
AMB ELS ULLS BEN OBERTS          
Temes Estereotips de gènere i divisió sexual del treball

Objectius - Analitzar les activitats que fan les dones i els homes en diferents àmbits 
de l'espai públic des d'una perspectiva de gènere.
- Comparar el que han observat a l'espai públic amb el que habitualment 
té lloc dins l'àmbit privat. 
- Identificar les diverses tasques quotidianes que desenvolupen les persones 
en funció del seu sexe. 

Edat recomanada De 14 a 16 anys

Nombre 
participants

A partir de 4 persones

Durada 2 hores

Espai recomanat Una sala on poder explicar l'activitat i fer les conclusions 

Material - Fulls i bolígrafs
 Pauta d'observació
 Fitxa de reflexió personal: “Com ens organitzem a casa?”

Desenvolupament de l'activitat:

Aquesta activitat consisteix en una sortida per l'entorn proper del grup de participants per fer-ne una descoberta 
des d'una òptica de gènere. Cal fixar-nos en les activitats que fan les dones i els homes en determinats espais 
públics. Posteriorment compararem el que hem observat al carrer amb la realitat quotidiana del nostre entorn més 
proper. 

- Disposat el grup en semicercle, breu explicació de la dinàmica.
- Dividim el grup en subgrups de dues o tres persones.
- Lliurem la pauta d'observació a cada subgrup.
- Sortim al carrer durant 20-30 min. Proposem dues possibilitats: 

● Cada subgrup fa l'observació i recull informació dels tres apartats proposats a la pauta.
● Cada subgrup fa l'observació només d'un dels apartats de la pauta

- De tornada al centre posem en comú la informació recollida per cada subgrup després de l'observació. 
- Classifiquem a la pissarra les anotacions fetes al carrer en base als espais i al sexe de les persones que han 
observat. Podem detallar la informació en un quadre de doble entrada on constin, per una banda, els espais, i per 
una altra banda, les persones participants per sexes.
- Lliurem la fitxa de reflexió personal referent a l'organització familiar dins l'àmbit domèstic per a què cada participant 
l'ompli. 
- Obrim el debat reflexionant i comparant amb dos àmbits -públic i privat-. Podem fer servir la següent reflexió:
- Trobem cert paral·lelisme entre el que hem observat en els espais de comerç i d'esbarjo amb la distribució de 
tasques domèstiques a les llars?



- Revisem i comparem les fitxes personals que el grup ha omplert sobre com ens organitzem a casa i reflexionem al
voltant de les qüestions finals que es plantegen en la fitxa. 
- Has observat diferències en els models d'homes i dones que apareixen en els anuncis publicitaris? Podem fer servir 
les següents qüestions per continuar el debat. 

● Equiparar les persones a objectes de desig sexual. 
● L'exigència de l'atractiu físic. 
● La irrealitat i inaccessibilitat dels models presentats. 
● La diferenciació sexual de models, segons l'anunci s'adreci a homes o a dones.
● L'ús del llenguatge. Es fa ús del llenguatge no sexista?
● Etc. 

Suggeriments per als monitors i monitores

 Podem prescindir de la sortida. Només cal que anem evocant el que ja hem observat quan anem pel carrer.
 Si sortim al carrer és més apropiat fer-ho amb un grup reduït.
 Quan introduïm el punt del “llenguatge”, és important de saber que quan parlem de qui fa què, 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 algunes de les 
professions i oficis que podria tenir qualsevol persona només a un dels gèneres (masculí o femení), difícilment l'altre 
sexe escollirà aquella professió, i més, tenint en compte que les professions i oficis associats al gènere femení estan 
menys valorats i menys pagats, que els del gènere masculí. Així, per exemple, a una noia li serà més difícil decidir i 
arribar a ser fustera, presidenta, directora i a un noi de ser mestre en una llar d'infants, infermer, ballarí, etc.

Activitat adaptada de Els paranys de l'amor de Montserrat Garcia Salomon. (Octaedro, 2002).



AMB ELS ULLS BEN OBERTS          

PAUTA D'OBSERVACIÓ

Espai de comerç (mercat, botigues, bars, centre comercial...) 
 Quines persones trobem en aquests diferents espais? 
 Qui va a comprar? Què compra? 
 Qui ens ven les coses?
 Etc. 

Espai d'esbarjo (parc, plaça...)
 Quines persones trobem en aquests espais?
 Qui acompanya les criatures? 
 Què fan les persones que hi trobem? 
Etc. 

Carrer 
 Amb qui va la gent? (sol, sola, en parella, amb amics/gues, amb animals de companyia ...)
 De quin tipus és la publicitat i la propaganda que ens anem trobant? A qui s'adreca? Què ens vol vendre? 
 Com són els models publicitaris? S'aprecien diferències per raó del sexe? 
 Etc.



COM ENS ORGANITZEM A CASA? 

1. Escriu dintre dels requadres de la primera filera el nom de la persona o persones amb qui convius a casa.
2. Marca amb una creu la persona o persones que habitualment fan les activitats que detallem a continuació. 

PERSONES AMB QUI VIUS JO

Activitats a casa

Cuinar

Parar taula

Desparar taula

Rentar els plats

Fer la compra

Posar la rentadora i estendre la roba

Treure la pols

Fer els llits

Escombrar

Fregar el terra

Reparar desperfectes

Portar els comptes

Tenir cura dels infants

Tenir cura de la gent gran

Assistir a les reunions de l'escola

Ocupar-se del manteniment del cotxe

Llegir la premsa

Veure la televisió en tornar del treball o escola

Controlar el comandament de la televisió

Descansar al sofà

A partir del que has anotat a la taula, reflexiona: 

- Creus que és equitativa la distribució d'activitats quotidianes entre homes i dones dins la llar? 

- Què en penses de la diferent assignació sexual de tasques quotidianes que es dóna amb més freqüència: els 
homes assumint les responsabilitats públiques (portar un sou a casa, ser el cap de família, ser el responsable de la 
gestió econòmica ...) i les dones les responsabilitats privades (tenir cura de relacions familiars, de les feines a la llar, de 
l'educació dels infants, de l'atenció de la gent gran...)? 




