
 
 
 

Explica’m un conte lliure de sexisme! Primera Sessió 

..Breu descripció:                                                                                                                       .   
Quins valors transmetem als infants a través dels contes i les altres manifestacions 
culturals? Com podem detectar-los? Quin paper juguen les persones educadores en el 
foment de la igualtat? En aquesta sessió reflexionarem entorn la pràctica coeducativa i el 
paper dels contes en l’educació dels infants i adquirirem eines per fomentar una societat 
no sexista tot transformant els imaginaris. 
 

 
  Durada:                                                                                                                                    . 

2 hores 

 
  Adreça’t a:                                                                                                                               .  

Professionals que treballen amb infants 

 
  Objectius:                                                                                                                                . 

 
- Conèixer conceptes bàsics que conformen el sistema sexe-gènere com el 

binarisme de gènere i sexe, l'heteronormativitat, l'androcentrisme, els rols i 
estereotips de gènere o la divisió sexual del treball remunerat, domèstic i de cures 
entre d'altres i les desigualtats, discriminacions i violències que generen. 

 
- Debatre sobre el paper de les persones professionals en l'educació i qüestionar 

amb perspectiva de gènere els rols i la interacció que s'estableix entre aquestes i 
els infants. Aproximar-nos a la metodologia coeducativa.  
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- Reflexionar sobre el paper dels contes en l'educació dels infants. Entendre'ls com 
una eina educativa i de transformació social.  

 
- Incidir en la identificació, reconeixement i expressió de les emocions pròpies i de 

les altres persones i donar eines per la resolució no violenta dels conflictes 
 

- Compartir eines per poder detectar la transmissió del sistema sexe-gènere en les 
diferents manifestacions culturals i materials educatius dirigits a la canalla, 
prestant especial atenció en els contes 

 
- Reflexionar entorn els diferents elements que conformen un conte -tema, història. 

personatges, llenguatge, imatges, conflictes, finals, ambient o punt de vista- i 
adquirir eines per tal d’incidir amb perspectiva de gènere en cada un d’ells.  

 
- Debatre sobre com les diferents discriminacions interaccionen i s'expressen en els 

contes. 
 

- Posar en valor la diversitat en totes les seves formes  
 

 
  Continguts que es treballaran:                                                                                                . 

- Binarisme de sexe i gènere 
 

- Heteronormativitat i discriminacions envers el col·lectiu LGTBI 
 

- Rols i estereotips de gènere 
 

- Feminitat i masculinitat hegemòniques 
 

- Comunicació no sexista 
 

- Coeducació 
 

- Els valors socials: androcentrisme i invisibilització femenina 
 

- Cures i tasques feminitzades 
 

- Racisme, xenofòbia i interseccionalitat. La diversitat com a valor. 

 
  Metodologia:                                                                                                                            . 

Visionament de peces audiovisuals i debat participatiu 
 

 
  Materials complementaris:                                                                                                      . 

Projector, connector a PC i so 
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