
EL NADÓ
Temes Estereotips de gènere 

Objectius  Conèixer la diferència entre els conceptes de gènere i de sexe.
 Prendre  consciència  de  les  assignacions  diferenciades  i  desiguals  que 
atorguem a les persones per raó del sexe des que som nadons.

Edat recomanada A partir de 12 anys

Nombre 
participants

Indiferent

Durada 25 minuts

Espai recomanat Dues sales o espais on poder parlar sense sentir l'altre grup

Materials Còpies d'una fotografia d'un nadó, fulls de paper i bolígrafs

Desenvolupament de l'activitat

 Per començar la dinàmica dividirem les persones participants en subgrups (mixtes o d'un mateix sexe) de quatre o 
cinc persones cadascun.
 Lliurarem la mateixa fotografia d'un nadó a cada subgrup.  A la meitat dels subgrups els  direm que tenen la 
fotografia  d'un  nadó al  que  anomenarem,  per  exemple,  Júlia.  A l'altra  meitat  els  diem que la  seva fotografia 
correspon a un nadó al  que anomenem, per exemple,  Pau.  El  nom dels nadons restarà en secret  per  a l'altre 
subgrup. 
 Cada subgrup elaborarà un llistat de paraules, expressions, comentaris, que defineixin com és i es mostra el nadó i 
com s'imaginen que podria ser el seu futur personal i professional. Podem introduir les següents preguntes que ens 
ajudaran a crear el llistat. 

●Quina roba portarà?
●Amb qui jugarà?
●Sortirà de festa?
●Què estudiarà?
●Farà el  mateix  que els  seus  germans/es? Hi  haurà diferències? (rol  dins  la família:  sortir,  vestir,  diners, 
estudis... és a dir, diferències d'aquests rols en relació als seus germans dels sexe contrari). 
●Quin caràcter tindrà?
●De què treballarà? Quin sou tindrà?
●Tindrà parella? Com serà?
●Formarà una família?
●...

 Reunirem tots els subgrups i enganxarem les fotografies en una paret. Alhora que desvetllarem que es tractava de 
la mateixa fotografia per ambdós nadons (la Júlia i el Pau). Iniciarem la posada en comú. 



- Sota cada fotografia escriurem el resum de tot allò que cada grup ha pensat en relació a cada nadó. Observarem 
les diferències que apareixen als llistats i ens plantejarem a què poden respondre.

 Conclusions 

R  eflexió i avaluació final  

Les següents idees ens poden ajudar a aprofundir en el nostre debat: 

- Els estereotips són models de comportament social basat en opinions preconcebudes i valors que s'imposen als 
membres d'una determinada comunitat. Entre els estereotips de gènere més comuns figuren:   

   Associats a les persones: 
Dones: tendresa,  comprensió,  sensibilitat,  docilitat,  empatia,  fragilitat,  dependència,  debilitat,  indecisió, 

impulsivitat, etc. 
Homes: valentia,  independència,  fortalesa,  racionalitat,  acció,  duresa, insensibilitat,  protecció,  aventura, 

etc. 
● Associats a l'àmbit familiar: 

Dones: competència feines domèstiques, bones esposes i mares, cura i dedicació familiars, etc.
Homes: èxit econòmic, representació familiar (pater família), representació en l'àmbit públic, etc. 

● Associats a la sexualitat: 
Dones: reprimides sexualment, passivitat, submissió, discreció, etc. 
Homes: sexualment lliures, iniciativa, domini, potència, expressió pública “conquestes”, etc. 

● Associats al món laboral: 
Dones: complementarietat, subsidiarietat, bona presència, restricció de camps, etc. 
Homes: activitat, competitivitat, agressivitat, fortalesa, duresa, vàlua, efectivitat, etc. 

- Són construccions simbòliques i, per tant, modificables. 

-  Les creences estrictes dels estereotips de gènere potencien l'aparició de l'abús.  Quines atribucions personals, 
valors, escolliríem per a les persones amb independència del seu sexe? 

- Com afecten els estereotips de gènere a les relacions afectives i al concepte d'amor i de parella?

- La dualitat humana femenina-masculina, com a dada essencial de les persones.

-  Trencar  la  conceptualització  binària  de  contraris:  racional/emocional;  actiu/passiu;  independent/dependent; 
fort/dèbil; etc. Ser “home” no consisteix a no ser “dona” i viceversa.

 
- El reconeixement del dret a la igualtat, el respecte a les diferències i l'oposició a la desigualtat.

- Les característiques individuals són personals i amb independència del sexe de les persones, per tant no s'haurien 
de supeditar als manaments de gènere. Hem de tenir present que l'ús que fem del nostre llenguatge, és a dir, com 
parlem i escrivim, ens condiciona. Cal recordar que el llenguatge, no és més que un reflex de la realitat que ens 
envolta i que alhora ajuda a mantenir algunes de les creences o idees preconcebudes (mites, estereotips, tòpics) que 
hauríem de canviar. Per exemple: si quan parlem associem substantius com: comprensió, cura i dedicació familiars, 
discreció, bona presència, etc. només a les dones, difícilment els homes es voldran comportar d'aquesta manera. 
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I, podríem dir “i viceversa”, però sabem prou bé, que a més a més, els valors associats al gènere femení estan menys 
valorats que els del gènere masculí, per tant, a les dones no se les critica tant pel fet d'adquirir alguns rols masculins 
(associats  als  homes),  sovint  ans  tot  el  contrari  (ex.:  per  tenir  èxit  al  món  laboral  de  la  direcció  cal  que  ens 
“masculinitzem”, que adoptem patrons de lideratge i gestió masculina).

Fotografia d'exemple:

Activitat i fotografia extretes i adaptades de Els paranys de l'amor de Montserrat Garcia Salomon. (Octaedro, 2002).




