
TASQUES REALITZADES, 
TASQUES VISIBLES

DINÀMICA DE 
TREBALL

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
S’aborda la invisibilitat de les tasques domèstiques i de cura a través 
d’una representació simbòlica de la sobrecàrrega de tasques.

OBJECTIUS
1.  Reflexionar entorn la invisibilitat i la desvaloració del treball do-

mèstic diari.
2. Reflexionar entorn la participació masculina en les tasques de la 

llar i la criança, per tal de fomentar canvis per a una distribució del 
temps més equitativa.

3. Qüestionar la divisió sexual del treball tradicional.

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

DURADA 
1 hora o 1 hora i 30 minuts

MATERIAL
• Bolígrafs.
• Full “Qui fa què a casa?” (Annex 1).

Activitat adaptada del manual Proyecto H. Trabajanado con hombres jóvenes, en 
el seu maual 2 “Paternidad y cuidado”, elaborat per PAPAI i coordinat per Instituto 
PROMUNDO (2001).

Conceptes clau: 
Tasques 
domèstiques i de 
cura.
Divisió sexual del 
treball. 
Rols de gènere.
Coresponsabilitat.

Es recomana revisar 
el recurs pedagògic 
del CIRD sobre 
coresponsabilitat 
per complementar 
o ampliar les 
activitats.



Pas 1:
S’introdueix la temàtica i es passa a totes 
les persones participants el qüestionari “Qui 
fa què a casa?” (Annex 1). Un cop retornat el 
qüestionari, es pot obrir un torn de paraula 
per fer la devolució dels resultats i introduir 
conceptes clau.

Pas 2:
Se sol·licita a les persones participants 
que es divideixin en grups de 5. Cada grup 
representa un nucli familiar. El grup ha d’as-
signar tasques a cada membre de la família 
i escenificar-les.

Pas 3:
Mentre els grups estan funcionant, es de-
manarà a un dels membres de cada grup 
que pari de treballar i que la resta distribu-
eixi les seves funcions entre si.

Pas 4:
Passat un temps, es demana a un altre/a 
participant que pari de treballar. La resta 
de membres de la “família” haurà de repar-
tir-se les seves tasques altra vegada.

Pas 5:
Es continuarà aturant les persones par-
ticipants fins que tan sols en quedi un/a 
realitzant totes les funcions.

Pas 6:
Després de deixar que l’última persona par-
ticipant treballi una mica mentre la resta 
observa, també se li demanarà que s’aturi.

Pas 7:
A continuació, s’encetarà un debat en el 
que es prendrà com a referència l’experi-
ència viscuda. Algunes preguntes poden 
ser les següents:

• Com creieu que estarà cada casa 
després d’una setmana amb l’últim re-
partiment de funcions?

• Com s’ha sentit cadascú a l’observar que 
la resta de companys o companyes ana-
ven deixant de treballar?

• Com s’han sentit les últimes persones 
treballadores de cada grup?

• Creieu que les persones perceben 
aquestes tasques, o tan sols es fan visi-
bles quan no es realitzen?

• Qui desenvolupa aquestes tasques a les 
vostres llars?

• Quines són les tasques que més realit-
zen els homes?

• Durant la infància, qui s’estimula més 
per fer tasques domèstiques i de cura, 
els nens o les nenes?

PROCEDIMENT

MASCULINITAT[S]
4. LA CURA DE LES ALTRES PERSONES:
CORESPONSABILITAT I PATERNITAT
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•  És important fer visible i posar en valor les diferents tasques 
domèstiques i de cura. Aclarint el terme coresponsabilitat en 
base al que s’explica al marc teòric d’aquest bloc.

• Seria oportú treballar el que implica un repartiment desigual 
de tasques per les persones. Pot ser un bon moment per tre-
ballar conceptes com divisió sexual del treball, doble jornada 
o doble presència.

• Cal ressaltar la importància del treball domèstic diari i que do-
nes i homes estan igualment capacitats per a exercir aquestes 
funcions. No existeix res en la biologia de les persones que les 
inclini més cap a activitats domèstiques o professionals i, per 
tant, les diferències d’actituds es deuen als models masculins 
i femenins construïts socialment.

• A l’hora d’escenificar el repartiment de tasques de les famílies, 
és interesant remarcar la creativitat a l’hora de definir el model 
familiar que escollit. Fent visible i posant en valor la diversitat 
de models familiars existents actualment.

EINES DE SUPORT PER LA PERSONA 
DINAMITZADORA

MASCULINITAT[S]
4.2. DINÀMICA DE TREBALL

TASQUES REALITZADES, TASQUES VISIBLES

Pàgina 3



ANNEX 1
QÜESTIONARI
QUI FA QUÈ A CASA?

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

Qui fa aquesta 
tasca? (jo, 

parella, fills/es, 

Quant de temps 
hi dedica?

1. Anar a comprar

2. Netejar la pols

3. Escombrar i fregar el terra

4. Portar a les filles i/o fills a l’escola

5. Netejar el lavabo

6. Netejar la roba (rentar, estendre i recollir)

7. Cura de les plantes

8. Cura dels animals

9. Planxar

10. Ajudar a fer els deures

11. Realitzar reparacions domèstiques

12. Anar a les reunions escolars i/o tutories

13. Ocupar-se de les relacions familiars (família extensa)

14. Ocupar-se de familiars dependents

15. Confecció i cura de la roba

16. Planificació de les tasques domèstiques i de cura

17. Decidir el menú diari

18. Cuinar

19. Cures bàsiques de les criatures (donar de menjar, bany, vestir 
i desvestir,

20. Rentar els plats o posar el rentavaixelles (posant-los a dins)

21. Administrar els diners (economia familiar)

22. Planificar el temps d’oci compartit

23. Gestió problemes de salut (demanar cita, comprar medicaments, 
seguiment tractament, portar als fills/es al metge...)

24. Cura del cotxe/moto (revisions, manteniment)

25. Seguiment de factures i revisions de casa (gas, llum..)
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