
    
TALLERS DE COEDUCACIÓ 

El joc, la joguina , els contes infantils, esdevenen cabdals en l’aprenentatge i desenvolupament 

dels infants, per això es necessari fomentar el judici crític envers la competència, la violència, 

el sexisme i la desigualtat… que moltes activitats lúdiques transmeten. 

Amb aquests tallers, volem proposar aquesta mirada crítica impulsant accions educatives que 

ofereixin nous patrons i models de relació entre els gèneres i ajudar als nostres infants a 

avançar en la construcció d’una identitat lliure de prejudicis i estereotips 

Tallers per a nens i nenes 

Els tallers s’estructuren en dues parts: 

1.- Conta contes 

S’han triat 6 contes diferents que posen en evidència els estereotips sexistes, per la qual cosa 

volem potenciar la capacitat d’identificació positiva en l’aprenentatge dels rols i de les 

relacions entre gèneres. 

Els contes s’han triat també en funció del cicle que s’hagi d’explicar (document annex) 

Amb aquests contes volem reflexionar sobre si hi ha d’haver diferencies en els jocs, en la 

manera de vestir . si hi ha coses d’homes i coses de dones. 

Volem reflexionar també sobre com ens repartim les feines de casa i també si trobem 

diferencies fóra de casa. 

2.- Debat i discussió 

Amb el debat i la discussió volem potenciar la capacitat crítica i un canvi de visió sobre els 

estereotips i els rols sexuals 

Els contes s’han desenvolupat per tres professionals diferents, que cadascú amb el seu estil i 

característiques l’ha treballat de forma individualitzada però s’ha post en comú la metodologia 

de treball. 

Metodologia del taller 

1.- Introducció. 

Cada conte i cada professional adopta aquesta primera part en funció del personatge que ha 

creat i del conte que es treballarà, per exemple, amb el “Rosa caramel”, la Pallassa Trafàlgar, 

es presenta com una senyoreta que els hi vol fer un examen molt difícil, quan es representa el 

de “La meitat d’en Jan” surt el personatge tot atrafegat demanant en Jan que s’afanyi que 

arriba tard a escola... 

 



    
2.- Narració del conte 

Cada conte es narrat d’una forma teatralitzada, i participativa per part dels nens i nenes. 

3.- Reflexions 

A continuació es tracta de reflexionar entorn als personatges del contes, què els hi passa, 

perquè ho fan, amb què es troben, etc... 

4.- Debat 

Es tracta de reflexionar entorn a la igualtat, si realment existeixen coses de nens i coses de 

nenes, si ens expressem com volem ser, etc. 

Moltes vegades en funció del conte deixem un objecte, per tal de que la temàtica que s’ha 

treballat es pugui continuar amb una caixa on posarem aquelles coses que passen, reflexions o 

situacions on ens hem trobat amb una discriminació per raó de gènere i així poder continuar la 

reflexió al llarg del curs 

Cicle inicial 

Rosa caramel 

 

Aquest conte és la història d’un grup d’elefants i elefantes on elles viuen de 

manera separada i tenen activitats diferents, fins i tot el colors d’unes i 

altres és diferent. Els elefants són grisos, mengen herbes verdes, es 

dutxen al riu, es rebolquen al fang i fan la migdiada sota els arbres. Les 

elefantes són roses, estan tancades en un jardí ballat i no poden fer res del 

que fan els seus companys elefants. Però hi ha una elefanta que és gris, i en 

el seu intent per tornar-se rosa… 



    

Les princeses també es tiren pets 

 

Laura retorna de l’escola amb un gran dubte després d’una conversa a 

classe. En Marcel li confessa que les princeses també es tiren pets. La 

Laura ràpidament li pregunta al seu pare si això és cert, al que ell li respon 

de manera afirmativa i poc després li ensenya un llibre que tenia amagat: el 

llibre secret de les princeses…És un llibre molt recomanat per trencar amb 

les imatges tan estereotipades de la Ventafocs, la Blancaneus o la Sirenita, 

entre d’altres. 

Cicle Mitjà 

La meitat d’en Jan 

 

Aquest conte ens parla de les limitacions que els nens es troben pel fet de 

ser nens i com a poc a poc l’entorn els “obliga” a anar abandonant totes 

aquelles coses que no són “de nens”…què ens queda si ens desprenem d’una 

meitat? 



    

El meu pare es mestressa de casa. I què? 

 

El pitjor de tot va ser el dia que a l’ escola ens van demanar una redacció 

titulada “el treball del meu pare”. Els altres nens i nenes tenien pares que 

eren fusters,advocats, taxistes, cambrers , periodistes, i tota mena de 

pares per l’ estil. Jo era l’única de tota classe que tenia un pare mestressa 

de casa. 

 

Cicle Superior 

L’Artur i la Clementina 

 

Aquest és un conte molt interessant per treballar al voltant dels desigs i 

dels somnis complerts…o no…El tema és la cerca de la llibertat perduda, per 

una tortuga femella en la relació de parella, en la que la seva parella li dóna 

totes les coses que ella vol fer per sí mateixa… 

El desig de la Rudy 



    

 

A Pen una antiga ciutat de la Xina viu la Ruby. Ella és diferent de totes les 

nenes del seu temps. Enlloc de casar-se, està  decidida a anar a la 

universitat, com fan els nens a casa seva. Un emotiu homenatge a la 

independència d’esperit. 


