
VIVINT LA PATERNITAT

DINÀMICA DE 
TREBALL

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
A través de la visualització d’un vídeo s’obrirà un debat sobre la pater-
nitat responsable. També es proposarà revisar els records personals i 
compartir experiències de cura debatent sobre dades estadístiques 
relacionades.

OBJECTIUS
1. Reflexionar entorn els aspectes pràctics de la paternitat.
2. Treballar la gestió de les emocions, en general, per part dels ho-

mes, i en relació a la paternitat de forma específica.
3. Reflexionar sobre la coresponsabilitat i la desigualtat en la distribu-

ció dels temps entre homes i dones.
4. Revisar l’ús del temps personal i de cura, i fomentar canvis cap al 

futur.

PÚBLIC DESTINATARI
Dinàmica apta per a tots els grups d’edat. Amb tot, és recomanable per 
a grups d’adults. Aquesta activitat es pot utilitzar amb grups mixtes.

DURADA 
1 hora o 1 hora i 30 minuts

MATERIAL
• Vídeo sobre “Paternitat responsable”.
• Retoladors.
• Quartilles de paper.

Conceptes clau: 
Cura.
Coresponsabilitat.
Divisió sexual del 
treball. 
Paternitat 
responsable..

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



PRIMERA PART

Pas 1:
Es comunica al grup que la temàtica de la 
sessió gira al voltant de la cura i la pater-
nitat. A continuació, es visualitza el vídeo 
“Paternitat responsable”.

Pas 2:
Després de la visualització del vídeo s’obrirà 
un torn de debat al voltant de les següents 
qüestions:

• Quins sentiments els ha despertat?
• Els ha sorprès alguna cosa?
• Quanta dedicació pensen que requereix 

la paternitat?
• Qui sol dedicar més temps a la cura a la 

seva família, al seu entorn i a la societat 
en general?

• Què significa la paternitat, és a dir, ser 
pares?

• Quin creuen què és l’aspecte més posi-
tiu de la paternitat i quin l’aspecte més 
costós d’afrontar?

• Quin rol els agradaria tenir de cares als 
seus fill/es i a laseva parella?

• Etc.

SEGONA PART 

Pas 3:
A continuació, cada participant haurà de 
pensar en dos moments del passat, un en 
el que hagi necessitat ser cuidat o cuidada, i 
un altre en el que hagin estat cuidadors/es. 
Després de 10 minuts, quan ho tinguin pen-
sat i escrit, demanarem que facin el mateix 
però pensant en el futur.

Pas 4:
Posada en comú reflexionant sobre qui-
na persona és la que cuida habitualment. 
D’aquesta forma s’obre el ventall per a 
treballar també la cura de persones de-
pendents. La persona dinamitzadora podrà 
animar el debat amb preguntes com:

• Per què els homes dediquen menys 
temps a la cura?

• Quines conseqüències té per a les do-
nes aquest repartiment?

• Qui cuida les dones que cuiden?
• Per què els homes tenen menys baixes 

de paternitat que les dones?
• Vosaltres cuideu d’altres persones? I 

com ho feu?
• Si es fa per amor, per què no ho fa tot-

hom, homes i dones?
• Què succeeix quan les dones tenen una 

feina, realitzen la major part de tasques-
domèstiques i, a més, tenen cura de 
nens i nenes, malalts i persones grans?
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• Per tal d’obrir debats durant aquesta posada en comú, es po-
den anar introduint dades que reflecteixen les desigualtats pel 
que fa al temps dedicat al treball domèstic i de cura entre ho-
mes i dones. Veure marc teòric.

• És important que les persones participants puguin reflexionar 
sobre el que significa per a cadascú la paternitat i quina relació 
té amb la construcció de la masculinitat. En aquest sentit, cal 
fer visible la contradicció existent entre la masculinitat hege-
mònica tradicional i les paternitats responsables.

• És important introduir el concepte de paternitat responsable 
fent servir el que s’explica al marc teòric d’aquest mateix bloc.

EINES DE SUPORT PER LA PERSONA 
DINAMITZADORA
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ANNEX 1
VÍDEO
GRUP DE PARES

Enllaç: 

https://youtu.be/DR774ej3Og8
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