
UNA EXPERIÈNCIA DE CURA

DINÀMICA DE 
TREBALL

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
Brainstorming i debat entorn el concepte de cura, la relació que hi te-
nen els homes, i vivència d’una experiència de cura.

OBJECTIUS
1. Explorar el concepte de cura i la seva pràctica quotidiana.
2. Propiciar una experiència vivencial de cura.
3. Promoure la reflexió sobre els diferents rols de gènere associats a 

les relacions de cura.

PÚBLIC DESTINATARI
Dinàmica apta per a tots els grups d’edat. Aquesta activitat es pot uti-
litzar amb grups mixtes.

DURADA 
Es proposa realitzar aquesta activitat en dues sessions (separades per 
una setmana aproximadament):
La primera part comprèn els passos de l’1 al 9: entre 1h 30’ i 2h.
La segona part comprèn el pas 10: 1h.

MATERIAL
• Ous.
• Targetes i retoladors.
• Pissarra.
• 2 Caixes i tovallons.
• Dibuixos/fotos de persones, animals, plantes, coses, etc.
• Full d’instruccions dinàmica de l’ou (Annex 1).

Conceptes clau: 
Cura, rols de gènere, 
masculinitat, 
socialització 
diferencial de gènere.

Es recomana 
iniciar el treball de 
coresponsabilitat 
i/o paternitat amb 
aquesta activitat 
donat que ens 
permet explorar 
la cura a partir 
de les pròpies 
idees, opinions i 
posicionaments dels 
joves.

De la mateixa 
manera, la part de 
la cura de l’ou pot 
ser útil com a última 
activitat després 
d’haver treballat la 
coresponsabilitat 
i la paternitat per 
avaluar el que han 
après les persones 
participants.



PRIMERA PART

Pas 1:
S’introdueix el tema de la cura i es pregunta 
al grup què s’entén per cura?”.

Pas 2:
Es reparteix una cartolina i un retolador a 
cada participant i es sol·licita que s’escrigui 
la paraula “CURA”.

Pas 3:
Cadascú escriu totes aquelles paraules 
i frases que es relacionin amb la paraula 
“CURA”.

Pas 4:
Posada en comú després d’un període de 
5-10 minuts,. S’anirà inventariant a la pis-
sarra el contingut de totes les aportacions, 
de manera que siguin visibles per a tothom 
i que permetin associar les idees més fre-
qüents.

Pas 5:
Presentació de dues caixes: una correspo-
nent aper als homes i una per les dones, i 
es repartiran dibuixos/fotos de persones, 
objectes, animals, plantes, etc., entre les 
persones participants.

Pas 6:
Es posen dins la caixa de les dones aque-
lles fotos que considerin que elles estarien 
més preparades per a cuidar. Tot seguit es 
fa el mateix amb la caixa dels homes.

Pas 7:
Es retiren les figures de la caixa una a una, 
presentant-les al grup. És important situ-
ar-les davant de la caixa corresponent de 
forma que no es barregin, ja que això serà 
una eina per a la reflexió i el debat posterior.

Pas 8:
Quan s’hagin vist totes les figures, s’obrirà 
un torn de debat al voltant del concepte de 
CURA, emprant com a punts de referència, 
les associacions lliures de la pissarra i la 
separació de les figures a les dues caixes. 
Algunes preguntes per a dinamitzar el de-
bat poden ser les següents:
• És possible definir la cura a través d’una 

única idea?
• És bo ser cuidat? Per què?
• És bo cuidar? Per què?
• Quines figures s’han col·∙locat únicament 

a la caixa masculina? I quines únicament 
a la femenina? Per què?

• Quins objectes eren a les dues caixes?
• Els homes i les dones aprenen a cuidar, 

o és una capacitat “natural”?

Pas 9:
Durant els últims 10 minuts de la sessió s’ex-
plica la dinàmica de l’ou. Es demana a cada 
participant que posi la mà dins la capsa on 
estaran els ous prèviament embolicats amb 
tovallons. Un cop tothom tingui l’ou s’ex-
plica que n’hauran de tenir cura durant la 
setmana següent i es lliuren les instruccions 
bàsiques de l’exercici (Annex 1). Es demana 
si hi ha algun dubte i es tanca la sessió fins 
la setmana següent en la que es farà el re-
torn d’aquesta experiència.

PROCEDIMENT
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• Per realitzar el pas 5 podem suggerir que les figures siguin re-
talls de diaris o revistes. És interessant poder incloure imatges 
de bebès, persones grans, animals, plantes, joguines tren-
cades, equips electrònics, escombra, rentadora, plats bruts, 
factures, lavabo, cotxe o moto, material per cosir, etc. A més, 
és interessant deixar un espai per les imatges que no siguin 
col·∙locades enlloc.

• Cal comentar que no existeix una única definició del concepte 
de “cura”. Es tracta d’una paraula de molts sentits i l’important 
és poder escollir amb llibertat.

• A més, cal fer referència a que, tradicionalment, s’ha atribuït a 
les dones la cura dels infants i de les persones dependents, 
dels animals i del treball domèstic, mentre que s’ha associ-
at als homes la cura d’objectes com el cotxe, les tasques de 
manteniment i bricolatge de la casa, etc. És important remarcar 
que aquestes construccions socials són adquirides històrica i 
culturalment, que s’han anat transmetent de generació en ge-
neració i, per tant, són apreses i no biològiques.

• És interessant tenir en compte que, per a l’última part, no cal 
que l’objecte de cura sigui un ou. Poden emprar-se altres ob-
jectes (com un globus), bé perquè es creguin més adients o 
simbòlics, o bé pactats pel grup.

EINES DE SUPORT PER LA PERSONA 
DINAMITZADORA

MASCULINITAT[S]
4.1. DINÀMICA DE TREBALL

UNA EXPERIÈNCIA DE CURA

SEGONA PART

Pas 10:
Devolució de la dinàmica de l’ou. Cada home 
ha d’explicar la seva experiència en uns 5 
minuts. Per ampliar la seva explicació es pot 
seguir el següent guió:

• Ha interferit l’ou en la teva vida diària?
• Quines dificultats t’ha suposat?
• Què és el que més t’ha agradat?

• Has demanat ajuda a alguna persona?
• Quan no estaves amb l’ou, què feies? on el 

deixaves?
• Quins sentiments t’ha suggerit l’experièn-

cia?

És interessant que es demani l’opinió a altres 
membres del grup al final de cada exposició, 
per tal de relacionar la vivència de cadascú 
amb les idees del debat de la sessió anterior.
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ANNEX 1
LA CURA DE L’OU 

Et fem responsable de la cura de 
l’ou que tens a les teves mans 
durant aquesta setmana. Ets lliure 
de posar-li un nom, pintar-lo, ves-
tir-lo, portar-lo a sobre, netejar-lo 
o el que tu vulguis. 

Això si, com a mínim has de seguir 
les següents instruccions:

• Què conegui a la teva parella.
• Presenta-li als teus amics/ami-

gues o algun familiar.
• Hauràs de portar-lo a la feina
• Fes alguna activitat/excursió 

amb l’ou que creguis que li pot 
agradar. 

• Quan estiguis a casa ha de estar 
sempre a la vista, conviu amb 
ell!

Ah! Sobretot no t’oblidis de por-
tar-lo el proper dia!

MASCULINITAT[S]
4. LA CURA DE LES ALTRES PERSONES:
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