
 
 
 

Explica’m un conte lliure de sexisme! Segona Sessió 

..Breu descripció:                                                                                                                       .   
De quina manera podem transformar els imaginaris dels contes per fomentar l’equitat? 
Com podem visibilitzar la diversitat en els diferents components que constitueixen una 
narració infantil? Quin paper han de jugar els infants en aquest canvi? En aquesta sessió 
intervindrem de forma col·lectiva en els imaginaris que ens ofereixen els contes per 
trencar estereotips, fomentar la cultura de la pau i donar valor a la diversitat. 
 

 
  Durada:                                                                                                                                    . 

2 hores 

 
  Adreça’t a:                                                                                                                               .  

Professionals que treballen amb infants 

 
  Objectius:                                                                                                                                . 

 
- Aprofundir en el coneixement del projecte “Explica’m un conte. Coeducar en la 

petita infància a través dels contes” que es va portar a terme a Ciutat Vella i els 
materials i recursos que ofereix.  

 
- Compartir estratègies i metodologies diverses per treballar els valors dels contes 

en el treball amb infants. 
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- Reflexionar entorn el concepte de diversitat, la importància de plasmar-la en els 
contes i com integrar-la en els diferents elements que constitueixen un conte. 

 
- Ampliar el coneixement d’alternatives culturals no sexistes, posant especial 

èmfasis en els contes.  
 

- Adquirir eines teatrals i narratives per dramatitzar una història. L’escenari, 
l’attrezzo, les posicions corporals o la reacció dels personatges com a elements 
on integrar la perspectiva de gènere i intercultural.  

 
- Posar en pràctica de manera col·lectiva la transformació de contes o la creació de 

noves històries, fent ús de la narrativa i/o del teatre.  
 

- Compartir les necessitats i especificitats de cada centre per proposar 
col·lectivament estratègies i metodologies per adaptar les sessions. 

 

 
  Continguts que es treballaran:                                                                                                . 

- Representacions no sexistes 
 

- Llenguatge i comunicació no sexista 
 

- Cultura de la pau i la no violència 
 

- Interseccionalitat i diversitat 
 

- Dinamització de la maleta coeducativa 
 

- Teatralització i dramatúrgia dels contes 
 

- Coeducació 

 
  Metodologia:                                                                                                                            . 

Es treballarà a partir de dinàmiques interactives i de la narració teatralitzada que es va fer 
per presentar la maleta i els seus continguts 

 
  Materials complementaris:                                                                                                      . 

Projector, connector a PC i so 
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