
HEROÏNES I HEROIS
Temes Igualtat de sexes, discriminació i xenofòbia, ciutadania

Objectius Reflexionar sobre com s'ensenya la història als infants i joves i ressaltar les 
diferents perspectives d'un mateix esdeveniment i els seus herois i heroïnes. 
Analitzar críticament sobre el significat dels herois i heroïnes que actuen 
com a models i estereotips de gènere i com s'assenten a la nostra història, 
cultura i vida diària.

Edat recomanada a partir d'11 anys

Nombre 
participants

Indiferent

Durada 60 minuts

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

Material Paper i bolígrafs (si és possible un de negre i un de vermell per participant)
Un bloc de paper de grans dimensions (com una pissarra) i retoladors. 

Desenvolupament de l'activitat

 Demaneu a les persones participants que en cinc minuts pensin quins són els herois o heroïnes (actual, de la història, 
de ficció, etc.) que més admiren.

 Repartiu els fulls de paper i els bolígrafs i dieu-los que dibuixin dues columnes. A la primera columna han d'escriure 
(amb el bolígraf negre) els noms de tres o quatre heroïnes i una breu descripció de qui són i què han fet. A la part 
inferior del full han d'escriure paraules clau que descriguin els trets personals de les heroïnes. 

 Repetiu el mateix procés (utilitzant els bolígrafs vermells) per a tres o quatre herois. Aquesta informació ha d'anar 
escrita a la segona columna. 

 Demaneu als i a les participants que formin grups reduïts d'entre cinc i set persones i que comparteixin les seves 
heroïnes i  herois.  Ara hauran d'arribar a un consens i  quedar-se amb les quatre heroïnes  i  quatre herois  més 
admirats. 

 Reagrupeu altra vegada a tothom i escriviu en el bloc de paper gran els noms de totes les heroïnes i tots els 
herois en dues columnes. Afegim les paraules clau que descriguin les característiques personals.

 Debateu la llista de característiques i  l'ús  d'heroïnes i  herois  com a models a imitar,  així  com si  constitueixen 
estereotips de gènere. Després passeu a la reflexió final. 



Exemples: 

HEROÏNES HEROIS

Mónica Terribas
Ex-presentadora del  programa informatiu i  d'anàlisi  de 
l'actualitat “La nit al dia”. Actual directora de TV3

Lance Armstrong
Ciclista  nord-americà  considerat  un  dels  millors  de  la 
història  i  convertit  en  llegenda  per  la  seva  superació 
d'un càncer i posterior victòria de set Tours de França.

Angelina Jolie
Actriu de diverses pel·lícules d'èxit, coneguda també per 

la seva vessant humanitària. 

Carles Sabater
Actor  i  ex-cantant  de  SAU,  un  dels  més  emblemàtics 
grups de rock català dels 90.

Teresa (Ventdelplà)
Personatge de ficció, protagonista de la sèrie Ventdelplà. 
És un dels pilars del poble i es caracteritza per la seva 
capacitat  de  superar  infinitat  de  situacions  difícils  en 
l'àmbit professional, familiar, emocional...

Jack Sparrow (Piratas del Caribe)
Personatge de ficció. Pirata protagonista caracteritzat pel 
seu caràcter estrambòtic i les seves reaccions atípiques 
a les situacions que se li presenten.

Característiques Característiques

Intel·ligent
Agressiva

Sexi
Humanitària

Mare 
Màrtir

Lluitador
Atleta
Artista
Atractiu

Espontani
Despreocupat

Reflexió i avaluació final

Comenceu repassant l'activitat i el que cada persona ha après sobre els herois i heroïnes en què han treballat. 
Després passeu a parlar sobre els estereotips en general i sobre com influeixen a la percepció  i en les accions de 
la gent: 
 Quin tipus de gent són les heroïnes i els herois? (Gent comuna, membres de la reialesa...) Què fan o han fet? 
(Lluitar, escriure llibres...) On han sentit a parlar-ne?
 En què s'assemblen i en què es distingeixen les dues llistes de característiques?
 Quins valors corresponien a les heroïnes i als herois? Es tractava dels mateixos valors per ambdós o hi havia 
diferències?
 Què enteneu per la paraula “estereotip”? Quanta veritat contenen els estereotips? Els estereotips sempre són 
negatius?
 Tu personalment i la societat en general, teniu estereotips i expectatives diferenciades per a homes i dones?  
 Us sentiu limitats per aquestes expectatives? En quina mesura? 
 Fins a quin punt les barreres socials i culturals són el resultat d'una forma de pensar estereotipada? 
 De quina manera la gent pateix la negació dels seus Drets Humans per culpa dels estereotips de gènere?
 Les  expectatives estereotipades acostumen a actuar com a barreres  per a homes i  dones i  limiten les  seves 
eleccions i opcions de vida. Quin tipus de barreres de gènere han experimentat les persones participants? A casa, a 
l'escola, a llocs d'oci, a la feina...?



HEROÏNES I HEROIS
- Què podem fer respecte d’aquestes barreres? Poden identificar estratègies per a trencar amb aquestes normes i 
valors culturals relacionats amb la masculinitat i la feminitat?
 El llenguatge hi juga algun paper? Creieu que amb les paraules (amb una manera concreta de parlar) podem 
reforçar i perpetuar aquestes normes i valors culturals relacionats amb la masculinitat i la feminitat?

Suggeriments per als monitors i monitores

A l'hora de la posada en comú general dels herois i heroïnes i les seves característiques, hauries d'acceptar totes les 
contribucions dels grups i escriure-les al bloc. Si algú proposa característiques com “femenina” o “masculí”, accepta-
les de moment i després torna a parlar-ne durant l'avaluació, per a debatre el significat d'aquestes paraules. 

És important tenir present que quan parlem d'estereotips o maneres de ser, l'ús que fem del nostre llenguatge, també 
ens condicionarà (ens dirà coses). 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 (ús del llenguatge)  associem característiques que podria tenir 
qualsevol persona només a un dels gèneres (masculí o femení), difícilment l'altre sexe es permetrà de comportar-se 
en públic com el seu contrari, i més, tenint en compte que els valors associats al gènere femení estan menys valorats 
que els del gènere masculí. Així, abans de dir que algú té una veu femenina, per exemple, podríem dir que té una 
veu més aguda. (val la pena posar més exemples...).

Adaptacions

Quan treballeu amb participants bastant  joves,  podeu centrar-vos en heroïnes i  herois  trets  de còmics,  contes, 
pel·lícules,  esportistes,  cantants...  També podeu començar  la  sessió llegint  còmics  o contes o penjant  cartells  de 
cantants, esportistes... i reflexionant després sobre les característiques dels personatges. 

Activitat traduïda i adaptada del Compass: Manual de Educación de Derechos Humanos con Jóvenes (Council of Europe, 2002).




