrafs, llapis, retoladors, tisores, papers de colors, etc. 
Full annex 1. Fotografia de cos de cada infant. 
Material per enganxar: pegament, cel·lo, etc. 
Paper mural.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1h-1.30 h

OBJECTIUS Sentir els límits del meu cos, el meu temple, per cuidar-lo i
aprendre a estimar-lo. 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT No

CONCEPTES A TREBALLAR L’estigma social sobre els cossos. Autoestima, exploració cos,
coneixement cos, baixar al cos.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb la pressió social sobre els cossos,
estereotips, discriminacions...

QUÈ PODEM GUANYAR? Autoestima, autoconeixement, respecte del propi cos,
experimentació corporal...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Aquest mural posa la mirada sobre els estigmes socials que molts cops pateixen les persones, proposant una mirada
d’acceptació a la multitud de diferents cossos que existeixen i conviuen a la nostra societat”.
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l’alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l’activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a l fet que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L’important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l’acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. Ho podeu aconseguir amb diferents propostes de jocs i expressions corporals. 
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ACTIVITAT 1   SI POGUESSIS CANVIAR...

Per facilitar aquesta activitat caldrà tenir molt present en tot moment el propòsit d'aquesta. Aquest és el de prendre
consciència de la gran importància que és estimar el teu propi cos.
Aprofitant el moment de pau i tranquil·litat es proposa fer aquesta activitat.

PAS 1
Es proposa aquesta pregunta a cada persona i que es pugui fer en privat:
"Si poguessis canviar una part del teu cos, què canviaries?"
La pregunta pot estar escrita en un full amb un dibuix d'una silueta neutra.
La idea és poder convidar al fet que cada infant porti la mirada cap a endins. Caldrà molta atenció i cura per tal d'acompanyar-
los en aquesta activitat.
És cert, també, que dependrà de la maduresa del grup classe en tant a consciència i inconsciència col·lectiva sobre les
pressions que rebem, des d'abans de néixer, sobre la certesa de què és un cos correcte i estàndard per la societat. Per tant,
requereix compassió a l'hora d'acompanyar als infants, no com una coacció a la mateixa fantasia o ficció que en pugui néixer
sinó com una oportunitat de poder convidar a trobar-se amb un i una mateixa.

PAS 2
Un cop cada participant hagi pogut identificar una part del seu cos que li agradaria canviar (si és que existeix) es proposa que
cada infant la pugui traspassar al dibuix presentat anteriorment. Ho pot escriure, ressaltar, pintar, enganxar, etc. el que cada
nen i nena senti.
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PAS 3
Realitzar un debat i una reflexió al respecte sobre quines parts del cos han decidit canviar i per a què.
S’adjunta un enllaç d’un vídeo que representa un experiment realitzat a diferents persones en relació a l’activitat plantejada:
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI

Hi ha persones que potser han suggerit un canvi del seu cos seguint paràmetres de fantasia.Potser n’hi ha d’altres que la seva
proposta ha estat canviar alguna part del seu cos. 

A continuació es detalla una reflexió per poder iniciar i acompanyar el debat:
Què ens porta a estigmatitzar el nostre cos? En quin moment passem de connectar amb la creativitat, la imaginació... a tenir
problemes per acceptar el nostre cos?
Que és la perfecció? Potser ens fan creure que existeix un cos perfecte i, aquesta idea, podria ser una autèntica utopia?
Quines diferències hi ha entre no acceptar el meu cos i voler-lo cuidar? I per a qui ho hem de fer, per a mi o per a les altres
persones?
Com puc gaudir del meu cos? Què em provoca plaer? Potser estirar-me a l’herba de la muntanya, potser sentir com els meus
peus s’enfonsen a la sorra de la platja, potser rentar-me la cara al riu...
Em venen alguns pensaments negatius sobre el meu cos? I de positius?
Potser les crítiques que rebo o que em faig a mi mateix/a em porten a comparar el meu cos amb el de les altres persones?
Creieu que algun dels gèneres rep més pressió estètica que els altres?
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ACTIVITAT 2. Cossos diversos
PAS 1
Cada infant haurà de portar una fotografia seva on es vegi tot el seu cos, de cap a peus.
Aquesta fotografia l’haurà de retallar en 3 talls horitzontals com s’indica a la següent imatge: 

D’aquesta manera ens quedarà una part on trobarem el cap, una altra la part central del cos i, en l’última, les extremitats
inferiors. 

PAS 2
Mentrestant la persona referent enganxarà en una zona visible del poble un gran paper mural on cada infant enganxarà la seva
obra. 
Cada infant s’ha de quedar amb una de les 3 parts que ha retallat. Les altres dues les deixarà en un lloc que serà el mateix per a
tota la resta del grup classe. 
L’infant haurà de completar el seu cos amb altres parts dels seus companys i companyes. Així que caldrà que esculli les dues
parts que li manquen per tenir el “cos complert”. Per exemple, si jo he escollit del meu cos la part central ara necessitaré
agafar una foto que representi la meva part alta del cos i la de les extremitats inferiors. 
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Com t'has sentit realitzant aquesta activitat?
Com estàs amb el teu cos? I amb què has escollit?
Per a què has escollit aquest cos i no un altre?
T'hauries quedat amb el teu cos? I per a què no ho has fet?
Sents alguna pressió per part dels companys i companyes pel cos que tens?
Saps d'alguna cosa que puguis fer per cuidar el teu cos?
Com d'important és per a tu cuidar el teu cos?
Etc.

PAS 3
Un cop cada infant ja tingui el seu cos escollit se'ls hi donarà la instrucció que cal que busquin pel poble una zona on estarà una
persona referent i hi haurà penjat un gran paper mural a la paret.

La intenció que ha de posar cada infant fins a trobar aquest punt és que puguin anar connectant amb el cos que han escollit.

En arribar al punt de trobada, per torns, cada infant anirà enganxant al mural el seu "nou cos". I posaran el seu nom.

PAS 4
Un cop tots els nens i nenes hagin enganxat les fotografies s'obrirà un espai de reflexió i de debat envers tot el que han sentit
acomplint aquesta activitat.

Totes aquestes reflexions es poden anar recollint i traspassant-les al mural per tal que aquest es puguin quedar visibles al
carrer pels veïns i veïnes. També es pot transportar a l'escola.
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EINES DE SUPORT
PERSONA 

DINAMITZADORA 

S’adjunta un altre enllaç d’un vídeo que representa un experiment realitzat a diferents persones en relació a l’activitat 1 plantejada:
https://www.youtube.com/watch?v=mLUliHSHbT4
S’adjunta informació creada i facilitada per la cooperativa Fil a l’Agulla sobre la teoria dels cercles de paraula:
https://filalagulla.org/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-Cercles-de-Paraula-ok.pdf

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no volem
que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al llarg
del dia d’avui.

Per exemple, puc deixar anar la crítica cap al meu cos i, per contra, prendre compromís i responsabilitat en escoltar-lo i cuidar-lo.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis, bolígrafs i cel·lo. Música opcional.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Prendre consciència de la importància del suport familiar o
entre iguals, etc.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Sí. Activitat 2: genograma.

CONCEPTES A TREBALLAR Comunicació familiar. Suport mutu. Diversitat familiar.
Autoestima. Metaidentitat. Metaautoconcepte.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb la individualitat, superioritat, pressió
de grup, coacció, el no respecte. 

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb l’amor, el companyerisme, el suport
entre iguals, el respecte. 
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Aquest mural subratlla la importància del recolzament familiar i del seu suport a l’hora de viure lliurament la pròpia
sexualitat i identitat de gènere”.
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l’alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l’activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a què cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L’important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l’acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a que cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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ACTIVITAT 1  SUPORTANT-NOS MÚTUAMENT
Aquesta primera activitat vol ressaltar la importància de dir les coses, d’escoltar-les i de com ens donem suport i ens respectem els
uns amb les altres. 
 
Ens posem per parelles per fer aquest treball i delimitem un espai segur per a tothom. 

Una de les dues persones es taparà els ulls i es deixarà guiar. L’altre l’haurà d’acompanyar a descobrir l’espai. Aquest passeig es
realitzarà, sempre que es pugui, en silenci.  

L’única indicació que es donarà a la persona que guia és que quan ho vagi sentint li pregunti a la seva parella: “com et trobes”? I
l’altre podrà contestar, tot i que abans haurà de posar l’atenció als seus sentiments i emocions.
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ACTIVITAT 2  GENOGRAMA: DIVERSITAT FAMILIAR

PAS 0

Aquest és un pas previ que cal realitzar a l'aula amb tot el grup classe.

Abans del dia de l'activitat els infants hauran de portar fet des de casa el genograma familiar o l'arbre genealògic. Cal estar atenta a
totes les possibles realitats que poden portar a l'alumnat a sentir dificultats en tot el procés de realització d'aquesta activitat.
Quan portin el genograma a classe l'alumnat el podrà representar en un altre full i el podrà dibuixar, utilitzant tota mena de
materials o, fins i tot, utilitzant elements simbòlics per representar cada persona. I amb això fem referència al fet que es pot
despertar la creativitat a cada nen i nena i en compte de dibuixar el seu tiet amb un quadrat, el pot representar amb una guitarra, ja
que és músic; o a la seva tieta amb un microscopi, ja que és científica...

L'única particularitat que tindrà aquest genograma és que ells no apareixeran en ell. L'objectiu d'aquest fet és doble:

Per una banda, per fer un treball més profund el dia de l'activitat.

I, per l'altra, per crear oportunitats i brindar d'acompanyament a aquells possibles infants que no l'hagin portat. Tornant, de nou, a
posar l'atenció en quines poden ser les possibles causes d'aquest fet.

A continuació s'enllaça diferents models i pàgines que faciliten l'explicació de com fer un genograma o un arbre genealògic:
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HTTPS://MADRESHOY.COM/CA/COM-FER-ARBRE-GENEALOGICO-AMB-NENS/
HTTPS://AGORA.XTEC.CAT/CEIPJOANBATLLE/PRIMARIA/1R/1R-AMBIT-CIENTIFIC-EXPERIMENTACIO-EL-MEU-ARBRE-GENEALOGIC-3-DE-JUNY/
HTTPS://MESTREACASA.GVA.ES/WEB/MUSEROS_LAU/1/BLOGS/DIA_DE_LA_FAMILIA?
_33_REDIRECT=%2FWEB%2FMUSEROS_LAU%2F1%3FP_P_ID%3D33%26P_P_ACTION%3D0%26P_P_STATE%3DNORMAL%26P_P_MODE
%3DVIEW%26_33_STRUTS_ACTION%3D%252FBLOGS%252FVIEW&
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Soc un noi, una noia, o no ho sé.
M’agrada caminar per la muntanya. 
M’agrada molt llegir. 
Tinc 1 germà més gran. 
M’agrada dutxar-me amb aigua freda.
Se’m dona bé somriure
Etc. 

Comenceu a caminar molt a poc a poc, posant l’atenció als vostres peus, com entren en contacte amb la Terra i, amb calma i
tranquil·litat aneu aixecant la vista fins a entrar en contacte amb algun altre company o companya. En aquest moment, cada
infant li cedirà el paper de les seves característiques a l’altre per tal que aquest/a li enganxi a l’esquena pel dors, és a dir,
quedant un full de paper en blanc.
Cada infant li escriurà una o dues característiques positives que veuen i/o coneixen de l’altra persona. És important recalcar
que cal que sigui un aspecte favorable de l’altre per evitar caure en personificacions.
Fins a anar passant per tots els companys i companyes de classe. 

PAS 1
Cada infant busca un espai còmode per tal de seure i posar davant seu el genograma fet des de l’aula. 
La primera premissa és la de la simple observació de la representació familiar. Es pot realitzar en silenci o, fins i tot, posant una
música relaxant de fons. 
La segona proposta és la d’escriure en un full (necessitarem les 2 cares del mateix) totes aquelles característiques que jo crec que
soc. Tot allò que em vingui al cap. 
Per exemple: 

PAS 2
La tercera proposta serà que cada infant s’aixecarà (tot agafant i sostenint el paper on acaben d’apuntar totes les seves
característiques) i anirà a observar totes les representacions familiars dels companys i companyes. Caldrà que posin l’atenció en
aquells detalls que els sorprenguin, aquells dubtes que els hi van sorgint... 
PAS 3
Quan l’energia ja s’observi que tots i totes ja han visitat totes les famílies es convidarà a que cada infant s’aturi on estigui situat en
aquell moment. Tancaran els ulls, realitzaran unes respiracions conscients i escoltaran la següent proposta: 

PAS 4
En acabar realitzarem un cercle de paraula. Cada infant presentarà la seva família, es presentarà a sí mateix i també com el veuen la
resta de nens i nenes gràcies al full que tothom tenia enganxat a l’esquena. 51



RIBA-
ROJA
D'EBRE

ri
b
a
-
roj
a 

d'E
br
e

EINES DE SUPORT
PERSONA 

DINAMITZADORA 

S’adjunta bibliografia de la pàgina web de l’Associació Moviment Educatiu Sistèmic per tal de ser un suport pel professorat:
https://www.mesistemic.cat/explora/bibliografia/

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no volem
que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s'hagi parlat, sentit, viscut... al llarg
del dia d'avui.

Per exemple, puc deixar anar la pressió de grup i, per contra, prendre respecte cap als meus companys i companyes.

52

https://www.mesistemic.cat/explora/bibliografia/


FLIX
53



CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Capses de cartró, folis, bolígrafs, pega, corda o similar. 
Roda de les emocions.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Començar a prendre consciència de les emocions i expressar-
les. Estratègies per fer front a la discriminació. 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Imprimir unes quantes còpies de la Roda de les emocions. 

CONCEPTES A TREBALLAR Posar atenció als sentiments davant d’una discriminació.
Emocions, autoconeixement, respecte, discriminació.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb la discriminació, la falta de respecte,
l’odi, la ràbia...

QUÈ PODEM GUANYAR? 
Aspectes relacionats amb l’autoconeixement, la llibertat de

connectar amb un mateix, posar límits, el respecte i l’amor per
les altres persones.
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Aquest grafit ens parla de la importància que els infants i les generacions futures gaudeixin de llibertat per escollir la
seva orientació sexual i identitat de gènere sense patir l’estigma de la societat”.
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està fent aquest treball, ja que és el motor
que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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El mur el podem fer amb qualsevol element simbòlic que tinguem a l'abast; potser ens és més còmode utilitzar les cadires de
l'aula.

ACTIVITAT 1. EL MUR
L'activitat consisteix a posar consciència de com ens poden arribar a limitar i dificultar certes creences, estereotips, judicis i
estigmes en relació amb el nostre gènere i sexualitat
.
Entre tots i totes anirem construint un mur amb capses de cartó per poder sentir tota la càrrega psicosocial que hi ha al darrere de
cada paraula. És responsabilitat de cada persona poder canviar aquestes visions negatives de nosaltres mateixos/es i, és més,
tenim el poder de fer-ho.

PAS 1
Per començar haurem de fer 2 grups que ja els tindrem formats gràcies al joc de la sardina.
Cada grup ocuparà un lloc determinat en l'espai; la consigna és que estiguin força separats, evitant el contacte verbal i, si es pot, el
visual també.

Una de les parts (el grup 1) representarà aquesta part de la societat que pateix la pressió social, familiar, del grup d'iguals, etc. per
ser d'una determinada manera, la "normal", la correcta.

I, l'altra (el grup 2), representarà aquesta part de la mateixa societat que gaudeix dels privilegis i el poder jeràrquic. Aquest és el
grup que discrimina, conscientment o inconscientment a tothom qui no segueix els seus mateixos paràmetres.
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PAS 2
Les indicacions que se'ls hi donarà al grup 1 seran les següents:

Hauran de romandre dins del cercle sense poder-ne sortir d'ell.
No poden rebatre tots els missatges que els hi vagin dient. Han d'acceptar-ho tot.
La tasca que hauran de realitzar és la de redactar una llista d'aquelles possibles situacions en les quals creguin que han estat
discriminats i discriminades en el seu dia a dia. Per exemple: no m'han deixat jugar a futbol per ser nena; m'han fet fora d'una
conversa per no ser amic o amiga; etc.

Les indicacions pel grup 2 seran les següents:
Se situaran al voltant del cercle, no deixant sortir a cap membre del grup 1 fora d'ell.
Han d'escriure cartells que els aniran enganxant a les capses de cartó, a les cadires o a l'element què hem d'utilitzar per fer la
separació simbòlica entre els dos grups. Aquests han de contenir missatges que creguin que són discriminatoris per la gent. O bé
perquè ells o elles mateixes els han dit o bé perquè els han sentit d'alguna altra persona. Per exemple: ets molt rar; no m'agrades;
no t'entenc; ets ximple; etc.
D'aquesta manera cada grup haurà fet un treball de reflexionar envers els missatges que emetem i rebem i quines possibles
conseqüències provoquem.

PAS 3
Quan hagin fet aquest primer treball es delimitarà el terreny de joc. En aquest es perfilarà un cercle al centre. A dins d'ell se
situaran tots i totes les participants del grup 1 i, fora d'ell, tots i totes les participants del grup 2.
Les persones integrants del grup 2 aniran posant les capses de cartó o les cadires al voltant del cercle amb els missatges cap endins
del cercle per tal que les participants del grup 1 els puguin anar llegint. No fa falta que totes les capses o cadires continguin
missatges.

Aquestes persones han de simular estar enfadades i enrabiades amb les persones del grup 1.
Cal mantenir i acompanyar per tal que les persones del grup 1 no tinguin cap opció a rèplica ni opció a debat fins al següent pas.
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Com t'has sentit?
Què t'ha fet enfadar?
Què t'ha fet sentir paralitzada?
En quin rol t'has sentit més còmode? O menys?
Què creus que cal per no arribar a aquestes situacions?
Som conscients del poder de les nostres paraules? Creieu que podem arribar a ferir amb el què i el com diem les coses?

PAS 4
Cal anar acompanyant tant a les persones del grup 1 com a les del grup 2. A les del grup 1 se'ls hi va comunicant com es troben, com
se senten.En aquest moment es fa una pausa al joc i es pregunta a les persones del grup 1 si tenen alguna cosa a dir. Si necessiten
expressar alguna cosa.
"Què creieu que heu de fer per poder sortir d'aquesta situació?" Potser el primer seria demanar ajuda? Acompanyar-los en aquest
moment tan delicat.
Si sorgeix debat, enfado, ràbia, frustració, tristesa... cal sostenir-lo i facilitar que amb ajuda puguin transformar la situació.
El propòsit és que a poc a poc les persones del grup 1 vulguin sortir d'aquesta situació discriminatòria. El com, pot arribar a sortir
fluidament i si no serà una oportunitat per l'hora del debat.

PAS 5
En aquest punt s'intercanvien els rols. Les persones que estaven a fora del cercle es posaran a dins i les altres a fora.
Es repetirà la mateixa seqüència.

PAS 6
S'obre un espai de cures, de reflexió, de debat. La intenció és la de poder, primer de tot, que cada persona pugui expressar tot el que
necessiti ser compartit.

Etc.
I després la de construir entre tots i totes estratègies i eines per tal que cadascú analitzi si en diferents situacions es posiciona com
a agressor i opressor i, si en d'altres, se situa com a oprimit.
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Quina emoció és aquesta?
Com l’expressem?
A quina part del cos la sentim amb més intensitat?
Com estem quan ens sentim així?
Quant de temps dura l’emoció al nostre cos?
Etc.

ACTIVITAT 2    BINGO EMOCIONAL
Aquesta activitat va encaminada a que cada participant pugui identificar, prendre consciència i expressar les emocions.
El joc ofereix l’oportunitat de compartir les emocions: les pròpies i les de les altres persones. D’aquesta manera puc obrir-me a
conèixer-me més, a saber com son els meus companys i companyes i, per tant, poder guanyar en empatia, comprensió i estima. 
PAS 1
Cada participant obtindrà una quadricula de bingo emocional buida. En cada casella podrà escriure, dibuixar, pintar, etc. una
emoció. La que últimament senti que està més present, la que reconeix més, etc. Pot passar que costi connectar amb com estem o
hem estat; també pot passar que no ens vingui cap o més emocions per acabar d’omplir la quadricula...
Per això, donat un temps, la persona referent repartirà unes quantes rodes de les emocions (a l’apartat d’eines de suport al
professorat la podreu trobar) per tal que cada infant la pugui observar. D’aquesta manera es pot obrir un espai de reflexió i entre
tots i totes escollir amb quines emocions es vol realitzar la primera partida. Per exemple, podem fer una primera partida amb les
emocions del segon cercle; o escollir les emocions de 2 colors diferents: les taronges i les grogues... 
En quan s’hagi decidit quines seran les emocions que entraran en joc, la persona referent les anirà escrivint i dipositant en una
caixa.
PAS 2
Comença el joc.
Aquestes emocions escollides,  les anireu traient una per una. En fer-ho  podeu fer algunes preguntes: 

Deixeu un espai i una estona per tal que l’alumnat pugui expressar-se i debatre conjuntament. 
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PAS 3
Si l'emoció que surt està en el nostre cartó podem procedir a tapar-la.
Podem fer que es canti la línia i, fins i tot, el bingo. En aquest moment es pot fer un repàs de les emocions viscudes, experimentades,
integrades...

PAS 4
En finalitzar el joc es pot facilitar un debat que porti a la reflexió.
Podem parlar de si hi ha alguna emoció que sempre ens visita molt més que d'altres i que fem al respecte. És important també poder
posar el focus en com ho fem per gestionar-les.
El missatge més rellevant a transmetre és que al final, les emocions no són ni bones ni dolentes. Simplement, ens donen una
informació de com estem, sentim i pensem. Si puc reconèixer les meves emocions millor també ho podré fer en les altres persones.
Saber-les gestionar ens ajuda a autoconèixer-nos, a millorar les nostres relacions, a poder créixer íntegrament i ens motiva a
canviar certes dinàmiques de pensament cap a més positives.
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S’adjunta la roda de les emocions per tal de poder-la imprimir pel treball plantejat:
https://m.facebook.com/bonaeducacio/posts/la-roda-de-les-emocions/2579176248836051/ 

S’enllaça un article d’una mestra que parla sobre les emocions i la seva gestió en infants:
https://natibergada.cat/com-podem-educar-les-emocions-a-lescola/

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no volem
que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al llarg
del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar la discriminació i, per contra, prendre l’amor cap a les altres persones.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Folis, bolígrafs, material de plàstica com pintura, pinzells,
colors, etc. Música. .

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Explorar la llibertat de les dones. 
Prendre consciència sobre els abusos. 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Sí. Tant en l’activitat 1 com en la 2.

CONCEPTES A TREBALLAR Llibertat, abusos, límits, respecte. 

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb l’androcentrisme, el masclisme,
l’abús, l’assetjament..

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb el respecte, l’equitat, l’amor entre
iguals...
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INICI

En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“La pintura fa referència a la llibertat de les dones de poder viure la seva sexualitat en plena llibertat i en les diferents
formes: poliamor, relacions obertes, homosexualitat, bisexualitat, asexualitat…”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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Trobem un gat pel carrer que no pot caminar i el veiem malferit.
Em poso a dins del llit i em trobo amb una aranya.
Acabo d'anar al lavabo i just ara m'adono que no hi ha paper de vàter.
No trobo per enlloc els exercicis que avui havia de portar a classe.
Hi ha alguna cosa que em preocupa i no sé si explicar-ho o no.
Un amic em confessa un secret.
Mons pares es decideixen separar-se.
Em presento a unes proves per poder accedir a un club esportiu i no les supero.
Una persona de l'escola no para de molestar-me cada dia.
Observo com un grup d'amics emprenya un altre nen.
Ahir et vas tallar els cabells i t'agrada com et queda tot i que avui a classe alguna gent s'ha rigut de tu.
Entres a classe i alguns amics i amigues no et saluden.
Quan toca fer equips és de les últimes persones en ser escollides.
Amb qui comparteixes taula no us paren de cridar l'atenció.
A classe estan explicant algunes coses que no acabes d'entendre.
Arriba l'hora d'esmorzar i veus com algú té l'ha pres.
etc.

Alguna vegada heu viscut aquesta situació?
Quins sentiments creieu que ha pogut sentir la persona que viu la situació?
Com actuaríeu davant d'aquesta situació?

ACTIVITAT 1    QUOTIDIANITAT 
PAS 1
Ens posarem per grups de 4 ó 5 infants en funció del nombre total del grup classe i pel mateix gènere sentit.
I a continuació es proposen diverses situacions quotidianes en les quals existeix la possibilitat que ens hi poguéssim trobar:

Cada grup haurà de respondre a 3 preguntes al respecte:
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El propòsit inicial és que cada grup pugui connectar amb totes les situacions anteriorment descrites i les seves reflexions.
Primer posarem una cançó on la podran sentir i ballar lliurement on l’única indicació és que la sentin i la ballin lliurement. 
En acabar la cançó, en silenci, cada grup tindrà un temps per realitzar una creació artística amb tot el material disposat. No hi
ha cap premissa prèvia més que la de realitzar una creació connectant amb el propòsit explicat. 

Hi ha algun patró que ens digui que nens i nenes responem diferent? 
Quin podria ser? 
I si no en trobem cap, que deu voler dir?
Existeixen diferències entre gèneres? Quines?
Que pot fer que davant d’una mateixa situació cadascú respongui diferent?
I davant d’una mateixa situació jo puc respondre diferent cada dia?
Creieu que hi ha alguna manera que és millor que d’altres de respondre?

PAS 2
Amb tota la informació que cada grup hagi pogut recollir es realitzarà la següent activitat. Es disposarà tot de material, ordenat i
suficient perquè cada alumne, lliurement, el pugui menester. Estem parlant de: cartolines, pintures, pinzells, cabdells de llana,
colors, diferents elements de la natura, etc. tot el material que puguem disposar. 
Se’ls hi explica el procediment: 

PAS 3
Al finalitzar ens disposarem en cercle on cada participant podrà comentar la creació que ha creat: com s’ha sentit, que ha volgut
representar, com ha estat en respondre totes les situacions quotidianes, què li ha agradat més, quines dificultats han tingut, etc. 
El propòsit també serà el de reflexionar com responem a cada situació en funció del gènere sentit. 
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Visionar el vídeo, treball a classe amb totes les participants.
Que siguin les mateixes persones referents les que realitzin els Role-Playing presentats.

ACTIVITAT 2     EL PERMÍS

Aquesta activitat cal realitzar-la a l'aula o bé en el mateix lloc del mural si és que es disposen de materials audiovisuals mòbils o
serveis propers que en tenen.
Aquesta activitat requereix una gran sensibilitat per tal que l'alumnat pugui arribar a identificar quin és el grau de satisfacció o
rebuig envers possibles accions que fem i rebem.
Per situar-nos parlem del permís o del consentiment, com podem arribar a tenir coneixement de quins són els nostres límits? I com
els expressem?
El límit és una gran eina per poder-se responsabilitzar, cuidar i fer-nos respectar. Els utilitzem per preservar intacte el nostre espai
i, òbviament, no només el físic, sinó que també l'emocional, el mental, l'energètic i, fins i tot, l'espiritual.
El professorat serà qui, en aquesta activitat, haurà d'agafar un paper important de representació i acompanyament a tots i totes les
participants.
Aquesta activitat sorgeix del programa de les Escoles per la Igualtat i la Diversitat del Consorci d'Educació de Barcelona amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.

S'annexa tot un seguit de material audiovisual i didàctic per poder optar per:

Capítol 1
https://www.youtube.com/watch?v=sdApzsKFYfc&feature=youtu.be
Capítol 2
https://www.youtube.com/watch?v=JiuCU7LLr9k&feature=youtu.be
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S’adjunta la guia pedagògica per treballar la prevenció de l’abús sexual i que pot ser d’ajuda per l’activitat 2 plantejada: 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/sentir-que-si-sentir-que-no

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix en deixar anar alguna cosa que sentim que ja no volem
que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al llarg
del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar la ràbia que ens porta a assetjar i, per contra, prendre l’amor cap a les altres persones.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Folis i bolígrafs, material de plàstica com pintura, pinzells,
colors, etc. Música.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Explorar la llibertat dels homes. Masculinitats.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Sí. En l’activitat 1.

CONCEPTES A TREBALLAR Masculinitats, llibertat, respecte

QUÈ  HE APRÈS?  Aspectes relacionats amb l’androcentrisme, el masclisme, les
violències, el patriarcat.....

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb el respecte, la masculinitat conscient,
l’equitat, l’amor entre iguals...

VINEBRE
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Fa referència a la llibertat dels homes de poder viure la seva sexualitat amb llibertat en totes les seves formes:
homosexualitat, bisexualitat, interracial, poliamor…”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà al fet que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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Trobem un gat pel carrer que no pot caminar i el veiem malferit.
Em poso a dins del llit i em trobo amb una aranya.
Acabo d’anar al lavabo i just ara m'adono que no hi ha paper de vàter.
No trobo per enlloc els exercicis que avui havia de portar a classe.
Hi ha alguna cosa que em preocupa i no sé si explicar-ho o no.
Un amic em confessa un secret.
Els meus pares decideixen separar-se.
Em presento a unes proves per poder accedir a un club esportiu i no les supero.
Una persona de l’escola no para de molestar-me cada dia.
Observo com un grup d’amics emprenya a un altre nen.
Ahir et vas tallar els cabells i t’agrada com et queda tot i que avui a classe alguna gent s’ha rigut de tu.
Entres a classe i alguns amics i amigues no et saluden.
Quan toca fer equips ets de les últimes persones en ser escollides.
Amb qui comparteixes taula no us paren de cridar l’atenció.
A classe estan explicant algunes coses que no acabes d’entendre.
Arriba l’hora d’esmorzar i veus com algú te l’ha pres.
etc.

Alguna vegada heu viscut aquesta situació?
Quins sentiments creieu que ha pogut sentir la persona que viu la situació?
Com actuaríeu davant d’aquesta situació?

ACTIVITAT 1     QUOTIDIANITAT 

PAS 1
Demaneu que es posin per grups de 4 o 5 infants en funció del nombre total del grup classe i pel mateix gènere sentit.
A continuació, proposeu diferents situacions quotidianes en les quals es poden trobar diàriament: 

Demaneu que cada grup doni resposta a 3 preguntes al respecte:
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El propòsit també serà el de reflexionar com responem a cada situació en funció del gènere sentit.
Hi ha algun patró que ens digui que nens i nenes responem diferent?
Quin podria ser?
I si no en trobem cap, que deu voler dir?
Existeixen diferències entre gèneres? Quines?
Quina explicació pot tenir el fet que davant d'una mateixa situació cadascú respongui diferent?
I davant d'una mateixa situació jo puc respondre diferent cada dia?
Creieu que hi ha alguna manera que és millor que d'altres de respondre?

PAS 2

Amb tota la informació que cada grup hagi pogut recollir, realitzeu la següent activitat.
Col·loqueu el material necessari per a l'activitat ordenat perquè el puguin agafar. Estem parlant de cartolines, pintures,
pinzells, cabdells de llana, colors, diferents elements de la natura, etc. tot el material que puguem disposar.

Expliqueu el procediment a seguir:
El propòsit inicial és que cada grup pugui connectar amb totes les situacions anteriorment descrites i les seves
reflexions.
Primer posareu una cançó i l'única indicació és que la sentin i la ballin lliurement.
En acabar la cançó, demanareu que en silenci, cada grup faci una creació artística amb tot el material disposat. No hi ha
cap premissa prèvia més que la de realitzar una creació connectant amb el propòsit explicat.

PAS 3
En finalitzar demanareu que es posin en cercle i cada participant podrà comentar la seva creació: com s'ha sentit, que ha
volgut representar, com ha estat al respondre totes les situacions quotidianes, què li ha agradat més, quines dificultats
han tingut, etc.
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Com pensen els homes?
Com senten els homes?
Què fan els homes?
Com s’han de comportar els homes? 
Què no han de fer els homes?
Què els hi agrada fer els homes?
Què no fan els homes?
Etc.

ACTIVITAT 2     LA SILUETA MASCULINA
Amb aquesta activitat intentareu donar un altre sentit a la masculinitat per poder deslligar-nos dels estereotips i
mandats de gènere relacionats amb la figura masculina, i així, sentir-nos més lliures de pensaments, emocions i
accions. 
Per tant, amb la intenció posada en facilitar l’oportunitat d’una reflexió conjunta, anirem explorant tots aquests rols,
estereotips, funcions... que un home ha de ser i tenir en la nostra societat. 

PAS 1
Agafeu un paper mural i dibuixeu una silueta que tingui un caràcter neutre. Sí que la identificarem com a home per tal de
poder treballar amb els diferents aspectes esmentats anteriorment. 
Cada participant podrà disposar de post-it per tal d’apuntar tot allò que els hi vingui al cap a partir de les preguntes que
anireu fent:

PAS 2
Davant de cada pregunta i de forma individual, demaneu que cada persona vagi apuntant al seu post-it la seva resposta, i
quan ho senti, ho podrà anar a enganxar a la silueta que estarà penjada en un lloc visible. 
És important delimitar un espai concret per cada pregunta dins de la silueta creada. D’aquesta manera facilitarà la feina
a l’hora de realitzar el debat conjunt. 
Després d’exposar totes les preguntes i que cada participant hagi pogut escriure tot el que sentia, ho posareu en comú.
PAS 3
Podeu fer un repàs de totes les opinions que han escrit els nens i les nenes per tal de poder cercar aquells elements
subtils que ens poden arribar a portar que els homes se sentin pressionats per actuar de certa manera. 
En finalitzar l’activitat, podeu penjar la silueta masculina en alguna zona visible de l’escola o de l’aula.
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EINES DE SUPORT
PERSONA 

DINAMITZADORA 

Men in Movement V

Masculí Plural de l’Ajuntament de Barcelona

Recurs Pedagògic Masculinitat(s) de l’Ajuntament de Barcelona

S’adjunten  materials diversos en relació a la masculinitat

https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/repensar-les-masculinitats/236808

https://masculinitats.decidim.barcelona/assemblies/CentrePlural/f/2352/

https://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/masculinitats/construcci-de-les-masculinitats

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar la idea que els homes sempre són molt valents i, per contra, prendre una visió més flexible de les
diferències entre homes i dones.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Folis, bolígrafs, paper mural. 
Música.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Obrir la mirada per crear noves i diferents maneres de pensar,
sentir i fer.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Sí. Activitat 2. Opció A. 

CONCEPTES A TREBALLAR Cultures, respecte, aprenentatges.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb els conflictes, els estereotips, els
enfrontaments, els estigmes...

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb la saviesa, la cultura, el respecte,
l’acceptació...
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INICI

En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“El mural parla sobre les relacions humanes entre persones de diferents orígens, ètnies i cultures.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà al fet que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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DESENVOLUPAMENT
La persona líder (tots i totes ho seran durant el transcurs de l’activitat) d’un grup avança, amb l’acompanyament de
tota la seva tribu, cap a l’altra comunitat. El o la líder llegeix el manifest imaginari, com ofensa a l’altra tribu i
comença un moviment i sons repetitius a mode d’atac cap a l’altra tribu, que tot el mateix grup repeteix. 
Quan l’altra tribu se sent acorralada, segueix els mateixos passos amb un nou líder, sons i moviments. 
I així alternativament i successivament fins que tothom ha fet de líder. 

ACTIVITAT 1   LES TRIBUS

PAS 1
Dividiu el grup classe en dos i delimiteu dos espais diferenciats.  
Demaneu a cada grup que es posicionin al seu lloc on realitzaran primer un treball de preparació. Expliqueu que cada grup
és una tribu i, que com a tal, cal que pensin un nom, un emblema, un color, un idioma, una vestimenta, etc. 
Expliqueu que aquestes dues tribus fa molts anys que es troben en conflicte, tot i que ningú d’ells i d’elles recorden el
motiu pel qual encara continuen estant tant enfadats i enfadades. Ara feia molts i molts anys que no es trobaven cara a
cara i, per tal de mantenir l’estatus de cada tribu, fa falta deixar-ho ben clar davant dels altres.
És per això, que cada membre de la comunitat caldrà que s’inventi un manifest de lluita imaginari, amb l’idioma creat. 

PAS 2
Quan ja tingueu la fase de preparació, procedireu a la seva realització: 

Per finalitzar, comunicareu a l’oïda de l’última persona líder de fer-ho cada cop més i més suau, amb menys intensitat,
més fluix, perdent l’agressivitat i arribant per fi, a una situació de pau entre les dues tribus. 
Cal que faciliteu i acompanyeu aquest moment per tal que els dos grups puguin arribar a trobar una manera amorosa on
tothom senti que el pacte de pau és beneficiós per a tothom. 

PAS 3
Finalitzeu l’activitat amb un gran debat reflexiu. Entre tots i totes comenteu com s’han sentit en totes les situacions de
l’activitat: quan venia tota la tribu; quan un dels líders es mostrava molt violentat; quan em feia riure un líder; etc. 
Per acabar podeu demanar que escriguin un gran tractat de pau entre tots i totes. 
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DESENVOLUPAMENT

ACTIVITAT 2  DANSEM PEL MÓN

Opció A
Aquesta opció d’activitat requereix un treball previ a l’escola i, fins i tot, pot arribar a ser un projecte transversal. 
L’objectiu és el d’aprendre diferents balls i danses del món. Aprofitar cadascuna per treballar aspectes socials i
culturals del lloc d’origen. 
Aquest dia en qüestió seria podrieu representar-les reivindicant el missatge de respecte, amor, aprenentatge, compartir-
se... d’unes cultures amb unes altres.  
Opció B
Aquesta opció d’activitat es pot realitzar sense treball previ a l’aula. 
S’adjunta una pàgina web amb una gran quantitat de recursos musicals per poder-les treballar:
https://www.mamalisa.com/?t=hubsh
De totes aquestes es proposen les següents:
Una cançó infantil de Hawai:
https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=903
Una altra de Jamaica:
https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=1252
De Portugal:
https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=1133
Del Nepal:
https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=6250
De Kenya:
https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=6045
I de Tokelau:
https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=4384
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En quin idioma deuen parlar.
D’on provenen.
Com deuen vestir.
Com es deuen comportar.
Què els hi deu agradar i què no.
Etc.

PAS 1
Demaneu que l’alumnat faci tants grups com danses es volen representar. Expliqueu que cada grup ha d’escoltar la
música i deixar-se inspirar per ella, per tal de sentir i crear unes característiques que cregui que la representen. Per
exemple: 

Podeu anar contrarestant tota aquesta informació treballant amb el cercador d’internet informació sobre el país. 
Després de fer aquest treball demaneu que creïn un ball o una dansa, que també pot ser una suma repetitiva de
moviments. 
Quan tots els grups ja hagin realitzat el treball de preparació podran assistir a la gran gala de danses i balls del món. 

PAS 2
Demanareu que cada grup es presenti fent una explicació d’on venen, quines són les principals característiques de la
seva cultura, quin és el seu idioma, etc. Posteriorment, podran realitzaran el ball davant de tot el grup. 

PAS 3
Per finalitzar aquest gran concurs podeu dirigir un debat sobre quin és l’element que ens pot fer apropar les persones
d’unes cultures amb les persones d’altres cultures. 
Quins podrien ser els elements que ens allunyen?
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EINES DE SUPORT
PERSONA 

DINAMITZADORA 

S’adjunta algunes pàgines d’interès en relació a balls i danses d’arreu del món: 

https://danzasdelmundo.wordpress.com/
https://www.mouelcos.cat/?p=3449
https://mestreacasa.gva.es/web/sampedro_sal1/1/blogs/danses_del_mon_per_a_primaria

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s'hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d'avui.

Per exemple, podem deixar anar els prejudicis cap a les persones d'origen diferent del nostra i, per contra, empatitzar-hi.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis, bolígrafs, una capsa gran buida o similar. 

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Cuidar per cuidar-me 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT No

CONCEPTES A TREBALLAR Autocura, cures, valor de l’amistat, responsabilitat...

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb la competència, l’exigència, l’enveja,
la comparació...

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb les cures, l’autoconeixement, la pau,
la tranquil·litat...
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INICI

En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“El mural està ubicat al local de joves de Garcia, la imatge mostra que aquest és un espai inclusiu i igualitari, on són
acceptades les diferents maneres de concebre l’orientació sexual i la identitat de gènere de tothom. “
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà al fet que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 

85



GARCIA

G
ar
c
i
a 

DESENVOLUPAMENT

ACTIVITAT 1    EL COFRE DELS TRESORS

Aquesta primera activitat va destinada a posar l'atenció en la importància de les cures entre iguals. De posar consciència
en estar bé amb un mateix, amb una mateixa. De la relació existent, per tant, entre estar bé i poder estar pels altres.
Es tracta de què pugueu proposar un espai per parlar de les coses que generen benestar, que agraden i que en les
situacions de dificultat, les podem anar a cercar per tal de reconfortar-nos.

PAS 1
Convideu a tot el grup classe a crear debat amb el propòsit de treballar totes aquelles coses que ens fan sentir bé de
manera individual i personal.
Podeu introduir també el bastó de la paraula: aquest indica que la persona qui el té pot xerrar i la resta ha d'escoltar. Si
ho preferiu, aquest treball es pot realitzar en grups reduïts d'alumnes.
Tingueu en compte que és important que cada infant pugui expressar-se en primera persona, que puguin parlar de totes
aquelles coses que els hi produeixen benestar, tranquil·litat, pau, serenor, que els fan sentir bé.
Quan tot l'alumnat s'hagi expressat, demaneu que cada infant de manera individual ho pugui plasmar en un full. Ho
poden escriure, dibuixar, descriure...

PAS 2
Un cop tots els nens i nenes hagin acabat, feu un treball col·lectiu consistent en l'elaboració d'un cofre de tresors. Aquest
cofre pot estar representat amb una capsa, un racó físic, un baül... i tot el grup classe el pot decorar.
A dins d'aquest cofre guardeu totes les produccions que els infants hagin realitzat. El missatge que heu de transmetre és
que sempre que sigui necessari cada alumne podrà accedir al cofre, que estarà situat en un lloc pactat a dins de l'aula,
per tal de poder tornar a connectar amb totes aquelles coses que li provoquen benestar, que li fan sentir bé...
Cal també donar la benvinguda a totes les maneres de poder connectar-se amb un i una mateixa. Enriquir-nos de totes
les eines que sorgeixin i abraçant i respectant totes les diferències.
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Les diferents formes de connectar-se amb un i una mateixa.
Enriquir-nos de totes les eines que sorgeixen i respectar les diferències.
La importància de prendre consciència del que arriba a ser important el fet de responsabilitzar-se en autoconèixer-
se.
És important que tingueu present que quan ens deixem emportar per certs pensaments acabem sempre seguint el
mateix recorregut emocional i, per tant, ens porta a les mateixes conductes i experiències. Aquest circuit que ens
provoca malestar és molt rellevant que comencem a saber que som un i una mateixa el qui el provoca. I això és
meravellós! Ja que vol dir que també està a les nostres mans en sortir-se'n d'ell.
L'autocura és un acte que ens porta a la construcció d'una autoestima positiva.

Què és el què més us fa estar en pau?
Ens parem a escoltar el que ens diu el nostre cos? I li fem cas?
Sabem quan no estem bé i quan sí que ho estem? Existeix alguna diferència?
Quant de temps dediquem a mirar-nos al mirall amb un somriure, a acariciar-nos la pell, a pentinar-nos, a sentir
com l'aigua ens neteja la cara...?
Com mengem? Mengem de pressa amb ganes d'acabar el més ràpid possible o posant l'atenció en cada mastegada?
Etc.

PAS 3
Per últim, genereu un debat on podeu parlar de:

Algunes de les preguntes que podeu fer a l'alumnat per fomentar la reflexió són:
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Quan us creueu entre vosaltres, us heu de quedar un davant de l’altre i us heu de mirar als ulls en silenci. Passada
una estona, continueu caminant (Repetiu aquesta acció fins que es consideri).
Ara afegim que quan us creueu us heu de saludar, amb un contacte físic, el que vosaltres escolliu. 
Ara, al contacte físic si li afegirà una paraula. 
La pròxima trobada haureu de dir a l’altre/a el que més us agrada de la persona, I la resposta serà moltes gràcies,
estic molt agraït i agraïda. 
El pas següent és el de poder explicar alguna cosa que per vosaltres sigui molt important. L’altra persona l’únic que
farà és escoltar atentament, en silenci. En quan hagi acabat serà el torn de l’altra persona.
Ara li preguntareu a l’altra persona si podeu fer alguna cosa per ella.

Em quedo en silenci davant teu. Passat el temps i quan passem al pas 2 en el qual ja em saludo físicament, primer de
tot em quedaré amb silenci, ens saludem físicament i després verbalment... i així amb totes les accions. És
important realitzar tots els passos. Entre acció i acció caminarem. 

La confiança. 
El respecte.
L’horitzontalitat. 
Els límits.
L’acceptació
Saber dir que no.
Mostrar les emocions.
Com resolem els conflictes.
L’efecte mirall: el que em molesta de tu diu molt més de mi que de tu. 
Etc.

ACTIVITAT 2  COM ES FAN ELS AMICS I LES AMIGUES? 

PAS 1
Delimiteu un espai a l’aula que serà on es desenvoluparà l’activitat plantejada. 
Demaneu que l’alumnat comenci a caminar per l’espai en silenci i presenteu els diferents passos a seguir: 

Cada acció és acumulativa, és a dir, per exemple: 

PAS 2
Per últim, genereu un espai de reflexió sobre els diferents aspectes:
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S’adjunta informació creada i facilitada per la cooperativa Fil a l’Agulla sobre la teoria dels cercles de paraula: 
https://filalagulla.org/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-Cercles-de-Paraula-ok.pdf

I també s’adjunta una pàgina amb recursos d’educació socioemocional a l’Educació Primària:
https://sites.google.com/site/ideesperasociomocionarte/recursos-educatius-socio-emocionals-educacio-primaria/activitats-
per-a-educacio-primaria

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar l’actitud de competència i comparació amb les altres persones i, per contra, prendre la
consciència i la motivació per conèixer-me millor.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Folis, bolígraf, cel·lo, paper vegetal o transparent.
Silueta neutra Annex. 

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS Consciència de qui som i de la identitat de gènere.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Demanar llibres.

CONCEPTES A TREBALLAR Essència, desaprendre, identitat de gènere.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb la discriminació trans*, oblidar-se
d’un i una mateixa...

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb la connexió amb un i una mateixa, la
consciència sobre la identitat de gènere i personal...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Aquest grafit pretén visibilitzar les persones trans*. En aquest cas, i a diferència dels altres murals, la figura principal
està dividida en dues meitats horitzontals, ja que es pot fer la lectura de dalt a baix o de baix a dalt per explicar què
significa no sentir-se identificada amb el gènere que vas néixer.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà al fet que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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Cua de Sirena, d’Alba Barbé, Sara Carro i Joan Turu.
El meu pare es pensa que soc un noi, de SophieLabelle.
Ara em dic Joana, de Jessica Walton.
Vermell. Història d’una cera de colors, de Michael Hall.
La perruca de Luca, d’Helena Berenguer i Vicent Poquet. 

Qui sóc?
Què m’agrada? 
Què vull?
Què s’espera de mi? 
Com m’he de comportar?
Com m’afecten el què diuen de mi?
Etc.

ACTIVITAT 1    CONTA CONTES

Des dels Serveis Educatius de la Ribera d’Ebre disposen de molts materials per poder portar a terme aquesta activitat. El
propòsit és poder començar a explorar que és això de la identitat de gènere per tal que els mandats d’aquest sistema
binari “normatiu”: home i dona, deixin de generar malestars, exclusions, discriminacions, patiments i violències. 
Es proposen alguns títols de contes: 

PAS 1
Realitzeu en grup la lectura del llibre. És important que aneu introduint les pauses necessàries per tal d’anar responent a
possibles preguntes i inquietuds de l’alumnat. 
PAS 2
Un cop explicat el conte faciliteu un espai de debat i reflexió. Es pot fer mitjançant un diàleg amb les preguntes
proposades a continuació o bé que sorgeixi de manera espontània amb les preguntes, dubtes i inquietuds de tot
l’alumnat.
Preguntes com: 
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Començarem per la part alta del cos, és a dir, espatlles, cap i el seu entorn (dins i fóra de la silueta). Alli podeu
escriure, pintar, dibuixar, crear, vestir... el que sentiu.
En una altra capa de paper vegetal baixarem al tronc: braços, pit, panxa, estómac i el seu contorn, amb les mateixes
indicacions.
En la darrera capa anirem a les extremitats inferiors.

Què sents en veure la teva pròpia “Matrioixka”?
Què sents en veure la dels altres?
Quina és la capa més important per a tu? I la què menys?
Què volen mostrar les teves capes? O què amaguen?
T’agradaria afegir o treure capes?
Hi ha alguna capa que no t’hagués agradat posar i tot i així ho has fet?
Etc.

ACTIVITAT 2    MATRIOIXKAS 

Aquesta activitat està plantejada per tal que cada participant pugui connectar amb la seva essència, despullant-se de
totes les creences, estereotips, mites, etc. que ja hagin pogut assumir com a vàlids. 
La nostra puresa, mostrada i expressada només néixer és ocultada al llarg dels anys per molts factors, ja siguin
familiars, socials, etc. Poder reconnectar-nos, ni que sigui per un petit instant, ens pot portar memòries que ens facilitin
poder comprendre i entendre la nostra existència. 
Pot arribar a ser un exercici molt complicat, tot i que la pràctica és molt senzilla, poder-nos connectar amb i des del cor
per relacionar-nos, precisament, des de l’amor i així estimar i acceptar totes les nostres característiques d’existència.
PAS 1
Doneu a cada infant un paper on estarà impresa una silueta neutra (com més gran sigui mida del foli millor). Aquesta
primera “capa” representarà l’esmentada anteriorment, la nostra essència, el SER. 
Cada infant podrà repassar aquesta silueta amb un o diversos colors. I podrà escriure, a sobre del cap, les paraules: JO
SOC. 
PAS 2
Expliqueu que amb el paper vegetal o el paper transparent, per exemple, cada infant podrà anar afegint capes al seu SER.
Les capes es poden anar solapant si així se sent, quedant per exemple, dues o tres capes juntes tapant contínuament
l’últim treball realitzat. Es poden enganxar amb el material que es consideri més adequat per l’activitat.
Les indicacions que heu de donar són les següents: 

PAS 3
Un cop cada infant hagi finalitzat podeu demanar que presentin els treballs realitzats i generar un debat reflexiu:  
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S’adjunta una pàgina web de la cooperativa Candela dedicada des del 2004 a contribuir una transformació social basada en
l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària. En la seva pàgina web disposen d’un apartat amb un gran ventall de
recursos, en format enllaços i bibliogràfic: 

https://candela.cat/recursos/

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s'hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d'avui.

Per exemple, podem deixar anar la discriminació per les altres persones que no són com nosaltres i, per contra, connectar amb
nosaltres mateixos.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis, bolígraf, cel·lo, paper vegetal o transparent.
Silueta neutra Annex. 

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 2 h

OBJECTIUS
Noves maneres de relacionar-nos. Conèixer les discriminacions i

les dificultats amb què es troben les dones en el món de
l’esport. 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Sí, per una part de l’activitat 1. 

CONCEPTES A TREBALLAR Esport femení, discriminació, invisibilitat... 

QUÈ  HE APRÈS? 
Aspectes relacionats amb les discriminacions, amb els
estereotips de gènere, estructures rígides masclistes,

androcentrisme...

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb la riquesa de la diferència, amb obrir
la ment a noves propostes lúdiques, repensar els patis...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Ubicat al camp d’esports, la pintura reivindica l’esport femení i la seva importància en un món on el que destaca sempre
és l’esport masculí i s’invisibilitza la resta.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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Laia Sanz
Alexia Putellas
Aitana Bonmatí
Laia Palau
Ana Peleteiro
Mireia Belmonte
Garbiñe Muguruza
Núria Picas
Edurne Pasaban
Nadia Comaneci
Etc.

Impressió d’una foto (mida A4) de l’esportista.
Nom complet de l’esportista.
Especialitat esportiva de la dona.
País d’origen de la dona.
Petita descripció de la història vital.
I totes aquelles informacions que es considerin importants.

ACTIVITAT 1  ESPORTISTES DE REFERÈNCIA 

PAS 0
Per fer l’activitat cal que planifiqueu un treball previ a l’aula o a casa. Per petits grups demaneu que treballin diferents
figures femenines importants de la història de l’esport per posar consciència a la importància de tenir referents positius
a la vida, models a seguir. Quan ens trobem persones que han passat per les mateixes experiències de vida que nosaltres,
és molt més fàcil poder seguir els mateixos passos.
A tall d’exemple presenteu una llista de 10 dones referents en l’esport femení:

Després, pregunteu a l’alumnat quines esportistes coneixen del municipi o de la comarca. Cal que cada grup seleccioni
dues esportistes de la comarca i portin a terme el següent treball (Annex 2): 

Aquesta informació la poden recollir per internet, preguntant a les persones que coneixen..Després de tot aquest treball
previ a casa i/o a l’aula, tots els diferents grups portaran la foto impresa i tota la informació que hagin pogut recollir de
les diferents dones. 99
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PAS 2
Vosaltres com a professorat també podeu fer un recull de diferents notícies que informin sobre la violència que pateixen
les dones pel simple fet de ser dones al món de l'esport.
Un parell de notícies a tall d'exemple:
https://www.ccma.cat/esport3/suspenen-el-terrassa-viladecavalls-femeni-pels-insults-masclistes-contra-les-
jugadores/noticia/2901919/
https://beteve.cat/esports/amencaces-violacio-insults-masclistes-partit-futbol-femeni-osasuna-b/
Podeu compartir el material al següent pas, en el moment de crear el debat amb tot el grup.

PAS 3
Quan ja tinguin el material que han recollit de les entrevistes, serà moment de demanar que es posi en comú tota la
informació. Cal valorar l'element discriminatori que existeix en el dia a dia dels infants. Com és la nostra pràctica
esportiva, lúdica, d'oci a l'hora del pati per exemple?
Facilitar el debat i la reflexió al respecte.
Si ho considereu, podeu exposar el material realitzat en espais on freqüentment es fa esport, al costat del camp
d'esports, a la pista esportiva municipal.. Amb l'objectiu de reivindicar una pràctica lliure, equitativa, alegre, sense
violències, per tal que les noies i les dones puguin trencar tots els sostres que es vagin trobant al món de l'esport.
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Com volem que sigui el nostre pati de l'escola?

Quines propostes creieu que són les que més s'han repetit en els dibuixos que hem vist?
Us imagineu un pati sense una pista de futbol?
Creieu que tothom té dret d'utilitzar tots els espais?
Us agradaria passar el vostre temps lliure d'una manera diferent?
Etc.

ACTIVITAT 2    ASSEMBLEA PATIS ESCOLARS 

Aquesta activitat consisteix a fer una assemblea amb tot el grup classe per tal de repensar com volem que siguin els
nostres patis.
Els patis escolars van ser creats i dissenyats com un espai de descans del contingut curricular. En l'actualitat i cada cop
més són les persones (mares, pares, professorat, alumnat...) els i les que estan repensant i canviant aquesta idea.
Existeix un vincle entre el disseny dels espais, la construcció social del gènere i l'educació espacial diferenciada que
reben nens i nenes. La forma de posicionar-se i relacionar-se a l'espai és quelcom que s'aprèn al pati de l'escola i que
després es reprodueix en actituds als espais públics. Per tant, els patis d'esbarjo són espais clau per realitzar una
diagnosi i intervenció d'igualtat de gènere.
Podeu començar l'activitat amb una pregunta oberta:

A partir d'aquí demaneu que cada infant representi en una cartolina o paper mural un dibuix de com ha de ser el seu pati
ideal.
Després que cada infant hagi pogut plasmar la seva idea, es pot continuar amb una assemblea on es posi en comú el pati
ideal dels infants que participen. Podeu fer preguntes claus per tal que cada nen i nena puguin expressar els seus sentir,
escoltar-se, repensar, reflexionar...
Algunes preguntes que podríeu prendre com a model són:

Podeu recollir totes les propostes que surtin de l'assemblea i posar-ho en comú amb el claustre de professorat, amb tot
l'alumnat, amb les mares i pares.. O també podeu arribar a un acord amb el grup classe de continuar-ho treballant i
pactar quins canvis es poden portar a terme.
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L'Institut de Ciències de l'Educació, el Vicerectorat d'Estudiants i el Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Ministeri de la
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat), van organitzar la jornada "Repensem els patis escolars" el 13 de març de 2019
per promoure la coeducació en els centres educatius de la demarcació de Lleida:

La Guia per a la transformació feminista dels espais escolars:

Un exemple de patis coeducatius guardonat amb el premi ciutat de Barcelona 2018 d’educació a l’escola Drassanes d’aquella
ciutat:

En relació als estudis de com repensar els patis escolars amb perspectiva de gènere i coeducativa s’adjunta la següent
informació:

https://www.youtube.com/watch?v=bFm_XZwihGQ

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat6/se-baixllobregat6/patis-coeducatius-guia-per-a-la-transformacio-feminista-
dels-espais-escolars/

http://escoladrassanes.cat/fem-patis-coeducatius/

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar els estereotips de gènere i, per contra, prendre una nova mirada de relacionar-nos amb l’espai
que ocupem.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis i bolígrafs. 
Material per visualitzar vídeos. 

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 1.30 h

OBJECTIUS Identificar les situacions sexistes i, amb eines pròpies, crear
noves situacions equitatives. 

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT En funció del grup.

CONCEPTES A TREBALLAR Sexisme, discriminació, transformació social...

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb el sexisme, els abusos, les
discriminacions...

QUÈ PODEM GUANYAR? 
Aspectes relacionats amb el respecte, la igualtat, l’equitat, la
identificació de les situacions, com ens posicionem davant de

les discriminacions...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“L’Elsa, de Frozen, trenca estereotips desbancant la clàssica heroïna de les pel·lícules d’animació infantil, però la casa
comercial en cap moment fa al·lusió a la seva orientació sexual per por al reflex econòmic que pot haver-hi, amb la
subseqüent venda d’entrades per culpa de la societat patriarcal en què encara estem immersos.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 
Per poder fer un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar el
soroll de la ment.
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat.
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Blancaneus
Ventafocs
El llibre de la Selva
Els Aristogats
Aladdín
Pocahontas
Mulan

ACTIVITAT   TEATRE DE L’OPRIMIT I L’OPRIMIDA

PAS 1
Aprofitant tot el treball realitzat es realitzaran diferents representacions teatrals d’alguns moments d’algunes
pel·lícules de Disney. Creeu diferents grups en funció de quantes escenes vulgueu representar, del temps que disposeu,
etc.
La proposta és la de poder representar algunes de les escenes que es presenten al següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=1DXbYvZHm08

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per tant, en funció dels aspectes mencionats anteriorment i de la maduració del grup classe, trieu quantes i quines
representacions voleu fer. Si només n’escolliu una, dues o tres, a la resta de participants els podeu assignar el rol
d’observadors i observadores; molt important també en aquesta activitat.

PAS 2
Els grups visualitzaran el petit esquetx a representar, repartint-se els diferents papers d’escena. 
El grup qui estarà observant també caldrà que se l’acompanyi posant èmfasi en tots els aspectes importants que hauran
d’analitzar; de la mateixa manera que podran visualitzar prèviament tots els diferents esquetxos presentats en l’enllaç
anterior.
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PAS 3
Quan tots els grups estiguin preparats es portarà a terme la primera representació. Els actors i actrius portaran a
l’escena l’esquetx escollit.
Un cop finalitzada aquest, tots els actors i actrius no es mouran del lloc, ja que s’obrirà el debat a tot el grup d’observació
per reflexionar sobre l’obra vista.

PAS 4
Quan el debat estigui arribant a punts de reflexió que puguin portar a la transformació, llençareu una pregunta: “Alguna
persona li agradaria poder transformar aquesta situació de discriminació què hem vist?” En aquest diàleg qui vulgui pot
sortir a escena i, observada i identificada la situació sexista i masclista, representar-la de nou intentant transformar la
situació cap a un estat més equitatiu, igualitari, amorós. 
D’aquesta manera podem prendre consciència de quines i com són les situacions de discriminació, abús, etc. i també,
com les podem transformar per una societat millor. 
Podem anar representant totes les escenes i realitzant els debats pertinents.
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ACTIVITAT 2
Escriu la teva història
Aquesta activitat té la intenció de reflexionar sobre quins són els estereotips que acaben marcant com els
gèneres s’han de comportar.
PAS 1
A continuació es proposa la visualització dels diferents anuncis publicitaris:
Del ninot Nenuco:
https://www.youtube.com/watch?v=2DMZLRC8s8I
De la planxa Tefal:
https://www.youtube.com/watch?v=W3sAnsoLTss
De la màquina de consoles Nintendo:
https://www.youtube.com/watch?v=n9zELEjm5OM
De la marca Nike:
https://www.youtube.com/watch?v=eyDLsj8k6BU
De la marca Knorr:
https://www.youtube.com/watch?v=lTeMKbbv92M
De Vitalinea:
https://www.youtube.com/watch?v=bezw3D5aPTE
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Què és el Teatre de l’Oprimit:

Recursos sobre el Teatre de les Oprimides:

Recursos per l’activitat 2 en relació als estereotips i rols de gènere:

S’adjunta informació en relació al Teatre de l’Oprimit:

https://xarxanet.org/social/noticies/saps-que-es-el-teatre-de-loprimit

https://nus.coop/recursos-teatre-de-les-oprimides/

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar el sexisme i, per contra, prendre la mirada de l’equitat.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis i bolígrafs. Benes pels ulls.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1- 1.30 h

OBJECTIUS Prendre consciència de quin és el lloc que tenim davant les
discriminacions.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT Sí. Activitat 1

CONCEPTES A TREBALLAR Discriminacions, assemblea, prendre consciència i partit...

QUÈ  HE APRÈS? Conceptes relacionats amb les discriminacions, les faltes de
respecte, la no-ajuda...

QUÈ PODEM GUANYAR? Conceptes relacionats amb el respecte, l’implicació, la
consciència...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Ubicat a l’escola, ens convida a reflexionar sobre el paper de l’educació i del professorat com a referents i
acompanyants a l’hora de viure la sexualitat d’una manera lliure i sense prejudicis.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està fent aquest treball, ja que és el motor
que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 
Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment.
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat.
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Riure’s d’algú per...
Veure que algú està rebent insults i no fer res...
Mofar-se de qui porta... 
Insultar algú per... 
Ridiculitzar algú pel fet de... 
Humiliar algú per... 
Fer el buit algú per... 
Etc. 

ACTIVITAT 1    DISCRIMINACIONS

PAS 0
Es faran petits grups de la classe. El professorat repartirà un full a cada grup amb la descripció d’una tipologia de
discriminació que es pot donar en l’àmbit escolar. Com per exemple: 

PAS 1
Cada grup tindrà un paper amb un sol tipus de discriminació i hauran de fer una llista d’exemples de com es pot donar
aquest tipus de discriminació al centre escolar; ja sigui en el seu grup classe com en els altres cursos; i ja sigui a dins de
l’escola com a fora d’ella. 
PAS 2
Un cop cada grup tingui diversos exemples es posarà en comú amb el grup classe, explicant quina discriminació els ha
tocat i quins exemples han trobat que es poden donar al centre. 

113



MIRAVET

M
i
r
a
v
et 

DESENVOLUPAMENT

Cal que el tema a tractar sigui clar i concret.
S’ha d’afavorir les argumentacions col·lectives que tinguin en compte el grup i no els interessos propis. 
Treballar les actituds bàsiques a l’assemblea: amabilitat, respecte, empatia i assertivitat.
Introduir rols personals per al desenvolupament de l’assemblea (secretari/ària, moderador/a, observador/a…). 
Estimular l’escolta activa.
Es pot utilitzar l’objecte de la paraula. Només pot parlar la persona que el tingui a la mà. 
Afavorir que puguin aprendre a conèixer els propis sentiments i a comunicar- los de manera positiva.
Reconèixer els sentiments dels altres i tenir-los en compte.
Intentar arribar a acords col·lectius i posar-los en pràctica.
Poden plasmar els resultats de l’assemblea de manera creativa en una làmina. 

PAS 3
Es realitzarà una assemblea. Les assemblees amb infants de 8 a 10 anys es faran d’una durada màxima de 30 minuts.
L’objectiu en aquest cas serà debatre entorn del que pot fer l’alumnat i el professorat davant de les discriminacions que
han treballat a la primera part de l’activitat.
Recomanacions per dur a terme l’assemblea: 

PAS 4
Tots aquells pactes els quals s’arribi es poden apuntar en una cartolina i després penjar-los al costat del mural. 

114



MIRAVET

M
i
r
a
v
et 

DESENVOLUPAMENT

Tanquem els ulls i intentem escoltar els batecs dels nostres cors en silenci.
Obrim els ulls i continuem en silenci mirant a l'altra persona.
Les persones que estan al cercle de dins posen la mà al cor de l'altra persona i quan ho sentin els hi diuen una
paraula, una petita frase.
Les persones que estan al cercle roten cap a l'esquerra per anar a buscar una altra persona fins a passar per totes.
Un cop ho hagin fet, les persones que estaven al cercle de fora es posen al de dins i fan el mateix que han fet
anteriorment els i les seves companyes.

Us ha resultat més fàcil o difícil?
Com us heu sentit quan havíeu de dir alguna cosa? I en rebre-la?
Us és difícil o fàcil quedar-vos mirant als ulls d'una persona?
Heu pogut escoltar els batecs del cor?
Quines coses us han dit? I quines heu dit? Les voleu compartir?
Etc.

ACTIVITAT 2  ROTLLANES D’AMOR

L'objectiu d'aquesta activitat és poder connectar-nos amb les altres persones des d'un lloc diferent de l'habitual.
Requereix concentració, silenci, quietud...

PAS 1
Crearem 2 cercles, un dins de l'altre i mirant-se entre ells, d'aquesta manera cada persona en tindrà una altra davant.
La premissa és molt senzilla:

PAS 2
Realitzar un petit debat i reflexió en relació amb quines diferències han pogut observar en comunicar-nos des del cor:
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En relació a la realització d'assemblees s’adjunta el següent document realitzat pel Consell d’Associacions de Barcelona:

http://tjussana.cat/doc/publicacions/GA_3.pdf

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar la discriminació i, per contra, prendre què significa per un mateix el conflicte.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis, bolígrafs, benes pels ulls, paper mural, sobres, colors,
retoladors... Música.

DURADA DE L'ACTIVITAT 2 h

OBJECTIUS Resignificar i donar valor a la vellesa.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT No

CONCEPTES A TREBALLAR Vellesa, transgeneracional, xarxa comunitària...

QUÈ HE APRÈS? Aspectes relacionats amb trencar mites, estereotips i estigmes
cap a la gent gran...

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb la connexió amb la vellesa, l’amor cap
a la gent gran, la resignificació...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“La proposta fa referència i intenta donar visibilitat a l’amor a la tercera edat en les seves diferents formes. Refer la vida,
estimar-se després de tota una vida, enamorar-se a l’edat que vulguem i de qui vulguem!”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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Com veus, si tens o has tingut l’oportunitat, de veure els teus avis i àvies? I si no ha estat així, com veus la gent gran
del teu poble, per exemple?
Què és per tu la vellesa?
Què significa la paraula vell o vella?
Què creus que aporta la gent gran a la societat, a la vida?
Què és el que més t’agrada de la gent gran? I el què menys?
Com són els cossos de la gent gran?
Com et veus tu quan siguis vell o vella?
En algun moment has patit o sentit la soledat? Coneixes el concepte de soledat no desitjada?
Com creus que ha de viure la gent gran?
Com creus que se senten les persones velles?
Etc.

ACTIVITAT 1     RESIGNIFIQUEM LA VELLESA 

Aquesta activitat va encaminada a què entre tots i totes podem realitzar l’acció de resignificar la vellesa. Com molt bé diu
Mari Luz Esteban, “a la gent gran no se la compta com a subjecte de coneixement”. La gent gran viu supeditada al que la
gent adulta creu, sent i fa amb ella. La pressió existent envers la plenitud de la joventut, com a centre del nostre cicle
vital, fa que tot el que es situa als marges sigui discriminat i no potenciat. Cal donar valor a la saviesa de les experiències
viscudes de la nostra gent gran per tal, precisament, de poder evolucionar favorablement com a societat. 
El propòsit serà el de trencar amb tots els estereotips i estigmes existents a la nostra societat envers la vellesa. Poder-la
veure com una etapa més del nostre cicle vital amb totes les seves característiques. 
És per això que seria molt important realitzar aquesta activitat creant xarxa comunitària per transformar la nostra
societat. I això vol dir que prèviament ens podem posar en contacte amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per tal de
si hi ha gent gran a la comarca que estigui interessada a participar del dia en qüestió.

PAS 1
La intenció és que cada participant pugui realitzar aquest treball de forma individual; tot i així, dependrà de la maduració
de cada grup poder-ho fer, per exemple, en petits grups si així es considera. 
Mitjançant un gran mural, sota el títol de “Resignifiquem la Vellesa”, es realitzen preguntes que facilitin la reflexió per
després realitzar un gran debat a nivell grupal. 
Es realitzen les següents preguntes: 
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Totes les respostes son benvingudes, totes les maneres de llegir i viure la vellesa són una gran oportunitat per poder-la
resignificar. Fer aquest treball és posar els fonaments de veure la vellesa com una etapa més del nostre cicle vital, la qual
ens pot ajudar a encarar la vida, és a dir, el nostre present.

PAS 2
L’alumnat pot anar escrivint totes les seves idees en post-its. Se’ls hi deixa un espai per poder-ho reflexionar i pensar. 
PAS 3
En quan veiem que els nens i les nenes van acabant d’escriure les seves idees ho posarem en comú mitjançant el gran
mural. Cada infant o grup anirà comentant les seves reflexions i les aniran enganxant al mural. 
Aquest és el moment més important de l’activitat en el qual les persones referents ens acompanyarem a fer el treball de
resignificar la vellesa. En tot moment cal tenir present el propòsit i la intenció amb la qual volem transmetre el treballat
fins ara: la vellesa és una etapa més del nostre cicle vital i depèn de tots i totes de ser conscients dels diferents
estereotips i estigmes que la societat capitalista, heteromasclista i, finalment, normativa, ens impulsa a creure que això
sigui així. 
PAS 4
El gran mural es pot penjar, per exemple, al costat del mural. 
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Què t'agradaria dir-te al teu jo de la vellesa?
Què creus que haurà passat durant tots aquests anys?
Què creus que el teu jo de la vellesa et diria ara mateix?
Tens algun missatge important a dir-li? O que ell o ella et digui?
Etc.

ACTIVITAT 2   TINC UNA CARTA PER A MI

Aquesta activitat va destinada a què cada infant pugui connectar amb si mateix i amb si mateixa en una època futura.
Després de l'activitat anterior on cada participant haurà interioritzat certs temes transcendentals sobre la vellesa és
important intentar mantenir aquest estat de connexió per tal de portar a terme aquesta activitat.

PAS 1
A cada infant se li lliurarà un full, un sobre, un bolígraf i llapis de colors, retoladors, etc.
Mitjançant música amb la intenció de facilitar un estat d'aprofundiment en cada persona se'ls hi comunicarà la tasca a
fer.
La proposta és que escriguin i/o dibuixin una carta pel seu Jo de la vellesa.
Algunes propostes per realitzar el treball:

Quan acabin de redactar les cartes les guardaran en el sobre. En aquest, li posaran el seu nom i se l'emportaran a casa.
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Una gran conferencia de l’especialista en medicina preventiva i doctora en salut pública, Paloma Navas:

Entrevista a Mari Luz Esteban sobre la vellesa:

Dossier sobre la soledat no desitjada a Catalunya realitzada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social:

En relació a la resignificació de la gent gran s’adjunta la seguent informació:

https://www.youtube.com/watch?v=OiITOv8R-xQ

https://nexe.coop/entrevistes/mari-luz-esteban-%E2%80%9C-la-gent-gran-no-se-la-compta-com-subjecte-de-
coneixement%E2%80%9D

https://www.tercersector.cat/sites/default/files/dossier_catalunya_social_soledat_no_desitjada_durant_vellesa_web.pdf

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar els estereotips cap a la gent gran i, per contra, prendre l’estima cap a aquells membres vells i velles de
la família.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI Folis, bolígrafs, colors, objectes variats (per l’activitat de
preparació). Mitjans audiovisuals.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1 - 1.30 h

OBJECTIUS Connectar amb qui soc per tal de connectar amb totes les
persones.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT No

CONCEPTES A TREBALLAR Estimar la diferència, autoconeixement, autorespecte,
respecte...

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb els prejudicis, amb l'activitat, el
menyspreu... 

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb el respecte, l’autoconeixement,
l’acceptació...
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En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“En aquest mural hi conviuen diferents personatges de diferents classes socials i tribus urbanes que viuen la seva vida i
sexualitat en plena llibertat.”
La primera proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per
tal de poder observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 

Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment. 
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat. 
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ACTIVITAT 1  QUÈ ENS CARACTERITZA?

Aquesta activitat vol posar en relleu la importància de valorar les diferències, no com una cosa significativa d’un
segment específic de la població de la nostra societat, sinó com la glorificació i l’honoració de les nostres
característiques, les quals ens podem sentir identificades per elles. Així podem desaprendre la idea que la diversitat és
“otredad*”, com si existís una part bona i una part dolenta. 
S’enllaça un breu article per conèixer el concepte “otredad”:
https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/318712
Com molt bé ho explicava en Paulo Freire: “Una de les tasques més importants de la pràctica educativa crítica és
proporcionar les condicions per tal que els educands en les seves relacions entre sí, i de tots amb el professorat puguin
assajar l’experiència profunda d’assumir-se. Assumir-se com a ser social i històric, com a ser pensant, comunicant,
transformador, creador i realitzador de somnis, capaç de sentir ràbia perquè és capaç d’estimar. Assumir-se com a
subjecte perquè és capaç de reconèixer-se com objecte. L’assumpció de nosaltres mateixos no significa l’exclusió dels
altres. És “l’altredat” del no jo o del tu, la que em fa assumir el radicalisme del meu jo.”
D’aquesta manera, posant consciència, podem arribar a treballar des d’un altre lloc amb les exclusions, segregacions,
discriminacions, etc. 
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PAS 1
En activitat utilitzarem mitjans audiovisuals que pot constar d'un telèfon mòbil o una càmera de gravació.
Realitzem grups de 4 ó 5 persones tot i que el treball serà individual i personal. A cada grup els hi passarem un full on
simplement hi haurà una pregunta: "Què creus que et fa diferent?". Cada participant pot escriure en un full aquelles
coses per les quals pensa i sent que és diferent de la resta.
Cal acompanyar aquest treball de reconeixement, d'orgull sa, d'autorespecte cap al propi cos, als propis pensaments i
maneres de ser, fer i estimar.

PAS 2
Un cop cada persona hagi treballat una estona al respecte es pensarà com es voldrà fer la representació que es gravarà.
Al costat del mural, cada participant anirà passant per tal de ser gravat; com per exemple:
Persona referent: "Què creus que et fa diferent?"
Alumnat: Que m'agrada estar sempre somrient.
Per tal de ser fluid no ha de ser més de 30 ó 40 segons de vídeo.
La proposta és que després amb aquests vídeos es continuï el treball a l'aula, a l'escola, a casa, etc.

PAS 3
En finalitzar o per tal d'evitar força els espais entre gravació i gravació es pot començar a posar en comú amb tot el grup
classe. Fent una reflexió i debat envers la importància de posar valor a totes les diferències que existeixen entre tots i
totes, sense perdre de vista que tots i totes som persones.
Què són per tu les diferents característiques? Ens allunyen? Ens diferencien?
Què és més fàcil posar el focus en els altres o en mi?
Soc capaç d'estimar-me tal com soc?
Què és el que més em molesta dels altres?
Em molesta que l'altra gent li molesti coses de mi? O estic en pau amb això?
Poder acabar aquesta activitat realitzant un treball emocional amb tots i totes els infants de la classe.
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ACTIVITAT 2   MIRADES ESTRÀBIQUES

PAS 1
Sense cap explicació prèvia visualitzar la cançó del grup Xiula amb la col·laboració de la Clara Peya:
https://www.youtube.com/watch?v=eMJ7ECjHl6o
PAS 2
Individualment, cada infant es dibuixarà a sí mateix en un paper. A l’hora de fer-ho és important poder connectar amb
aquelles coses que ens identifiquen, com una característica que només és nostre; o compartida entre molt pocs. Pot ser
un atribut físic, com mental, emocional, sensorial...
D’aquesta manera en finalitzar ho posarem en comú.
PAS 3
Ens situarem en cercle on cada infant podrà ensenyar el seu dibuix i tindrà l’oportunitat d’explicar-lo. La resta del grup
escoltarà activament i podrà participar realitzant algun comentari sempre en positiu.
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Recursos per treballar les emocions amb els infants i adolescents:

Recursos per la intervenció per al desenvolupament afectiu de l’infant:

S’adjunta informació en relació a l’acompanyament emocional a infants i adolescents:

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/recursos/

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_edi_m07_/web/fp_edi_m07_htmlindex/WebContent/u1/a3/continguts.html

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix a deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar el menyspreu per la gent que no és com nosaltres i, per contra, prendre l’acceptació de les diferències.
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CURS ESCOLAR DE 8 A 10 ANYS

MATERIAL NECESSARI
Material per tapar els ulls, guix o similar, bandera LGTBI+,
cartolines, retoladors, papers, bolígrafs, ceres o pintures de
cara.

DURADA DE L'ACTIVITAT 1 - 1.30 h

OBJECTIUS Vivenciar-se en la identitat o expressió de gènere i/o orientació
sexual pròpia.

PREPARACIÓ PRÈVIA A L'ACTIVITAT No

CONCEPTES A TREBALLAR Identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual,
acceptació diferències.

QUÈ  HE APRÈS? Aspectes relacionats amb els prejudicis, amb les comparacions,
les pors... 

QUÈ PODEM GUANYAR? Aspectes relacionats amb el respecte, l’auto(re)coneixement,
l’acceptació, l’autovalidació...
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INICI

En primer lloc, us compartim la idea inicial amb què els propis artistes es van inspirar en pintar aquest mural:
“Aquest mural funciona com a final de recorregut del projecte “Tenim molta cara”, i vol resumir la filosofia general del
projecte: dues meitats que formen un tot, amb el fons de la bandera LGTBIQ+ a l’interior dels personatges.”La primera
proposta per l’alumnat és que puguin seure davant del mural i cercar un moment de tranquil·litat i de pau per tal de poder
observar el mural amb calma. 
En aquest moment, proposeu que cada persona pugui sentir i pensar què li ve al cap en veure el mural. Podeu realitzar una
pluja d’idees per escoltar les seves veus. Què veuen i què senten observant el mural?
En acabar aquesta primera ronda de participació, ja podreu començar amb les activitats de preparació per iniciar el
treball proposat.

PROPÒSIT

És molt important poder transmetre el propòsit de treball a tot l'alumnat. A la fitxa podeu trobar una proposta de propòsit;
òbviament cada un de vosaltres podeu ressonar amb un de diferent i explicar-lo segons el vostre sentir.
En transmetre el propòsit de l'activitat, esteu definint la direcció del treball a realitzar i això us ajudarà a fer que cada
participant pugui realitzar el seu procés amb més claredat i ressonància. L'important és transmetre i validar que cada
persona pugui experimentar-se i, amb l'acompanyament necessari, poder anar integrant tot el treballat i viscut.
Cada un de vosaltres ha de tenir present, en tot moment, el propòsit pel qual està realitzant aquest treball, ja que és el
motor que us permetrà transmetre el contingut i generar canvis.

PREPARACIÓ 
Per poder realitzar un bon treball caldrà primer acompanyar a què cada participant pugui, com es diu, baixar al cos i parar
el soroll de la ment.
Ho podeu aconseguir amb les diferents propostes de jocs i expressions corporals que us proposem a les fitxes prèvies a
l'activitat.
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Què és aquest mural?
Què significa aquesta bandera?
L’heu vist alguna vegada?
Per què hauran fet una bandera amb tants colors?
Alguna persona la té a casa o sap d’alguna que la tingui?
L’heu vista penjada en algun lloc? 
Què en penseu?
Etc.

ACTIVITAT 1    BANDERA

PAS 1
Ens posarem davant del mural, podem posar també una bandera LGTBI+ que la col·locarem davant dels alumnes. 
Farem cinc grups. A cada grup li donarem un llapis i un foli. Durant cinc minuts observaran el mural i la bandera i
anotaran tot el que els vingui a la ment. A més a més, a cada grup li tocarà un dels colors de la bandera i també haurà de
pensar què li evoca el color, quina emoció li ve en mirar-lo, etc. 
PAS 2
Després ho posarem en comú en el grup classe i acabarem amb aquestes preguntes.

S’enllacen 3 articles que parlen sobre els orígens de la bandera LGTBI+:
https://www.sapiens.cat/preguntes-i-respostes/quin-es-l-origen-de-la-bandera-lgbt_14113_102.html
https://observatorioandaluzlgbt.org/el-origen-de-la-bandera-lgtb/
https://diariofemenino.com.ar/df/la-bandera-lgbt-su-historia-y-significado-de-cada-color/
PAS 3
Per finalitzar l’activitat 1 i sempre que es faci l’activitat 2, els infants poden dibuixar una gran bandera LGTBI i a cada color
podran posar l’eslògan que hagin creat, precisament, en la següent activitat.
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Vermell 
Taronja
Groc 
Verd 
Turquesa
Blau 
Violeta

L’altura. 
El color del cabell.
El color de la roba. 
Els qui practiquen esport i els qui no ho practiquen. 
Els qui col·laboren a l'hora de preparar el sopar i els qui que no ho fan. 
Els qui fan el llit i els qui no el fan.
Etc.

ACTIVITAT 2 AGRUPACIONS

En aquesta activitat l’objectiu és el d’agrupar-se per grups sota una mateixa característica que els uneixi. Per tant, el
nombre de persones participants anirà en relació amb el criteri d’agrupació.
Sempre hi haurà un grup que serà el qui faci la funció d’observació. I seran els qui hauran d’endevinar quin és el criteri
que cada grup ha escollit per agrupar-se.
Aquí com a informació prèvia a l’activitat i a l’aula podem fer 6 grups a classe, un per cada color de la bandera LGTBI+:

I els hi diem que el dia de l’activitat cada grup haurà de portar un element de roba o complement del color que els hi hagi
tocat o escollit.
PAS 1
El grup d’observació es retira una mica de la zona delimitada on està la resta del grup. 
Aquest darrer grup cal que es comencin a agrupar per un sol criteri que sigui comú per tots i totes les membres. Els
criteris poden ser, per exemple: 
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PAS 2
El grup d’observació haurà d’endevinar quin és el criteri d’agrupació de cada grup. 
Podem anar variant els grups per tal que tots i totes passin per totes les funcions.
PAS 3
Al finalitzar realitzarem un debat i reflexionarem en relació als criteris de donar valor a les diferències entre
nosaltres, ja que aquestes ens complementen. El poder-se veure un i una mateixa; el poder-se reconèixer i
acceptar-se sense haver de buscar-ho a fora. El poder prendre consciència d’on em porten les comparacions;
l’haver-me de comportar com els altres; l’haver de ser com les altres persones...
Tots som persones, tots tenim i portem les nostres sabates i hem vingut en aqueta vida a fer el nostre camí.
Per tant, ens podem identificar amb les altres per algun motiu i, ei! També ens podem diferenciar del grup i
això no ha de ser mai un motiu de discriminació.
PAS 4
Amb les reflexions que s’han fet en les activitats anterior, farem 4 grups. Cada grup haurà de proposar una
frase que pugui acompanyar el mural. Podria ser com un eslògan. 
Els posaran en comú i s’acordarà quina és la frase que més els agrada. Aquesta frase, que també pot ser la
creació de totes les altres serà la que es pintarà en una cartolina. 
PAS 5
Gràcies a la col·laboració de les famílies, els nens i les nenes s’agruparan per aquella peça de color o
complement que hagin portat de la bandera LGTBI+.
També es poden pintar la cara del color seleccionat: vermell, taronja, groc, verd...
Cada grup, amb l’eslògan escollit es posicionarà davant del mural i es farà una foto o un vídeo. 
Tot aquest treball es pot compartir a l’escola i a casa. 
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La pàgina Web del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya:

Recursos de la Diputació de Barcelona:

Enllaços i recursos de l’Ajuntament de Tarragona i de la província:

Del Centre LGTBI de Barcelona:

S’adjunta informació en relació a l’acompanyament a persones LGTBI+:

https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/lgbti/

https://www.diba.cat/web/lgtbi/recursos

https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/politiques-igualtat/diversitat/enllacos-i-recursos-lgtbi

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona

TANCAMENT

En finalitzar cada activitat es proposa realitzar un acte simbòlic que consisteix en deixar anar alguna cosa que sentim que ja no
volem que formi part de nosaltres, i agafar-ne una altra que sí que volem.

La idea és acompanyar aquest procés per tal de fer una revisió personal i individual de tot el que s’hagi parlat, sentit, viscut... al
llarg del dia d’avui.

Per exemple, podem deixar anar les pors i, per contra, prendre l’acceptació de les diferències.
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ANNEX 1 Figura neutra amb 15 espais
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ANNEX 2

Sònia Franquet Calvente (Ascó)

• És una esportista catalana que competeix en tir esportiu, la seva
especialitat són les proves de pistola de precisió.

 • Al Campionat Europeu de Tir de 2007 va obtenir la medalla de bronze en la
prova de pistola 10 metres. 

• Als Jocs Olímpics de Pequín 2008 va competir en les proves de pistola  10
metres i pistola esportiva 25 metres. També va participar en els Jocs
Olímpics de Londres 2012.

•  Va quedar en sisena posició als Jocs Olímpics de Rio 2016.

140



ANNEX 2

Judith Sans Serra (Ascó)

Ha jugat en diferents clubs: Club Handbol Ascó (1999-2010), entre
setmana anava al CATH d’Amposta (2008-10), BM La Roca (2010-12),  entre
setmana estava al CAR de Sant Cugat del Vallès (2010-13), Esportiu
Castelldefels (DHF) (2012-14),  Helvetia Alcobendas (DHF) (2014-15),
SUPERAMARA BeraBera (DHF) (2015-18), Midtylland (Dinamarca) (2018),
SUPERAMARA BeraBera (DHF) (2018-19),  Handbol Sant Quirze del
Vallés(2020-22).

Va debutar a la selecció espanyola absoluta l'any 2016, i la van convocar a
l'europeu absolut a Suècia el mateix any.

Amb l’equip danès vam arribar fins a 4ts de la Champions League.

 És una jugadora d'handbol professional. 
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Núria Llop Rubio (Benissanet)

• És una futbolista que juga de centrecampista.

• Inicia la seva trajectòria al Tortosa-Ebre (2008-09) i passa posteriorment pel
Nàstic de Tarragona (2009-2013), el Lleida Esportiu (2013-14), l'AEM Lleida (2014-
2018), el Seagull de Badalona (2018-19), el Real Oviedo (2019-20) de la Segona
Divisió espanyola i el Girona (2020).

• Actualment, juga al Levante Las Planas, que ha aconseguit l'ascens a
primera divisió.
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Ingrid Pino Creixenti (Benissanet)

• És una atleta de 800 i 1.500 metres

• Ha participat en diferents campionats d'atletisme en l'àmbit de
comunitat autònoma i també en campionats estatals. 

• Ha sigut campiona d'Espanya en pista diverses vegades i campiona de
Catalunya en les proves de 1000 metres i 1500 metres en diferents
categories.
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Heura Piñol Granadino (Móra d'Ebre)

• Apassionada de l'esport, ha treballat com a professora d'handbol,
d'atletisme i de natació, entre d'altres, en nivells inicials.

• Ha participat en diferents circuits i curses de muntanya a les Terres de
l'Ebre.

• Actualment, competeix en ciclisme amb l'equip francès Team Groupe Abadie
– Le Boulou.
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Oxana Bonjorn Girós (Móra d'Ebre)

• Atleta que ha participat en diferents campionats en l'àmbit estatal. L'any
2019 va quedar desena a la classificació del Campionat d'Espanya
d'Atletisme.

• Actualment viu als EUA, on estudia i competeix en atletisme.
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• Campiona d'Espanya de 800 metres lliures i 400 metres lliures de categoria +50.

•  Rècord d'Espanya en relleus 4x50 lliures, 4x100 lliures i 4x50 estils mixts.

• Tercera posició del campionat d'Espanya en Aigües Obertes.

• L'any 2019 va creuar nadant l'Estret de Gibraltar per visibilitzar la malaltia de
l'ELA.

Cristina Vallespí Suñé (Móra la Nova)
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