
ELS NOIS NO PLOREN
I LES NOIES SÓN MÉS LLESTES

Temes Discriminació, igualtat de gènere, drets humans

Objectius   - Debatre sobre els estereotips de gènere i la igualtat de gènere
  - Promoure la tolerància
  - l·lustrar com els estereotips creen discriminació

Edat recomanada De 8 a 13 anys

Nombre 
participants

De 8 a 20 infants

Durada 90 minuts

Espai recomanat Una sala on poder-se distribuir en diferents grups 

Material Paper, 4 rètols, cartolines de paper per cada afirmació

Desenvolupament de l'activitat

Primera part: prenent posició

 Abans de començar l'activitat haureu de:
 Escollir 3 o més afirmacions de la llista d'exemples adjunta i crear-ne de noves.
 Preparar 4 rètols amb el següent text cadascuna: estic d’acord - no ho sé - encara hi penso – no estic 

d'acord.
 Col·locar els rètols a 4 cantonades d’una sala.
 Escollir afirmacions addicionals i escriure-les en diferents fulls de paper.

 Un cop preparada la sala, expliqueu la primera part de l’activitat als infants: l’habitació ha estat dividida en 4 
cantonades. Cada cantonada està marcada amb un cartell (estic d’acord/no ho sé/encara hi penso/no estic 
d'acord).  El  monitor  o  monitora  llegirà  les  afirmacions,  una  a  una.  Els  infants  escolliran  una  cantonada  de 
l'habitació segons si estan d’acord, estan en desacord, no tenen opinió o necessiten més temps per a pensar-hi.

 Llegiu en veu alta la primera afirmació i espereu a que els infants triïn una posició. Després pregunteu als infants 
de les diferents cantonades perquè han escollit  aquelles opcions.  Convideu als  infants a canviar d’opinió si 
després de sentir altres raons ho creuen convenient. Repetiu el procés amb les afirmacions restants.

 Poseu tots els infants en un sol grup i debateu aquesta part de l’activitat:
 Us ha sorprès alguna cosa d’aquesta activitat?
 Per què creieu que la gent té diferents opinions sobre aquestes afirmacions?
 Hi ha hagut alguna raó d’algú altre que t’hagi fet canviar d’opinió? Per què?
 Com podem saber quina és la posició ‘correcta’?

Segona part:   respresentant el posicionament  

 Dividiu els infants en petits grups de no més de cinc persones i doneu a cada grup una afirmació diferent. 
Doneu 15 minuts a cada grup per tal de debatre i crear un petit esquetx sobre aquesta afirmació que serveixi 



per donar un missatge sobre aquesta.
 Cada grup fa la seva representació. Després de cada representació, pregunteu als infants que han fet de públic 

quin  missatge  creuen  que  la  representació  pretenia  donar.  Després  pregunteu  al  grup  que  ha  fet  la 
representació quin era el missatge que volien transmetre.

Reflexió i avaluació final

 Debateu els efectes dels estereotips de gènere preguntant als i les participants qüestions com les següents:
 Quins punts en comú tenien les diferents afirmacions? Coneixeu altres afirmacions com aquestes? 
 Hi ha diferents normes o expectatives per a nois i per a noies en aquest grup? I a la classe o a l’escola? I a 

la família? Té algun sentit això?
 Podeu pensar altres idees sobre com els nois o les noies haurien de ser o de fer? Hi ha idees similars que 

existeixin en altres parts del nostre país? I a Europa? I al món?
 Què passa quan un noi o una noia no està d’acord amb aquestes idees preconcebudes i vol ser o actuar 

de manera diferent? T'has trobat mai en una situació així? Com et vas sentir? Què vas fer?
 Aquestes idees de com s’espera que els homes o les dones siguin i es comportin afecten també a les 

persones adultes? 
 Com utilitzem el vocabulari? Quins adjectius associem als nois i quins a les noies? Hi ha diferències?

 Relacioneu estereotips de gènere i discriminació fent preguntes com les següents:
 Com aquestes idees poden limitar a homes i dones en les seves eleccions? Pots donar algun exemple?
 El vocabulari pot afavorir aquesta limitació?
 Com aquestes limitacions afecten als drets humans?
 Què podem fer en el futur per tal que nois i noies puguin actuar de la manera més lliure en el camí que ells  

i elles vulguin?

Suggeriments per als monitors i monitores

 Aneu amb compte de no reforçar els estereotips que es presenten en aquesta activitat. Aneu amb compte amb 
els vostres propis prejudicis i estereotips relacionats amb el gènere, vosaltres només heu de fer de mediadors o 
mediadores en el grup d’infants.

 Escolliu afirmacions que mostrin que, encara que els nois i noies siguin diferents físicament, tenen els mateixos 
drets. Escolliu afirmacions que siguin prou controvertides per tal de tenir més diversitat d’opinions.

 A l'hora de fer els grups, eviteu polaritzar nois i noies. Depenent del grup, podeu crear grups del mateix sexe o 
grups que tinguin el mateix nombre de nois i noies a l’hora de fer els esquetxos.

 Cal tenir present que el llenguatge és com un mirall que reflecteix la societat que l'utilitza. Per això, la persistència 
de pràctiques discriminatòries (classisme, racisme o sexisme) en l'ús del llenguatge no és més que un senyal de 
presència generalitzada de classisme, racisme o sexisme en la nostra cultura.

 Les actituds dels pares i mares solen influenciar fortament als infants i joves. Pot ser que un cop feta l’activitat 
tingueu reaccions positives i negatives per part dels pares i mares.

 Desenvolupeu amb els infants una espècie de codi de conducta personal per saber com els membres del grup 
s'han de comportar entre ells i elles per assegurar-nos que nois i noies són tractats de manera igual. Escribiu-lo 
en un gran paper d’embalar a la paret i recorreu-hi quan hi hagi conflictes amb el grup.



ELS NOIS NO PLOREN
I LES NOIES SÓN MÉS LLESTES

Adaptacions

   -    Per escurçar l’activitat podeu fer només la part que creieu més rellevant per al vostre grup.
   -    Enlloc de fer esquetxos, pregunteu als infants si volen fer presentacions de caire més visual (per ex. un dibuix,  

     dibuixos  animats, un collage amb fotos de revistes, etc).

Afirmacions d'exemple

 Els gossets són només per a nenes.
 Els nens no ploren.
 Els nens no porten faldilla.
 Una nena no pot ser directora general.
 Només els nens juguen a futbol.
 Només les nenes fan ballet.
 Les nenes són dèbils i els nens forts.
 Les nenes ajuden a les mares i els nens als pares.
 És millor ser nena que nen.
 Quan alguna cosa va malament, els nens són els principals sospitosos.
 Els nens poden dir paraulotes però les nenes no.
 Les nenes són més intel·ligents que els nens.
 Les nenes guanyen a les baralles perquè lluiten de manera bruta.
 És correcte per als nens pegar-se entre ells però no per a les nenes.
 El nens són més mandrosos que les nenes.
 Les nenes són més bones mentideres que els nens.
 Les nenes dibuixen millor.

Activitat traduïda i adaptada de Compassito: Manual on Human Rights Education for Children (Council of Europe, 2007 Budapest).




