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4Presentació

La coeducació és un dels grans reptes del sistema educatiu. 
Les escoles, motor principal de canvis socials, ens ofereixen un 
espai idoni per continuar construint les bases per fer possible 
unes relacions més igualitàries, al marge d’estereotips i rols de 
gènere.

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) establia la coeducació i 
el foment de la igualtat entre dones i homes com un dels princi-
pis rectors del sistema educatiu. Des de la Generalitat de Cata-
lunya s’ofereix als centres educatius criteris i eines per avançar 
en la construcció d’un model integral de persona, sense este-
reotips sexistes.

A Sabadell, en el marc de les polítiques en matèria d’igualtat 
de gènere i educatives, l’acció del govern municipal aposta per 
proveir de recursos les escoles per tal que incorporin la coedu-
cació als seus propis projectes educatius. Els darrers cursos 
s’ha dut a terme un projecte adreçat a escoles bressol munici-
pals i és en aquest sentit que enguany presentem un nou recurs 
pedagògic per a professionals: la guia “COEDUCAR DES DE 
L’ESCOLA BRESSOL: eines, reflexions i molts contes”.

Des de les escoles bressol teniu la possibilitat d’oferir als infants 
una mirada àmplia i diversa del món, afavorint l’experimentació 
i la descoberta des d’un entorn segur i lliure d’estereotips de 
gènere.



5Presentació

L’etapa dels 0 als 3 anys és fonamental per al desenvolupament 
de les capacitats emocionals dels infants. Prenen consciència 
pròpia i de l’entorn, i comencen a relacionar-se amb altres per-
sones, infants i adults, sempre amb els contes i els jocs acom-
panyant-los en aquest procés.

Amb aquesta guia volem oferir un recurs més pels qui treba-
llen en l’educació de la primera infància i esperem que us sigui 
d’utilitat. Creiem en el treball d’equip i en xarxa com el millor 
impuls per avançar col·lectivament cap a una societat més jus-
ta i equitativa i, per això, us animem a fer-ho possible conjun-
tament!

Marta Morell Albaladejo

Tinenta d’Alcaldessa de Feminisme, 
benestar animal i participació

Manuel Salvador Robles Fernández

Regidor d’Educació 
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                               és un recurs per a les educadores i educadors de 
les escoles bressol municipals de Sabadell. L’objectiu d’aquest 
material és que sigui una eina per acompanyar els equips en la 
reflexió sobre com les persones aprenem el gènere des del mo-
ment en què arribem al món. Entendre com són aquests apre-
nentatges, així com conèixer-ne les seves causes i conseqüèn-
cies, són claus per poder-hi intervenir des de la coeducació. 

Com s’estructura: 

• L’arribada al món

• L’escola bressol com a espai de socialització

• Els contes 

• L’acompanyament als infants
 
Els capítols comencen amb la veu d’un infant imaginari que in-
terpreta i aprèn del món que l’envolta des del moment que neix 
i ens fa un relat des del dubte i la curiositat d’allò que observa 
i d’allò que sent. Des d’aquí, els capítols continuen amb una 
explicació que emmarca en l’àmbit teòric quins són els siste-
mes i mecanismes que operen en aquests aprenentatges i en 
aquestes vivències de l’infant.

Aquesta guia

INTRODUCCIÓINT

Introducció
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Per a cada un dels temes s’ofereix una proposta de contes re-
lacionats amb la temàtica tractada, que permet, d’una banda, 
poder utilitzar-lo amb les criatures, i d’altra banda, treballar-ho 
amb les companyes com a material de reflexió. Finalment, 
s’ofereixen una sèrie de propostes d’activitats per treballar de 
manera individual i també amb els equips, les quals tenen per 
objectiu aprofundir en la matèria, afavorir el canvi de mirada i 
poder arribar a consensos o obrir debats amb els equips sobre 
com treballar la coeducació dins del centre. 

Al final de la guia trobareu altres recursos, bibliografia i webgra-
fia complementària per poder aprofundir en la matèria. 

Segurament des de les escoles bressol ja desenvolupeu moltes 
activitats en aquesta línia, com també en moltes ocasions teniu 
la mirada de gènere incorporada a les vostres pràctiques edu-
catives quotidianes. És per això que aquesta guia vol ser una 
oportunitat per poder continuar pensant i posant la mirada de 
gènere a l’educació, així com a les nostres pròpies creences i 
percepcions. 

Introducció
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Després d’estar molts mesos en un espai calentet i recollit, avui he nascut i em trobo de 
cop i volta en un lloc diferent, molt gran, on a vegades fa fred i hi ha molt soroll. Per 
sort, sento seguretat quan estic en braços, quan m’acaronen o quan em sento en calma i 
de gust, perquè sento veus i mirades de prop. I així, començo a obrir els ulls i a poc a poc 
m’ho vaig mirant tot i descobreixo aquest món nou. Començo a sentir un nom amb el 
qual tothom em parla. Però com és que a mi ningú no m’ha preguntat si m’agrada? Co-
menço a pensar que ser un infant vol dir que hi ha coses que no puc decidir, però segur 
que n’hi haurà moltes que sí! A poc a poc vaig coneixent diferents persones que venen 
a casa i veig com algunes parlen suaument, d’altres més fort, algunes s’abracen dolça-
ment, algunes ploren d’emoció mentre que altres se la guarden a dins. Algunes persones 
porten menjar preparat i es dediquen a cuidar la casa (perquè diuen que cuidar una 
personeta que acaba de néixer necessita molta energia), altres porten roba (que diuen 
que s’embruta sovint) i algunes porten joguines i materials per a mi (que diuen que tam-
bé són importants). Jo em dedico a tocar, jugar i experimentar amb tot el que m’arriba 
a les mans, i m’adono que hi ha persones que de toooot el que tinc sempre m’ofereixen el 
mateix. A mi ja m’agrada el que em proposen, però em ve de gust provar-ho tot. Fa poc 
vaig entrar en una botiga de joguines i vaig tenir una sensació semblant: el cotxet va 
passar de llarg per alguns passadissos i, en canvi, va estar molta estona aturat davant 
d’un lloc. Jo volia mirar-m’ho tot, però no vaig poder. Per sort, però, no ens hi vam estar 
gaire estona, ja que em vaig atabalar bastant amb tantes capses, joguines, amb una olor 
molt intensa de perfum i amb una música estrident que no em deixava pensar. Era dia 
d’investigar i comprar, i després vam anar a una botiga de roba. Quan ens van atendre 
al taulell, recordo una pregunta que em va sorprendre molt: és un pijama per a un nen 
o per a una nena? Que hi ha roba de nen i roba de nena? Que potser no tothom po-
dem vestir i jugar amb tot? I ara que hi penso, què vol dir ser nen o ser nena? Començo 
a pensar que dins la panxa estava molt de gust i tot era més fàcil, i tot i que aquest 
món sembla ben interessant, també sembla una mica complicat..., per què deu ser?

CAPÍTOL 1CA
ARRIBADA AL MÓN

Capítol 1
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Des del moment en què les criatures neixen, i molt possible-
ment abans, les persones adultes iniciem un procés d’imagina-
ció i projecció al voltant de com serà, què els agradarà o com 
ens hi relacionarem. Aquest imaginari es construeix a partir de 
molts elements personals, familiars i socials. Un dels elements 
vertebradors i que tenen una forta influència en aquest ima-
ginari és el que s’anomena “el sexe de la criatura”. S’assigna 
prenent com a base els genitals externs, que sovint es poden 
identificar ja a la vida intrauterina. Socialment aquesta catego-
rització es fa entre dues úniques opcions, com si no n’hi hagués 
cap més de possible:¹ “té penis, és un nen” i, per contraposició, 
si no té penis (o en el millor dels casos diuen que té vulva i, per 
tant, no la defineixen per absència de penis), és una nena”. I és 
així com a partir del sexe es comença a construir el gènere.

Aquesta és la primera categorització que rebem a la vida i a 
partir d’aquí tot el nostre entorn comença a relacionar-se amb 
nosaltres: el nom que ens posen, el gènere gramatical que 
s’empra per adreçar-se a nosaltres, la roba (formes i colors), les 
joguines, el tracte, les expectatives, etc. I és així com comen-
cem a construir la nostra identitat de gènere i com comencem 
a respondre als mandats, és a dir, al que s’espera de nosaltres 
(com ens expressem, mostrem, desitgem...), d’acord amb els 
models normatius de feminitat i de masculinitat. 

Així doncs, quan les criatures arriben a l’escola bressol ja estan 
immerses en un context construït a partir d’aquests models i 
veuen, perceben i interpreten el món basantse en aquestes ca-
tegories. 

1 Hi ha cossos mascles, femelles i intersex, però els intersex sovint són invisibilitzats perquè no encaixen 
amb la norma binària que assigna el gènere femení a una femella i el masculí a un mascle. Les perso-
nes intersexuals són persones amb un cos no classificable segons els models culturals de femella o mas-
cle. Al voltant d’1 de cada 100 naixements presenta alguna diferència en el desenvolupament sexual i 1 de 
cada 2.000 nadons té òrgans genitals prou diferents per convertir en problemàtica l’atribució d’un gènere.

Capítol 1



11

per a la reflexió
CONTES

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

QUATRE PETITES CANTONADES DE NO RES

Un clàssic per treballar la inclusió que ara mirem amb perspectiva 
de gènere. Acceptem les persones com són i adaptem la societat, o 
modifiquem i violentem les persones perquè s’emmotllin a la societat? 
Possiblement no s’assolirà una reflexió a aquest nivell, però sí que po-
dran incorporar la importància de ser acceptada i estimada siguis com 
siguis, i comprendre també el fet que no et facin mal per ser diferent. 

Parlem d’inclusió, respecte a la diferència, la diferència com a valor de 
la societat (no des de fora de la diferència) i ho fem incorporant una 
mirada de gènere.

Com que parlem de rodones i quadrats, podem assignar –o no– el 
gènere que vulguem. Podem jugar amb els personatges a posar-los un 
nom i trencar estereotips de gènere en el joc i relacions entre iguals 
i ampliar aquesta reflexió més enllà del binarisme i la classificació 
rígida, recordant que cap persona és igual, és a dir, com totes les 
persones tenim formes molt i molt variades. 

DIVERSITAT/RESOLUCIÓ DE CONFLICTES/TRENCANT ESTEREOTIPS DE 
GÈNERE/AUTOESTIMA

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

SIRENES

Al nen protagonista d’aquest àlbum li encanten les sirenes. Li agrada 
vestir-se amb faldilles, ballar i sentir-se com una sirena al mar. Viu amb 
la seva àvia, amb qui comparteix el seu desig. Un àlbum poètic i delicat 
que dona visibilitat a infants que trenquen estereotips de gènere.

No hi ha judici en cap moment per part de l’àvia ni ningú, abona i 
alimenta el seu desig des de la serenitat. Presenta una família no 
normativa, un infant i una àvia. La història està protagonitzada per 
una família racialitzada. 

Es poden crear dinàmiques a l’aula per gaudir de disfresses tradicio-
nalment femenines amb tota la classe. Donar valor al nucli familiar 
infant i àvia. Mostrar altres realitats funcionals sense desmerèixer les 
seves capacitats. 

GÈNERE NO BINARI/NOVES MASCULINITATS / TRENCANT ESTEREO-
TIPS GÈNERE AL JOC/TRENCANT ESTEREOTIPS I ROLS GÈNERE /
DIVERSITAT PERSONATGES RACIALITZATS/ JOC/AUTOESTIMA

Capítol 1
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TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

VERMELL. HISTÒRIA D’UNA CERA DE COLORS

La cera vermella no pinta de color vermell, sinó de color blau. Per 
molt que s’hi esforça i per molt que li ho diuen, no ho aconsegueix. 
L’etiqueta que porta és la correcta? Per què posem etiquetes? Un 
cop posada una etiqueta, és fàcil treure-la? Una altra història que 
mostrarà a la primera infància la importància de ser com ets i no 
deixar-te portar pel que diu la resta. 

Aquest àlbum ens ajudarà a ampliar imaginaris, potser sense apro-
fundir gaire en la reflexió, per a les edats dels infants de bressol, però 
serà bo per preparar futures anàlisis de més grans. 

Un cop més podem jugar amb el gènere dels personatges, jugant a 
posar nom propi a les ceres, diferent cada vegada, i també podem 
preguntar si tothom té un pare i una mare i un avi i una àvia, per 
exemple, per no assumir com a universals els rols familiars que 
apareixen al conte.

GÈNERE NO BINARI/NORMALITAT NORMA/ DIVERSITAT/AUTOESTIMA

per a la reflexió
CONTES

 2 Al final del document disposeu de totes les referències dels contes que apareixen en aquesta guia.

2

Capítol 1



13

Proposem veure aquest vídeo breu. En 3 minuts i mig ens il·lustra, 
per mitjà d’un experiment, com les persones ens relacionem amb els 
nadons en funció de si considerem que són nens o són nenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok&t=125s 

En acabar al vídeo, proposem respondre les qüestions següents com 
a forma de generar debat amb l’equip:

• Què és el que més us ha cridat l’atenció de l’experiment? 

• A partir de les joguines que les persones ofereixen a nenes i a nens, quins 
models de masculinitat i feminitat hi ha darrere? És a dir, què és el que 
s’espera de nenes i nens?

• Podeu identificar alguna situació propera en què hagueu fet o hagueu vist 
un comportament diferenciat en funció del gènere de la criatura?

ACTIVITAT 1
els models i la socialització de gènere

per a la reflexió individual i d’equip 
ACTIVITATS

Capítol 1

https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok&t=125s 
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Els dos vídeos que trobareu a continuació exposen de manera breu 
48 missatges que escolten les dones al llarg de la seva vida (i els ho-
mes no) i 48 coses que escolten els homes (i les dones no).

“48 cosas que escuchan las mujeres” 
https://www.youtube.com/watch?v=wl3CLakCZmA&t=22s 

“48 cosas que escuchan los hombres”
https://www.youtube.com/watch?v=eKWSXBJIpyo 

En acabar de veure’l, us proposem respondre les qüestions següents 
com a forma de generar debat amb l’equip: 

• Al llarg de la vostra vida, heu sentit o dit alguns dels missatges que 

apareixen als vídeos? I en cas que sí, creieu que us han afectat o influït 

d’alguna manera?

• Quines són les característiques que identifiqueu en la masculinitat he-

gemònica? I quines són les característiques que identifiqueu en la femi-

nitat hegemònica? (és a dir, en el que socialment s’espera de la mascu-

linitat i de la feminitat).

• Trobeu alguna relació entre aquests models i els que heu identificat al 

vídeo de l’experiment amb les joguines?

ACTIVITAT 2
els models de masculinitat i feminitat hegemònics

Capítol 1

https://www.youtube.com/watch?v=wl3CLakCZmA&t=22s 
https://www.youtube.com/watch?v=eKWSXBJIpyo 
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Aquest recurs elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal, 
Dibuixant el gènere, ens exposa en forma de guia i també amb un 
recurs de vídeos breus què és el gènere, com s’adquireix i com opera 
socialment. 

http://www.dibgen.com/index-ca.html

En acabar de veure els vídeos, feu un debat amb el grup, relacio-
nant-los amb les respostes donades a les activitats anteriors. Re-
colliu quins aspectes dels que surten en els vídeos creieu que teniu 
més incorporats i quins caldria treballar més, així com si hi ha alguns 
temes que han sortit que potser desconeixíeu. Amb això podeu iden-
tificar quins punts ja teniu ben incorporats i en quins caldrà incidir-hi 
i treballar-hi més. 

ACTIVITAT 3
la construcció social del gènere i el seu impacte

Capítol 1

http://www.dibgen.com/index-ca.html
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Totes les persones vivim i formem part d’aquest sistema. Hem rebut 
també des de la infància la influència d’aquests models i també els 
rebem constantment com a persones adultes. Això fa que d’alguna 
manera, conscient o inconscient, també participem en la seva repro-
ducció i perpetuació, ja que és el prisma des del qual ens han ensen-
yat a mirar el món i a relacionar-nos-hi. És un procés força automàtic 
que es basa en estereotips i és per això que l’única manera de can-
viar-ho és posant-hi consciència i fent-ho visible. 

És per això que per poder acompanyar les criatures i poder-los oferir 
uns models més amplis, diversos o, encara millor, un munt d’opcions 
no associades a cap gènere, és fonamental poder fer un treball intern 
per poder prendre consciència de com el gènere ens travessa a totes 
les persones, en el nostre dia a dia i també en el nostre camí de vida: 
en les nostres decisions, en les relacions que hem establert i com 
són, en els nostres gustos i aficions, en la nostra manera de vestir, 
de moure’ns, de parlar o en l’autoimatge que tenim de nosaltres ma-
teixes i mateixos, entre d’altres. 

Per tal de poder prendre consciència de com el gènere ha influït en 
les nostres vides, us proposem que feu aquesta activitat. Recoma-
nem fer-la en primer lloc de manera individual i després poder-ho 
compartir amb el grup o per parelles. Poder-la compartir ens ajudarà 
a identificar-nos també en situacions relatades per altres persones. 

ACTIVITAT 4
el riu de la vida

Capítol 1
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1. Dibuixa el curs d’un riu que reflecteixi el procés que t’ha fet arribar 

on ets ara. Pots pensar ens aspectes relacionats amb la teva professió 

(com i per què vas desitjar, decidir o quin camí et va portar a treballar 

a l’escola bressol) i en la teva vida personal (relacions d’amistat, re-

lacions afectivo-sexuals, possibles maternitats/paternitats, relacions 

amb la família, d’altres relacions, gustos, aficions, etc.). Pots recuperar 

records i experiències tan llunyanes com tu consideris necessari. Mar-

ca en el dibuix els punts més significatius que facin referència a mo-

ments, persones, esdeveniments, llocs o experiències que has anat 

trobant pel camí i assenyala aquelles en què creguis que el gènere 

hi ha pogut tenir algun paper. 2. Poseu-vos en parelles i compartiu el 

vostre riu (explicant sols allò que us vingui de gust i amb el nivell de 

detalls que us vingui de gust, cuidant-vos de no compartir allò que no 

vulgueu).

a. La persona que explica el seu riu: observa el que has dibuixat i 

explica-ho a la teva parella. Seguidament, escolta les seves ob-

servacions sobre el teu riu i pensa si hi estàs d’acord o no, i si els 

seus comentaris t’ajuden en la interpretació del teu propi riu.

b. La persona que escolta i observa: escolta l’explicació de la teva 

companya o company sobre el seu riu i prova de trobar tendències 

que es repeteixin o punts comuns entre les situacions, les perso-

nes, les experiències al voltant de les quals et parla. Li pots fer 

comentaris com: “En la teva explicació apareix moltes vegades...”, 

“Crec que dones molt valor a...”, “Crec que per a tu és força im-

portant...”.

Un cop hàgiu acabat de compartir els rius respectius, us proposem 
mirar si hi trobeu punts de coincidència, experiències semblants o 
alguns aspectes que puguin ser comuns i compartits, i intentar iden-
tificar si creieu que el gènere ha pogut tenir algun paper en els vostres 
camins de vida.

Capítol 1





19

CAPÍTOL 2CA
COMENÇO L’ESCOLA BRESSOL

Avui és un dia molt important per a mi, i l’he començat amb una barreja de nervis 
i emoció. Fa temps que sentia parlar de l’escola però encara no hi havia anat mai! 
Avui he entrat a un lloc nou per a mi i, per sort, només entrar, les persones adultes que 
hi havia m’han saludat amb un somriure ben gros i això m’ha ajudat bastant, m’ha 
tranquil·litzat i el primer que he pensat és que tot i ser un espai molt gran aquí em 
cuidarien una mica com a casa. Recordo que hi havia altres nens i nenes i algunes 
personetes que no tenia ni idea de com saber si eren nenes o nens. Cada persona era 
diferent i això m’ha agradat molt, unes portaven vestits, altres faldilles i cues, d’altres 
els cabells curts i no poden portar mai cua. M’he fixat que la majoria de nenes duien 
robes de color rosa, lila o blau cel, mentre que la majoria de nens duien colors més vius 
com el vermell, groc, blau, carbassa... Quan hem sortit al jardí m’ha agradat molt l’olor 
de les plantes aromàtiques, però he sentit una mica de caos, hi havia molta gent corrent 
per tot arreu i especialment uns nens amb unes motos que feien molt soroll i anaven 
molt ràpid. Crec que s’ho passaven molt bé perquè reien i cridaven, però jo la veritat és 
que tenia una mica de por que m’aixafessin, així que he anat al sorral a intentar jugar 
en calma però feien tant rebombori que no s’hi podia estar. Per sort, he descobert les 
cabanes de vímet, un racó petit que m’ha semblat màgic, on m’he pogut recollir i on crec 
que he començat a teixir una bonica relació d’amistat. Des d’allà podia mirar-m’ho tot 
i m’he fixat en unes nenes que jugaven al pilla pilla. Reien molt i crec que s’ho estaven 
passant molt bé però m’he sorprès perquè em sembla que els costava una mica córrer... 
no sé si és pels pantalons que duien que eren molt cenyits o per algun altre motiu que 
encara no sé. Començo a pensar que hi ha taaaantes coses que no sé! Però m’agra-
da, perquè imagino que fer-se gran voldrà dir anar trobant respostes... o potser no? 
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L’escola bressol és un dels primers espais de socialització dels 
infants, és una etapa molt important, ens podríem atrevir a dir 
que és la més important. Durant el temps que les criatures hi 
són, interactuen amb materials i propostes de joc, d’experimen-
tació, de lectura, escolten cançons i reben un tracte atent i cu-
rós per part de les persones de l’equip educatiu. Tots aquests 
aspectes de l’escola bressol acostumen a estar molt ben pen-
sats i preparats per aquests equips, unes tasques que són, pa-
radoxalment, poc visibles i molt poc reconegudes socialment. 

D’igual manera que passa amb les persones adultes i amb la 
nostra manera de mirar el món i les persones, el masclisme 
també traspua als centres educatius. Sovint tendim a pensar 
que el que s’ofereix als infants és neutre i que per tant no incor-
pora cap càrrega ideològica, però la ideologia i la intencionalitat 
sempre hi és present (tot i que moltes vegades de manera in-
conscient o implícita) i si no hi posem consciència la tendència 
serà reproduir la ideologia imperant a la societat, en aquest cas, 
el masclisme.

La perspectiva de gènere i interseccional3 ens permet posar la mi-
rada sobre els diferents elements que hi estan implicats per tal de 
poder identificar si estan reproduint els models i mandats de gè-
nere o si, per contra, ofereixen una diversitat que defuig dels mo-
dels binaris, estancs, complementaris i asimètrics que ens ofereix 
el patriarcat. Diem que són binaris perquè només ens donen dues 
opcions: “Ets un nen o ets una nena?”; estancs perquè si sortim 
del model rebem sancions: “Una dona que decideix no tenir fills, 

3 La interseccionalitat és perspectiva que parteix d’entendre que els diferents eixos d’opressió (clas-
se social, gènere, sexualitat, edat, religió...) s’entrellacen en una matriu en el marc de la qual es consti-
tueixen individus en diferents i canviants posicions de poder. Aquesta perspectiva mostra que les perso-
nes es troben en diferents posicions d’opressores i oprimides simultàniament, en funció dels contextos. Per 
exemple, cal tenir en compte que les persones trans, gais, heterosexuals o lesbianes són d’una determinada 
classe social, edat, procedència i un llarg etcètera de dimensions estructurals que configuren les seves trajec-
tòries vitals, les seves discriminacions i els seus privilegis (Coll Planas, Gerard i Vidal Agulló, Maria, 2013)
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un home que agafa una reducció de jornada per tenir cura de les 
seves criatures…”; dicotòmic perquè es defineixen per oposi-
ció: “Els nens són moguts i les nenes són tranquil·les”, i asimè-
trics perquè tot el que està vinculat al model de la masculini-
tat gaudeix de més valoració social: “Raó vs. emoció, actiu vs. 
passiva, la meva mare no fa res, és mestressa de casa, mentre 
que el meu pare treballa molt”. 

Per comprendre com les criatures incorporen aquests models, 
cal parlar de la socialització de gènere. La socialització és el 
procés mitjançant el qual les persones es construeixen en un 
context, una cultura i un moment determinat, influïdes per l’en-
torn, per una sèrie d’agents de socialització que les envolten 
i amb les quals interactuen al llarg de la vida. És el procés pel 
qual les persones aprenen a viure en societat, i aquest procés 
s’operativitza per mitjà de diferents agents i mitjans com ara la 
família, el grup d’iguals, l’escola, els mitjans de comunicació, 
l’entorn i les polítiques públiques.

Així doncs, la socialització de gènere fa referència a aquell pro-
cés mitjançant el qual les persones van rebent i incorporant (en 
major o menor mesura) els models de gènere hegemònics, a 
partir d’una classificació binària dels cossos (mascle-femella). 
Aquests models i mandats situen les persones en rols i posi-
cions diferenciades.

Per tant, si considerem que l’escola bressol és un espai clau 
en la socialització més primerenca dels infants, és fonamental 
que hi incorporem la perspectiva de gènere, per tal que a par-
tir d’aquí es pugui qüestionar i reflexionar sobre com aquests 
espais educatius reprodueixen o pel contrari ofereixen altres 
opcions i models. I és aquí on la coeducació ofereix respostes i 
eines per a treballar-ho. 
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La coeducació és una pedagogia crítica feminista que proposa 
incorporar la perspectiva de gènere a l’educació. Parteix del 
reconeixement de l’existència d’un sistema d’opressió i situa al 
centre de la mirada educativa la cura i el desenvolupament dels 
infants lliure d’estereotips sexistes. La coeducació és una ma-
nera de mirar el món i un procés (sempre en revisió constant), 
no és per tant un mètode tancat i estanc ni un lloc concret on 
arribar. 

Els objectius de la coeducació són:

• Educar i acompanyar sense estereotips de gènere alhora que posar en 

qüestió les normes socials de gènere 

• Educar en la diversitat, és a dir, reconèixer-la i visibilitzar-la i empoderar 

les dissidències i les nenes/noies/dones

• Revalorar les cures, associades tradicionalment al model de feminitat

• Posar llum sobre les violències derivades del sistema sexe-gènere:

 ◦ Masclisme i violències cap a les nenes/dones

 ◦ Sancions (més o menys explícites) de les expressions de  

 gènere o rols no normatius

 ◦ Lesbo/homo/bifòbia, transfòbia

 ◦ Invisibilització de la intersexualitat

En definitiva, la coeducació proposa fer de l’escola bressol un 
espai segur on totes les maneres de ser, estar, mostrar-se i es-
timar/desitjar siguin igual de valorades i on tothom pugui des-
envolupar-se lliurement des del respecte i la cura. 
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per a la reflexió
CONTES

PARAULES CLAU

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

LA MEVA CLASSE

Pàgina a pàgina, trencarem estereotips de gènere en la infància. 
Veurem diversitat de personatges de moltes ètnies i orígens, amb 
diverses capacitats funcionals, que trien jocs i disfresses sense tenir 
en compte el seu gènere. 

Parlem del joc i l’esport, les emocions i el dia a dia, alhora ampliant 
imaginaris sense judici. Es presenten personatges amb diferents 
capacitats funcionals i ètnies.

Si s’acompanya es pot fer èmfasi en mostrar altres realitats funcio-
nals sense desmerèixer les seves capacitats. Cal anar amb compte 
en no estigmatitzar la diversitat i no parlar de les altres persones com 
a diferents en relació a nosaltres com a norma, sinó acollir la idea 
que totes les persones som diverses.

GÈNERE NO BINARI/NOVES MASCULINITATS / TRENCANT ESTEREO-
TIPS GÈNERE AL JOC/TRENCANT ESTEREOTIPS I ROLS GÈNERE/ JOC/
DIVERSITAT PERSONATGES RACIALITZATS/DIVERSITAT FUNCIONAL

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

MONSTRE ROSA

Aquest conte ens mostra la diferència des de dins, entesa com a 
element intrínsec de la nostra societat, valorant-la i visibilitzant-la. El 
personatge protagonista de la història, el Monstre Rosa, viu a un món 
on tothom és igual i se sent molt diferent de totes les altres persones. 
Adaptar-se no sempre és la millor opció, i decideix buscar un lloc on 
pugui ser com verdaderament com és, sense necessitat de canviar i 
perdre la seva essència, i troba un lloc on ser-ho, on tothom és diferent. 

Els personatges del conte no es poden identificar en un gènere i no 
estan estereotipats.

Podem traspassar el conte al pla del gènere per treballar aspectes 
relacionats amb els rols de gènere, els estereotips... 

DIVERSITAT / GÈNERE NO BINARI/AUTOESTIMA

PARAULES CLAU

Capítol 2



24

per a la reflexió
CONTES

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

COM SER UN LLEÓ

A través dels dos protagonistes d’aquesta història, una ànega i un 
lleó, veurem com sovint els iguals animen a fer coses que potser no 
ens agrada fer. No hi ha cap manera única de ser lleó, però erradicar 
els comportaments violents és necessari. A través d’aquesta història 
es veurà com el lleó defensa la seva manera de ser, no hegemònica, 
per establir amistat amb l’ànega. 

Visibilitzem i valorem l’amistat (sense relacionar-la amb les relacions 
de parella) entre un personatge femení i un masculí, alhora que 
treballem la construcció de la masculinitat hegemònica relacionada 
amb les violències masclistes. 

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

A aquesta edat potser no arriben a les reflexions més profundes, però 
la seva lectura pot animar a jugar a ser lleons diferents, més ama-
bles, sensibles, afectuosos, riallers... en comptes de mostrar, sempre, 
lleons que només saben rugir i valorar-se pel seu poder i força. 

NOVES MASCULINITATS/RESOLUCIÓ DE CONFLICTES/CULTURA 
DE LA PAU/PREVENCIÓ ASSETJAMENT I VIOLÈNCIA MASCLISTA/
AMISTAT/AUTOESTIMA
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Aquesta activitat consisteix a fer un passeig per l’escola posant cons-
ciència sobre com el gènere hi és present, és a dir, incorporant a la 
mirada tot el que s’ha exposat fins al moment. Podeu emprar gomets 
o cartolines de tres colors que puguin representar la masculinitat he-
gemònica, la feminitat hegemònica i la neutralitat (o no associat a cap 
gènere). Per parelles o individualment camineu per l’escola i aneu 
assenyalant objectes, materials, contes, disposicions de l’espai que 
trobeu, en funció de si considereu que s’associen a la masculinitat, a 
la feminitat o si són neutres. Quan diem que s’associen per exemple 
a la feminitat no vol dir que la intenció d’aquell material sigui que hi 
juguin les nenes, sinó que la pregunta que ens podríem fer és: això, 
socialment és més considerat de nen o de nena? Podem pensar, per 
exemple, en un pàrquing. Aquest seria un tipus de joc més vinculat 
tradicionalment a la masculinitat o bé pensar en una cuina, més vin-
culat a la feminitat hegemònica. 

En acabar el circuit, podeu mostrar a la resta del grup què heu identi-
ficat i si heu descobert alguna cosa que no havíeu vist abans. En grup 
també podeu respondre les següents preguntes: 

• Quines coses heu associat a la feminitat i per què? I a la masculinitat?

• Quants n’hi ha de cada?

• Quins espais són i quina quantitat d’espai ocupen?

• Quins aprenentatges i/o experiències persegueixen aquestes propos-

tes?

ACTIVITAT 1
mirem l’escola amb ulls de gènere

per a la reflexió individual i d’equip 
ACTIVITATS
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L’activitat consisteix a veure un fragment d’una conferència de 
Chimamanda Adichie titulada El perill de la història única (fins 
el minut sis i mig) i reflexionar i debatre en grup sobre com 
es construeixen els nostres imaginaris en base a allò que ens 
expliquen i als referents que tenim. Es pot pensar també en 
quin és el paper dels estereotips i en com tendim a etiquetar 
i relacionar-nos amb les persones en base a característiques 
úniques, associades sovint aquests estereotips.

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&t=14s

Com a equip imagineu com seria un món sense gèneres (o sen-
se que aquests tinguessin més importància que l’alçada o si 
portem o no ulleres, per posar alguns exemples, tot i que sabem 
que tots tenen implicacions). Imagineu com seria un món que 
acollís tota la diversitat de maneres d’expressar-se, de moure’s, 
de relacionar-se, d’estimar, de capacitats, de races, d’aparen-
ces, de mides, etc. Per tal que aquest món divers sigui possible 
i perquè els infants puguin trobar elements per identificar-se 
en la manera que vulguin ser o estar, cal que hi hagi referents 
i representacions d’aquesta diversitat. Feu una llista de tot el 
que podria acollir. Després en grups, passegeu per la vostra 
escola com si no l’haguéssiu vist mai i cerqueu quins elements 
de la llista de la diversitat hi heu trobat i de quina manera estan 
representats i quins trobeu a faltar. Després en gran grup ho 
poseu en comú. 

ACTIVITAT 2.1
una història única?

ACTIVITAT 2.2
construïm més històries?
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En els dos enllaços següents trobareu uns recursos que es ba-
sen en una experiència realitzada des de la cooperativa Coedu-
cacció juntament amb l’escola bressol La Fontana del barri de 
Gràcia de Barcelona. Arran d’aquesta experiència es van ela-
borar un vídeo i una guia didàctica que l’acompanya. L’activitat 
consisteix en dues parts: 

• Mirar el vídeo i fer un debat al voltant de la proposta

• Replicar l’experiència a la vostra escola i poder avaluar els resultats de 

cada proposta

Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM

Guia didàctica: 
https://coeducaccio.coop/wp-content/uploads/2019/02/Esco-
ladeldem%C3%A0_versioperdifondre.pdf 

ACTIVITAT 3
una proposta d’intervenció
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CAPÍTOL 3CA
ELS CONTES

De tots els moments que passem a l’escola n’hi ha un que m’agrada molt! Quan l’edu-
cadora ens anuncia en veu baixa que és l’hora del conte sento moltes pessigolles per tot 
el cos. M’agrada perquè són moments que compartim amb la resta, moments de calma, 
d’emoció, d’imaginació... que ens endinsen en històries i vivències apassionants... una 
porta oberta a molts mons diferents. Altres vegades soc jo qui els busco, trio i remeno. 
M’agrada mirar-los, jugar-hi i fins i tot menjar-me’ls! Veure-hi coses que per mi són pro-
peres així com d’altres que només existeixen al món dels contes. Però hi ha algunes coses 
que se’m fan estranyes... La majoria d’històries parlen de nens, o animals que semblen 
nens, que viuen aventures o que almenys els hi passen coses! Altres contes parlen de 
coses del dia a dia, com menjar, dormir o rentar-nos les dents... Però sembla que també 
són els nens els qui fan aquestes coses... On deuen ser les nenes dels contes? I com és que 
els nens dels contes no tenen pestanyes però en canvi, quan per fi trobo algunes nenes, 
sí que en tenen? I per què aquestes nenes sempre van amb vestits i faldilles? Per què la 
majoria de les nenes són com els nens però amb pestanyes, cabells llargs i faldilles? 
Són com nens amb algunes coses afegides i no ho acabo d’entendre. I això em fa 
pensar en una altra cosa estranya dels contes...: per què a les cases quasi sempre hi ha 
mares i àvies amb davantal i no hi ha pares? Ja sé que hi ha famílies on no hi ha 
pare però a casa és el pare qui cada dia em banya i es posa el davantal per rentar els 
plats, però en canvi no l’he vist mai als contes. I encara hi ha més coses que no entenc...: 
tots els personatges de contes tenen la pell del mateix color, ningú va amb cadira de 
rodes i totes les famílies tenen un pare, una mare, un fill i una filla..., tot molt igual 
i no s’assembla gaire al que veig al carrer quan sortim a passejar... Per què deu ser?
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Els contes són molt més que les històries i els dibuixos que 
hi contenen i van molt més enllà de treballar aspectes com el 
llenguatge o el foment de la lectura. Els contes són materials, 
però també són temps, espais, relacions, emocions i vivències. 
Els contes són una finestra oberta a molts mons possibles i im-
possibles que tenen un paper fonamental en la construcció dels 
imaginaris. El conte és un recurs amb un gran ventall de possi-
bilitats a l’hora de fer un acompanyament a les criatures en el 
seu procés de desenvolupament. Descobreixen el món que les 
envolta, aportant imatges i llenguatge carregats de significat, 
valors, formes de relació, hàbits de convivència, etc. Aquests 
continguts són referents molt importants amb què comptaran 
per construir la seva identitat i la seva manera de relacionar-se 
(Coeducacció, 2017).

Per això cal tenir en compte els aspectes següents: 

• Les criatures busquen identificar-se amb els personatges (representati-

vitat), amb allò que poden i no poden fer i amb allò que els pertany o no 

(limitacions).

• Quan es llegeixen o s’expliquen, sovint es pensa en exemples de la prò-

pia experiència on aquests rols i maneres de viure es donen i des d’aquí 

es valida aquesta experiència com la única possible. S’obliden, per tant, 

d’altres exemples i altres realitats que també hi són.

En la literatura infantil i en les cançons el masclisme es pot 
transmetre per mitjà de la temàtica i els continguts, en els per-
sonatges, els diàlegs, l’ús del llenguatge i les il·lustracions i cal 
tenir en compte que és tan important el que apareix com tot allò 
que no apareix.
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Si observem els contes des d’una perspectiva de gènere podem 
veure com en general hi ha poca valoració de les tasques de 
cura i sostenibilitat de la vida, manca de referents femenins en 
general, manca o poca presència de persones LGBTI, de perso-
natges amb rols de gènere no normatius, de models familiars i 
de relacions afectives no heterosexuals i sovint molta presència 
d’amor romàntic (aquest darrer no és tan present en els contes 
específicament per a l’etapa 0-3, però sí que pot aparèixer en 
contes tradicionals, i està molt present en les cançons).

Per tant, per a la tria i l’acompanyament dels contes, cal tenir 
en compte els aspectes següents: 
Que apareguin valors com: la cura, la responsabilitat, el com-
promís, l’empatia, l’assertivitat, la presa de decisions, les emo-
cions...

• Que els personatges no responguin a estereotips de gènere (nenes frà-

gils, submises, dependents, porugues, preocupades per la bellesa... i 

nens valents, forts, segurs de sí mateixos...).

• Que hi hagi un equilibri en el nombre de personatges masculins i feme-

nins i també la presència de personatges amb identitats de gènere no 

normatives realitzant activitats similars, tant en l’àmbit públic com privat.

• Que hi hagi presència de personatges que transgredeixen rols i estereo-

tips de gènere.

• Que hi hagi presència de diversitat en les formes d’estimar i relacio-

nar-se (lesbianes, gais, heterosexuals, bisexuals...) i diversitat en els mo-

dels familiars. 

• Que hi hagi presència de diferents eixos de diversitat (funcional, cultural, 

de classe...).
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Per tant, cal pensar en els contes com un conjunt, una globali-
tat que, si és diversa, ens obrirà les portes a un món més ampli i 
amb moltes més possibilitats, on veure i viure les emocions des 
de diverses mirades i on poder identificar-nos amb diferents 
opcions i experiències de vida que no reprodueixin els models 
hegemònics i binaris.

L’acompanyament que es faci dels contes pot donar joc a mol-
tes opcions i molt de joc donant més o menys èmfasi, jugant 
amb els personatges, les seves identitats i els seus rols, in-
cloent informació potser no present al conte però que permeten 
ampliar imaginaris, etc. 

En posar-nos a revisar els contes sovint sorgeixen controvèr-
sies i dubtes en relació amb els contes tradicionals, ja que so-
vint es pensa que és on més es reprodueixen aquests models i 
estereotips. Això no significa que hagin de desaparèixer de les 
escoles en el cas que agradin i es vulguin seguir explicant, però 
sí que poden ser acompanyats des d’una mirada crítica i cal 
que siguin complementats amb narracions que ofereixin altres 
models més amplis i diversos. 

El que sí que hem de tenir present és que els contes que ano-
menem tradicionals són narracions orals que en un moment 
concret es fixen i s’escriuen i després s’editen. I, com hem dit 
abans, la neutralitat no existeix; per tant, aquests contes duen 
implícits els valors predominants de l’època i el context geogrà-
fic on es van escriure. Això ens podria fer pensar que si aquelles 
narracions orals haguessin arribat als nostres dies segurament 
serien diferents. Per últim, cal tenir present que no és el mateix 
explicar un conte oralment que fer-ho amb il·lustracions on se-
gurament hi apareixen molts més estereotips que dificulten la 
identificació dels infants amb personatges diversos. 
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per a la reflexió
CONTES

Sovint els contes “inclusius” es centren en un tema concret 
(diversitat familiar, diversitat funcional, etc.) i la història gira a 
l’entorn del que es deriva d’aquesta situació, de manera que 
la situació es converteix en l’eix central del conte i a vegades 
s’obliden –o no es tenen en compte– altres aspectes i poden 
fins i tot reproduir rols i estereotips de gènere. Els contes que 
es proposen a continuació volen ampliar els imaginaris i oferir 
models diversos i transversals alhora que parlen de temes tan 
comuns com poden ser els hàbits.

Capítol 3

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ
El pare sempre demana cinc minuts més per dormir, però cinc minuts 
és molt o poc temps? De la mà d’aquesta família descobrirem com 
és de relatiu el pas del temps.

Donem visibilitats a una família composta per un pare i dos infants; 
la monoparentalitat i, sobretot, la monomarentalitat és molt present 
a la nostra societat. Els dos infants estan lliures d’estereotips de tal 
manera que no podem dir si representen el masculí o el femení, calen 
personatges referents com aquests als contes infantils.

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

En explicar el conte, podem assignar el gènere femení als personat-
ges infants per precisament trencar amb l’androcentrisme que ens fa 
identificar com a masculins els personatges que no tenen marques 
de gènere. 

HÀBITS/DIVERSITAT FAMILIAR/DIVERSITAT PERSONATGES RACIALITZATS

CINC MINUTS MÉS
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TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

NO ÉS HORA DE JUGAR

Ha arribat l’hora de dormir, però en Rex sembla que té altres idees...

Mentre repassem els hàbits d’abans d’anar a dormir, ampliem 
imaginaris vers les famílies. La família de la nena protagonista està 
formada per dos pares i el Rex, un gos eixerit. 

No necessita acompanyament específic

HÀBITS/ LGTBI/DIVERSITAT FAMILIAR/DIVERSITAT PERSONATGES 
RACIALITZATS

per a la reflexió
CONTES

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

DORM, MIXETA, DORM!

Ei! Torna a tancar el llibre. Que no ho veus, que dormo? Així comença 
aquest divertit àlbum on la gateta s’ha adormit i no vol que ningú 
la destorbi. Mentre passem les pàgines, la mixeta ens interpel·la 
contínuament esperant que les seves paraules ens convencin per 
tancar el llibre. 

La protagonista és una mixeta gens estereotipada i amb cap marca 
de gènere. 

Amb l’acompanyament podem reforçar la idea que és una mixeta, 
sense caure en estereotips

TRENCANT ESTEREOTIPS DE  GÈNERE/HÀBITS EN FEMENÍ/PROTAGO-
NISTA FEMENÍ

PARAULES CLAU

Capítol 3
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TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

UNA GRAN FAMÍLIA

A la Violeta i les seves amigues i amics del barri se’ls gira feina, arri-
ba la festa major! A través de les pàgines coneixerem aquesta gran 
família on tothom és diferent, i s’estimen i s’ajuden molt.

Acompanyant la Violeta amb els preparatius de la festa major, es 
mostraran tota mena de famílies, donant valor la diversitat familiar. 
Alhora també es dona visibilitat a personatges racialitzats. 

Amb l’acompanyament podem posar èmfasi en la importància de la 
relació amb les demés persones i la descoberta del món. Atenció: 
apareixen alguns personatges força estereotipats, i d’altres gens, 
fent palesa la diversitat de la societat, però compte a no reforçar els 
estereotips de gènere. 

LGTBI/DIVERSITAT FAMILIAR/AMISTAT/COOPERACIÓ /PROTAGONISTA 
FEMENÍ/DIVERSITAT PERSONATGES RACIALITZATS

per a la reflexió
CONTES

PARAULES CLAU

Capítol 3

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

AL MATÍ, D’HORA

Ben d’hora, ben d’hora, el nen protagonista salta del llit decidit a 
preparar-se l’esmorzar!

Mentre acompanyem l’infant en l’inici del dia ampliem imaginaris 
vers les famílies. La família del nen protagonista està formada per 
dues mares i un gat entremaliat. 

No necessita acompanyament específic.

HÀBITS/ LGTBI/DIVERSITAT FAMILIAR/DIVERSITAT PERSONATGES 
RACIALITZATS
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TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

BEBÈ ANTIRACISTA

El bebè que obre els ulls al racisme i ajuda a tenir converses crítiques 
des de la primera infància. 

També incorpora la perspectiva de gènere i diversitat, visibilitzant i 
donant valor a tota mena de colors, identitats... 

Intentem no avançar prejudicis a primera infància, recomanem tractar 
des del valor positiu de la diversitat. 

RACISME/DISCRIMINACIÓ/LGTBI/DIVERSITAT PERS RACIALITZATS/DIVERSITAT 
FAMILIAR/TRENCANT ESTEREOTIPS I ROLS GÈNERE/PREVENCIÓ ASSETJAMENT 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE/NOVES MASCULINITATS.

per a la reflexió
CONTES

Capítol 3
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Aquesta activitat consisteix a observar com són els contes que 
teniu a l’escola. A part dels contes i seguint una metodologia 
similar, també us podeu fixar en les cançons i en les represen-
tacions iconogràfiques que hi ha a l’escola. 

Podeu fer l’activitat en dos nivells. Un primer que consistiria a 
poder analitzar una mostra de contes escollits a l’atzar, poden 
ser contes que estiguin a l’abast de les criatures o contes que 
no ho estan i que solen ser acompanyants per la persona adul-
ta. Observant aquests contes us podeu fixar en els aspectes 
següents i a continuació fer un debat sobre el que heu observat:

• Qui és el personatge protagonista? Com és, què fa? Li atribuïm algun 

gènere? Per què? 

• Com són els personatges secundaris? Com són, què fan? Li atribuïm 

algun gènere? Per què?

• Quin ús del llenguatge fan servir? Masculí genèric? Neutre? Desdoblat?

• Apareixen models de família? Com són?

• Apareixen diversitat de races? Hi apareixen persones amb diversitat 

funcional?

ACTIVITAT 1
analitzem el contes?

per a la reflexió individual i d’equip 
ACTIVITATS

Capítol 3
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En un segon nivell es pot recollir aquesta informació de manera 
sistemàtica amb la totalitat dels contes que teniu a l’escola i 
a partir dels resultats obtinguts poder dissenyar una proposta 
coeducadora de contes per a la vostra escola. L’observació de 
contes de manera aïllada ens dona una informació molt valuosa 
determinada però que alhora pot ser parcial. L’anàlisi de la tota-
litat de contes (del centre o d’una aula o d’un espai determinat) 
ens permetrà quantificar numèricament els resultats i per tant 
ens oferirà una visió més global.
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ACTIVITAT 2
per pensar en els contes tradicionals

Aquesta activitat proposa obrir un debat sobre els contes que 
anomenem tradicionals i alguns dels valors subjacents que hi 
ha presents i que avui en dia encara perviuen en les nostres 
creences i en les nostres relacions. Per això proposem visionar 
dos vídeos en els que es mostra una experiència amb infants i 
joves a través de dos contes tradicionals: La caputxeta vermella 
i La bella i la bèstia. 

La caputxeta diu que no: 
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0 

Es possible canviar per amor? 
La bella i la bèstia: 
https://www.youtube.com/watch?v=4dgKwzPSUPs 

Si voleu més informació sobre el projecte “Cambia el cuento” la 
podreu trobar al següent enllaç:
https://cambiaelcuento.com/ 

Capítol 3
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CAPÍTOL 4CA
L’ACOMPANYAMENT DELS INFANTS

Fa temps ja d’aquell primer dia d’escola i cada dia em sento més i més de gust. Crec 
que això és perquè sento que hi ha un equip de persones que em miren, m’observen, estan 
atentes a com estic, al que em passa, al que necessito, fins i tot quan no sé ni com estic, 
ni què em passa ni què necessito. Elles m’ajuden a conèixer-me, a relacionar-me amb 
mi i amb la resta de personetes des de la cura i el respecte, a demanar permís i a fer 
respectar les meves necessitats i desitjos. Imagino que si ho fan així deu ser perquè és molt 
important. M’agrada quan ploro per pena, dolor o quan no sé ni perquè ploro i em 
deixen plorar i m’acompanyen quan he de viure una situació que no em fa sentir bé, i 
m’agrada molt també quan juguen amb mi i riem, i com a poc a poc m’ajuden a posar 
nom a les coses. I com aquests noms són molt amplis i diversos, com amb les seves parau-
les fan que totes les persones ens sentim reconegudes, tant les que som nenes, com les que 
som nens, com les que no sabem què som, com totes, cadascú a la seva manera, amb els 
seus gustos, desigs, maneres de ser i amb les pròpies famílies formem part de l’escola i ens 
en sentim part. Sento que és un espai on ens cuiden i ens ensenyen a cuidar-nos. Crec 
que sabent això ja sé el més important de la vida! Quina sort haver descobert aquest 
tresor! Però, dit això, he estat pensant en una cosa que no entenc. I és que si bé totes les 
persones adultes de l’escola són diferents, de la mateixa manera que som diferents totes 
les persones petites i totes les famílies que venen i van, com és que totes són dones (les mes-
tres, educadores, les persones que netegen i tenen cura dels espais, les persones que cuinen 
i ens preparen el menjar...), però en canvi són homes els que venen a arreglar el jardí, 
mobles, cables i altres coses que es fan malbé. Pot ser que les dones no sàpiguen arreglar 
coses i els homes no sàpiguen educar i tenir cura de les criatures? Porto molts dies a 
l’escola i encara hi ha moltes coses que no entenc... i sort que en aquest camí de des-
coberta m’acompanya tot l’equip de l’escola i de fet, crec que no vull que s’acabi mai!
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Com ja hem anat veient, si no posem atenció en aquest sistema 
i en com opera en nosaltres i en les nostres relacions, es repro-
dueix de manera automàtica, ja que també hi estem immerses 
i perquè també hem estat socialitzades en aquests models. En 
aquest sentit, és important ser conscients que no som respon-
sables del que hem rebut, però sí que ho podem ser d’allò que 
deixem o transmetem i és des d’aquesta mirada que proposem 
la coeducació com a mitjà de reflexió i el qüestionament cons-
tant. 

Però com funciona aquest sistema en les persones? Quan ens 
relacionem amb persones, grans o petites, quasi sempre fem 
un primer cop d’ull a l’altra i observem aspectes com el gènere 
(que li atribuïm a partir d’uns models socials), la raça, la clas-
se social (sobretot en el cas de les persones adultes), la seva 
edat, les capacitats observables... És ben bé com si féssim un 
escàner a la persona que tenim davant i aquest ens serveix 
per a categoritzar-la i donar-nos unes pautes sobre quina és 
la millor manera de relacionar-nos-hi: si li parlem en masculí o 
en femení, si li parlem en català o en castellà, si li parlem fort o 
fluix, li si parlem amb un determinat vocabulari o amb un altre, 
etc. Aquest mecanisme d’entrada pot semblar pràctic per ser 
ràpid i poc costós. El problema rau en el fet que aquesta cate-
gorització la fem basant-nos en estereotips, és a dir, atorgant 
una sèrie de característiques o propietats a una persona pel 
fet de pressuposar-li pertànyer a un determinat col·lectiu, con-
vertint-se aquestes propietats en centrals de la persona i fent-
nos obviar d’altres. Així doncs, alhora que atribuïm una sèrie de 
trets de manera automàtica a les persones, sovint interpretem 
tot allò que fa des d’aquest mateix prisma. Aquestes caracte-
rístiques o propietats, a més, solen cristal·litzar-se i definir les 
futures relacions que tindrem amb aquesta persona. Això es 
dóna clarament amb el gènere i opera també amb la relació que 
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establim amb els infants. Així doncs, de manera molt incons-
cient, tendim a interpretar diferent un comportament quan ve 
d’una nena que quan ve d’un nen. Per exemple, pensem en 
un nen que parla molt... què en pensem? I ara, pensem en una 
nena que parla molt... què en pensem? 

Educar és acompanyar les criatures en la seva descoberta del 
món i també en com el món les veu, les anomena i què els 
ofereix. És essencial, doncs, prendre consciència que sempre 
i en tot moment s’està acompanyant les criatures, en tot allò 
que es fa i en com es fa, però també en el allò que no es fa. 
L’acompanyament mai no és neutre, ja que el propi sistema de 
creences hi és sempre present, per això és important poder-lo 
reconèixer, posar en qüestió i validar o canviar certs aspectes 
si és necessari. Per fer-ho ens podem fixar en alguns aspectes 
com ara:

• Quines valoracions es fan de certs comportaments en detriment d’al-

tres que no es valoren (o es valoren menys). Per exemple: es valoren 

aspectes com la valentia i la fortalesa i no es valoren aspectes com la 

vulnerabilitat i el plor.

• Si s’expliquen o argumenten certs comportaments dels infants prenent 

com a base el seu gènere. Per exemple: quan es pensa en una classe 

amb un major nombre de nens se sol creure que serà un curs mogut.

• Quines identificacions fem de l’aspecte físic. Per exemple quan a una 

nena se li reconeix de manera explícita i davant de la resta el dia que 

porta un vestit bonic (posem en valor l’estètica però pot ser que no po-

sem en valor la comoditat o altres aspectes que podríem destacar de la 

roba que porten).

• Quin ús es fa del llenguatge. Per exemple: quan emprem el masculí 

genèric per a referir-nos a tot el grup: els nens, tots al pati...
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Les mestres i educadores són les persones referents dels cen-
tres i tenen un paper clau en la definició del projecte pedagò-
gic del centre i en el dia a dia amb els infants, com també són 
referents per a les famílies. Això dona una capacitat de poder 
decidir alhora que atorga una immensa responsabilitat. 

En aquest sentit, les professionals de les escoles bressol són la 
clau per a la incorporació d’aquesta mirada i així poder caminar 
cap a unes escoles lliures d’estereotips de gènere, que cuiden, 
que donen una mirada àmplia i diversa del món i que afavo-
reixen l’experimentació des d’un entorn segur. I fer això no és 
fàcil, per això creiem en el treball d’equip com al millor motor 
per aquest canvi desitjat. 

Capítol 4
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per a la reflexió
CONTES

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

ETS UN AMOR

Hi ha tantes maneres d’estimar i estimar-nos, com colors a la vida. 
Aquest àlbum ens mostra les persones del carrer, com són, amb 
totes les seves diversitats, colors, formes i dimensions. 

Aquest àlbum incorpora la perspectiva de gènere i interseccional 
d’una manera molt clara, per parlar de les emocions i l’amor. Gran 
quantitat de personatges que mostren referents diversos que tren-
quem amb els estereotips i rigidesa del gènere binari. 

Podem donar valor a totes aquelles imatges que trenquen amb els 
estereotips, podem tenir en comptes les edats, l’aspecte físic, la 
diversitat de cossos, de pells...

DIVERSITAT/AMOR/TRENCANT ESTEREOTIPS I ROLS GÈNERE/LGTBI/
NORMALITAT-NORMA/DIVERSITAT PERSONATGES RACIALITZATS

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

ARMANDO

El pare ha comprat a l’Armando un regal que fa molt de temps que li vol 
donar: una pilota de futbol! L’Armando complirà amb les expectatives 
del pare? Quins valors projectem sobre els infants amb les joguines i 
jocs que els proposem? Hi ha un biaix de gènere al joc infantil? 

Donem eines a la infància per esdevenir elles mateixes, alliberant-les 
de les pressions i expectatives socials. 

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

Podem resignificar els jocs infantils tal com fa l’Armando al conte, i 
donar altres valors i significats als jocs i joguines estereotipades que 
sovint són a l’abast de la infància. Atenció, treballar des d’allò que els 
infants ja saben, els seus pròpies estereotips, i no treure’n d’altres 
que potser encara no són al seu imaginari. 

NOVES MASCULINITATS/TRENCANT ESTEREOTIPS DE GÈNERE AL JOC/
ESPORTS I GÈNERE
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per a la reflexió
CONTES

TÍTOL

VALOR AFEGIT

DESCRIPCIÓ

SÍ, SOC UN FELÍ

El nostre petit felí s’haurà d’afrontar a un grup de grans felins que 
se’n riuran i posaran en dubte la seva felinitat. Com farà el felí per 
reafirmar-se i no doblegar-se a la imposició de la seva societat? 

Per ser un felí, s’ha de ser d’una manera concreta? Les mateixes 
reflexions les podem traspassar al fet de ser nena i nen: quines 
expectatives hem d’acomplir? Són obligatòries? També es pot llegir 
en clau adultocèntrica, i donar valor a la infància com a persones 
amb agència i identitat pròpia. 

ACOMPANYAMENT

PARAULES CLAU

Tenir present que els animals adults representen la masculinitat 
hegemònica que pot esdevenir en l’adultesa en violència masclista. 
Atenció, no caure en estereotips a l’hora de presentar el personatge 
femení que apareix com “l’amiga del felí”. 

DIVERSITAT/CONTRA ADULTCENTRISME/NOVES MASCULINITATS/DIS-
CRIMINACIÓ/DRETS INFANTS/AUTOESTIMA
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Aquesta activitat consisteix a inventar la història de vida d’un 
nadó recent nascut. Ho podem fer amb tot el grup, de tal ma-
nera que cadascú vagi aportant noves idees a la història. Es pot 
dinamitzar passant-nos una pilota per a fer la nostra aportació. 
En acabar ens podem preguntar coses com: 

• Ens ha calgut saber si era un nen o una nena per a definir la història? En 

cas que sí, per què era necessari? 

• En el cas que se li hagi atorgat un gènere, creieu que aquest ha influït en 

la seva història de vida? El personatge responia al model de la masculi-

nitat o de la feminitat?

• En el cas que el personatge hagi fet o escollit coses que no li correspon-

drien des del que seria un model normatiu de masculinitat o de feminitat, 

com li ha anat? Què li ha passat? Com us heu sentit a l’escriure una 

història on el personatge transgredeix les normes socials de gènere?

És possible que en arribar a fer aquesta activitat, i en el cas 
que hàgiu realitzat la totalitat o part de les activitats propo-
sades prèviament, ja sapigueu com crear la història per in-
tentar que no respongui a estereotips, i en aquest cas és in-
teressant veure els debats que sorgeixen i quin és el model 
al qual fem que s’apropi el personatge. Us proposem de fer 
aquesta activitat amb d’altres persones conegudes o fa-
mílies de l’escola que us comparteixin les seves històries 
inventades i des d’aquí poder-les analitzar o treballar-hi. 

ACTIVITAT 1
explica la meva història

per a la reflexió individual i d’equip 
ACTIVITATS
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Aquesta activitat consisteix a visualitzar el vídeo breu següent. 
Ens mostra un experiment que es fa amb un nadó al qual es 
vesteix de rosa en una ocasió i de blau en una altra. Ens mos-
tra la interacció diferenciada que fan les persones adultes en 
funció de si consideren que és una nena (quan va de rosa) o un 
nen (quan va de blau). I més enllà de poder identificar com el 
comportament de les persones adultes és diferent, ens mostra 
com els infants aprenen i interioritzen aquestes diferències des 
de la primera infància. 

La mente en pañales
https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I&list=PLk-
8blGxW9akBrWXUrmK4yfNRYUB8VSCsJ

ACTIVITAT 2
el tracte als nadons

Aquesta activitat consisteix a veure un vídeo que ens relata, a 
partir d’una investigació realitzada a un institut de secundària, 
quins són els efectes que es generen en els imaginaris i per tant 
en la configuració de les nostres realitats i identitats, quan l’ús 
del llenguatge és el masculí genèric. 
A partir d’aquí podem reflexionar de manera individual i com a 
equip sobre quin és l’ús del llenguatge al centre, tant en el llen-
guatge escrit com en l’oral. 

Hoy toca plàstica
https://www.youtube.com/watch?v=29La-ob67Ac 

ACTIVITAT 3
podem pensar el que no anomenem?
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L’arribada al món
TÍTOL AUTORIA IL·LUSTRACIÓ EDITORIAL ANY LINK

Quatre petites 
cantonades de 

no res
Jerome Ruillier Joventud 2004 vídeo

Vermell. Història 
d’una cera de 

colors
Michael Hall Michael Hall Takatuka 2017 vídeo

Sirenes Jessica Love Jessica Love Kokinos 2018 vídeo

Començo l’escola bressol
La meva classe Anna Agulló Laypanda Bellaterra 2018

Com ser un lleó Ed Vere Ed Vere Joventud 2018 vídeo

Monstre rosa Olga de Dios Apila 2013 vídeo

Els contes
No és hora de 

jugar Lawrence Shimel Elma Braslina Egales 2018 vídeo

Al matí, d’hora Lawrence Shimel Elma Braslina Egales 2018 vídeo

Cinc minuts més Marta Altés Marta Altés Blackie Books 2019 vídeo

Dorm, mixeta, 
dorm Antje Damm Antje Damm Takatuka 2018

Una gran familia  Elisenda Roca Rocío Bonilla Beascoa 2018 vídeo

Bebè antiracista Ibram X. Kendi Ashley Lukashevsky Astronave 2020

L’acompanyament dels infants
Ets un amor Jess Hong Jess Hong Bellaterra 2018

Armando Fern. Pérez 
Hernando

Fern. Pérez Her-
nando

Takatuka 2016

Sí, sóc un felí Galia Bernstein Galia Bernstein Astronave 2018 vídeo

Altres contes i referències

https://www.youtube.com/watch?v=H5fVi0qMhVc
https://youtu.be/GLeNX9t3uHY?t=22
https://www.youtube.com/watch?v=uL4zVylKEbc
https://www.youtube.com/watch?v=kFnNSr0eTds
https://www.youtube.com/watch?v=_1ns78xuJYM
https://www.youtube.com/watch?v=EIGiWVcKO9A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rxTCzCnxZfs
https://www.youtube.com/watch?v=DJuhIqYwqoQ&ab_channel=XantalaPoblenou
https://www.youtube.com/watch?v=g0cw-dlFUJw
https://www.youtube.com/watch?v=-TnmhotxQw8
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Altres recursos: ampliant imaginaris
TÍTOL AUTORIA IL·LUSTRACIÓ EDITORIAL ANY LINK

El Frederic i les 
seves famílies Mili Hernández Mili Hernández NubeOcho 2019

Lledó la bombera i 
Pau l’infermer

Miguel Alayrach 
Martínez

Mertxe Trigueros 
Antolín

Unaria 2014

La diversitat és 
divertida

Laura Arcarons i 
Carlota Coll

Eva Palomar
Mandràgores /

Pol·len
2020

Famílies Felices Fátima Fernandez 
Méndez

Laura Miyashiro Bellaterra 2019

En família! Alexandra Maxeiner Takatuka 2011

Amb la Tango sóm 
tres

Justin Richardson, 
Peter Parnell

Henry Cole Kalandraka 2016

Ni guau ni miau Blanca Lacasa Gomez NuveOcho 2017

Rana de tres ojos Olga de Dios Olga de Dios Apila 2018 vídeo

Leotolda Olga de Dios Olga de Dios Apila 2019 vídeo

Martin y la tarta 
de chocolate Julián Guerra López Carles Pinsí Samaracanda 2016

Daddy, Papa and 
me Lesléa Newman Carol Thompson Tricycle Press 2009

L’acompanyament dels infants
Marta no da besos Belén Gaudes Pablo Macías Cuatro Tuercas 2017

El secret d’en Blef Teresa Arias Eva Clemente Emonautas 2018

El meu cos és 
meu! Dagmar Geisler Dagmar Geisler Juventud 2015

Altres contes i referències

https://youtu.be/L9DQIuZJ44M
https://youtu.be/fWuUsGA8Q7I
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• Cooperativa Coeducacció: www.coeducaccio.coop 

• Introduciendo el género en los planes de estudio de Educación Infantil 

https://genderloops.dissens.de/fileadmin/genderloops/docs/curricu-

lum-es.pdf 

• Gender loops: Recursos para la implementación del género en la edu-

cación infantil. https://genderloops.dissens.de/fileadmin/genderloops/

docs/herramientas.pdf

• https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_pam_a_

pam_coeduquem.pdf 

• Explica’m un conte. Coeducació a la petita infància a través dels 

contes: https://coeducaccio.coop/wp-content/uploads/2019/02/Expli-

cam-un-conte-versio-x-difondre.pdf 
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