
      
 

 

 

En la campanya d´enguany volem sumar a la reivindicació del dret al joc, els drets i els valors que 

promou la proposta educativa EnCORatja’t: igualtat de gènere i violència zero. Per tant el joc 

continuarà sent el fil conductor de les activitats que organitzem i continuarem fent visible 

l'activitat al carrer o bé a pati obert. 

Coses que podem fer quan juguem i que fomenten la igualtat i la cultura de pau. 

 Re significar les joguines en el joc (canviar l’associació tradicional). És el joc el que fa la 

joguina. Exemple: les Bratz se’n van d’escalada, o fan una ponència a la universitat, 

l’Astèrix i el Hulk fan un cafè i xerren sobre com els va la vida. 

 Donar suport a les emocions vetades pels estereotips de gènere.  Recolzar la ràbia, 

l’enuig, l’autoconfiança, la valentia d’atrevir-se a provar, a embrutar-se, a creure en la 

potència física del seu cos… en les nenes, i recolzar la tendresa, l’empatia, la inseguretat, 

la tristesa, voler estar guapos, l’afecte, les carícies…, en els nens. 

 Convertir activitats de la vida quotidiana en joc, per promoure àrees que queden fora 

dels estereotips o que són poc valorades per la cultura masclista. Per exemple, jugar a 

cuinar, a parar o netejar la taula, a invertir els rols i que els infants facin de mares o pares 

i ens hagin de cuidar a nosaltres (especialment en nens), jugar a fer l’hort, a fer tasques 

de jardineria, a desafiar la força, fer curses (especialment amb nenes), etc 

No es tracta d’imposar, forçar o prohibir res. Es tracta d’afavorir que els infants puguin jugar al 

que vulguin, independentment del seu sexe. Es tracta de, a partir de les diferències personals 

de cada nen i nena, que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i aptituds al marge 

dels estereotips imposats. 



      
 

1. Elaborem un memory gegant amb persones (dones i homes) que han desenvolupat 

tasques important al llarg de la història i que han defensat la igualtat i la cultura de pau. 

Us proposem un model de memory. 

 

2. Joc de construccions. Juguem a fer construccions gegants amb caixes de diferents mides. 

Aquestes caixes les podem folrar de blau i rosa i observar les reaccions dels infants i 

joves. Pots ser un bon moment per abordar el tema dels estereotips i els prejudicis.   

 

3. Jocs que fomentin la cura dels altres, la tendresa. Per exemple un taller de massatges 

amb diferents objectes (pilotes de tenis, plomes,  ampolles de plàstic) . 

 

4. Joc simbòlic amb missatges amb perspectiva de gènere: Cuineta, Hospital, Botiga, 

Maquillatge, Cotxes, Taller de polseres, Nines, Curses, Taller de cuina 

Caldrà reforçar el missatge pedagògic d´aquests jocs, amb una perspectiva de gènere, 

més enllà del joc. Per exemple: fer cartells amb algunes frases reivindicatives tipus: 

No hi ha jocs de nens ni de nenes. 

A les nenes també ens agrada jugar amb cotxes. 

5. Racó de contes no sexistes: podem crear i ambientar un espai de lectura, amb contes 

no sexistes que formin a nens i nenes en igualtat de gènere. En la proposta educativa 

EnCORataja´t podeu trobar un bon recull per grups d´edat:  

http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/llibres-i-contes/  

 

6. Fem ulleres que ens ajudin a canviar la mirada. Taller per fer ulleres creatives amb el 

simbolisme que deixem de banda els estereotips i els prejudicis i construïm relacions 

basades en el respecte, l’amistat, la llibertat i la igualtat.   

 

7. Cors i Coloms de la pau: fem un taller de papiroflèxia per crear cors i  coloms de la pau i 

decorar-los. En aquests recollirem bons moment o desitjos pels infants i joves que a dia 

d´avui es troben discriminats per raons de gènere. 

 

8. Photocall: muntem un photocall amb els personatges de la proposta educativa. Podem 

imprimir cartells on es faci una petita presentació d’aquests, tipus: Sóc la Carlota i 

m’agrada anar amb patinet; Sóc el Marc i faig ballet.; Sóc el Merlí, un gat especial... 

 

 

9. Trencaclosques oficis: creem personatges que representen diversos oficis, amb el 

material i les eines necessàries, si és possible.  La particularitat d´aquests personatges 

serà que no tenen cara, només el cos de del coll cap avall. És a dir, no sabrem si són 

dones o homes perquè totes les feines les poden fer totes i tots.  

http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/llibres-i-contes/

