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INFANTIL ACTIVITATS

ACTIVITATS
ACTIVITAT 1 MÍMICA DE BLANCANEUS I ELS SET NANS
Temas que tracta: Reparto de tàrees del llar
Temps estimat: 3 sessions de 45 ‘ cada 1
Tipus de activitat: lúdica, creativa

Resum:
A través del conte de Blancaneus, conèixer i entendre l’esforç que suposa realitzar les tasques de la llar.

objectiu:
Conscienciar sobre la injustícia existent en el repartiment de les mateixes, tant dins el conte com
en la vida real.

Material:
El conte o la pel·lícula de Blancaneus
Set objectes de referència (taules, llibres, cadires ...)
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INSTRUCCIONS:
Primera sessió
Comencem recordant el conte de Blancaneus, ja sigui veient la pel·lícula o llegint el conte entre totes.
Per destacar els aspectes discriminatoris del conte, vam reflexionar sobre el paper de cada
personatge i diferenciem entre el que seria adoptar el paper d’un “nan” i adoptar el de la
Blancaneus. Per a això:

•
•

Primer parlem sobre els 7 nans i descrivim les seves funcions i característiques.
Després ens centrem en el personatge de Blancaneus, fent especial èmfasi en el treball
domèstic que realitza sola i constantment, en la seva actitud passiva respecte a això ...

Descrivim els papers de manera que quedin fixats i clars.

segona sessió
Cada participant es ficarà en el paper de Blancaneus, i realitzarà davant la resta de la classe les
següents accions mitjançant mímica:
1.

Fer els set llits: llençol de sota, de dalt, edredó i coixí.

2.

Doblegar i posar sota els coixins els set pijames.

3.

Recollir la roba bruta dels set nans.

4.

Escombrar l’habitació i sota dels set llits.

5.

Netejar la pols de les prestatgeries.

6. Recollir la taula, tenint en compte que cal portar set plats i 7 gots d’aigua a la cuina.
7.

Col·locar els set parells de sabatilles d’estar per casa al costat de cada llit. No cal que ho
faci tot el grup, però en aquesta sessió vam intentar que les realitzin un nombre ampli de
participants per aconseguir major sensibilització.

Quan els participants hagin acabat, reflexionem sobre l’activitat.
Arribem a la conclusió que la tasca de la Blancaneus requereix esforç i temps. Recordem a més
que només han arreglat el dormitori i la taula del menjador. No han recollit joguines, ni han cuinat,
ni han netejat el bany, ni han rentat la roba, etc.
Enumerem entre tots les tasques diàries de la llar, calculant el volum total de treball que té
Blancaneus.
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Proposem a les participants fer el seu llit, doblegar el seu pijama, portar la seva roba i el got d’aigua
a la cuina, i recollir les seves sabatilles.

Tercera sessió
Proposem llegir el conte alternatiu de Blancaneus, de Erase dues vegades, i incidir en que les coses
poden canviar.
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INFANTIL ACTIVITATS
ACTIVITAT 2.AL PATI JOC A EL QUE MÉS EM AGRADE
Temes que tracta: La diferenciació d’activitats per sexes en el temps d’esbarjo
Temps estimat: 1 sessió de 45 ‘
Tipus d’activitat: esportiva, lúdica

Resum:
Juguem a futbol amb equips mixtes

Objectiu:
Que l’alumnat comprengui que pot jugar al que més li agradi, i que no ha de deixar-se portar per
les “tradicions” al pati.

Materials:

•
•

Pilota de futbol
cons

5

INFANTIL ACTIVITATS
SESSIÓ: JUGUEM A FUTBOL
Vam dividir la classe en petits grups de tres a cinc persones, cadascun assegurant-nos que siguin
equips mixtes. El nombre total de grups ha de ser un nombre parell, perquè cap deixi de jugar en
cap moment.
Anomenem capitanes a una noia per equip, la missió serà assegurar-se que la bola es passi a tots
els jugadors i jugadores dins del seu equip.
Repartim els cons i entre tots vam crear porteries petites, delimitem els camps de futbol i vam
començar a jugar.
Finalitzem la sessió reflexionant. Preguntem:

•
•
•
•

A qui els ha agradat jugar a futbol?
¿Qui hi juga al pati?
Qui vol jugar però no ho fa. Per què?
Acostumen a ser capitans/es? Per què?

Deixem clar que al futbol i a qualsevol esport poden jugar tant noies com nois, i que al pati hem de
facilitar que jugui tot el que vulgui sempre amb respecte..
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ACTIVITAT 3. IMAGINANT PROFESSIONS
Temes que tracta: La atribució de professions a cada sexe
Temps estimat: 1 sessió de 45 ‘
Tipus d’activitat:manual, imaginativa

Resum:
Combinació de les parts del cos de dibuixos i de fotografies de les participants, per crear
personatges que exerceixen diferents professions.

Objectiu:
Conèixer, identificar i saber posar exemples senzills de les tasques corresponents a diferents
professions. Valorar que totes poden ser realitzades indistintament per homes i dones.

Materials:

•
•

Fitxes amb dibuixos de personatges que realitzen professions diferents (sense cap).
fotografies de les participants.

7

INFANTIL ACTIVITATS
Desenvolupament:
Dividim la classe en grups de 4 o 5 persones. Cada un d’ells comptarà amb fitxes de diverses
professions sense cap. A més, tindrem fotografies de les caps de les nostres participants.
Animem l’alumnat a jugar amb elles lliurement i fer diferents combinacions, imaginant-se què
poden ser de grans.
Al final convidarem a cadascuna a mostrar la combinació que més li agradi.
I els preguntem:

•
•

Quines professions podem representar amb les fitxes? Es prestarà especial atenció a l’ús d’un
llenguatge no sexista. Fomentarem que es representin tots dos gèneres amb les diferents
professions.
Creuen que exerceixen aquestes professions: els homes, les dones o ambdós per igual? Es
fomentarà el debat fins que comprenguin que no és qüestió de sexes.

Per que s’acordin d’aquesta activitat, podem plastificar les fitxes i deixar-les a mà perquè juguin
amb elles. Una altra idea seria crear professions no estereotipades, i enganxar-les en algun lloc
visible.
Com a conclusió, relacionarem les habilitats necessàries per a cada professió amb les
característiques i habilitats personals, i no amb les atribuïdes de manera estereotipada a cada
gènere..
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INFANTIL ORACIONS

DILLUNS

ORACIONS

JO TAMBÉ VULL ANAR A L’ESCOLA
En alguns llocs del món, moltes nenes no poden anar a l’escola, perquè han de tenir cura dels seus
germans / es petits / es, netejar la casa i fer el menjar.

Oració
Jesús, et demano per totes les nenes
que no poden anar a escola,
per que les seves famílies s’adonin
de la importància que és l’educació
i els deixin anar a l’escola.
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DIMARTS
JUGAR LLIUREMENT
Són moltes les nenes a les que els agrada jugar a futbol o amb camions i cotxes de carreres, i molts
els nens que es diverteixen jugant amb nines o saltant a corda ... Per què no poden fer-ho? Per què
considerem que hi ha jocs per a nens i jocs per a nenes? Per què no poden jugar lliurement sense
que ningú els condicioni?

Oració
Amic Jesús, et demano per
que les persones adultes no ens
condicionin i ens deixin jugar lliurement.
Hi ha tants jocs amb els quals passar-ho bé!
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DIMECRES
COLORS PER A TOTHOM
Des de petita tothom vol que m’agradi el color rosa, i ara que ha nascut el meu germà petit,
m’adono que busquen que li agradi el color blau ... el seu bressol és blau, la seva roba és blava, els
llençols blaus, i fins i tot li han regalat un ós blau, perquè diu la meva àvia que el rosa que jo li he
regalat “és de noies!” No sabia que hi ha colors de noies i colors de nois! Amb tots els colors que hi
ha ... ¿per què no podem escollir el que més ens agradi?

Oració
Et demano Jesús,
per que les persones grans
no vulguin triar per nosaltres,
i perquè cada nen i nena
pugui tenir el seu color favorit.

13

INFANTIL ORACIONS
DIJOUS
YO DE MAYOR QUIERO SER….
Algunes persones grans em diuen que quan sigui
gran podré ser professora o infermera, però jo el que
vull és construir avions. Alguna vegada que ho he dit
en alt, m’han respost que això és cosa de nois, i és
una cosa que em s’enfada ia més no entenc ...

Oració
Amic Jesús, que tots els nens i nenes puguem
ser de grans del que ens agradaria ser, i que
ningú ens desanimi pel camí.
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DIVENDRES
CRÉIXER EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Totes aquestes nenes i nens van juntes a l’escola; tenen per esmorzar, dinar i sopar; van a
extraescolars en acabar les seves classes; els caps de setmana fan plans amb les seves famílies;
juguen amb els seus amiguets / es; ...
Però no totes tindran les mateixes oportunitats. Algunes de les nenes, no podran seguir estudiant,
no podran viatjar soles, no podran ser lliures ...

Oració
Jesús, que totes les nenes
puguem créixer en igualtat d’oportunitats, de
la mateixa manera que els nens.
Que puguem estudiar,
sense que ens condicioni el fet de ser dones.
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ADVENT
¿A QUI LI TOCA POSAR LA TAULA?

El Nadal és temps de família, de retrobament, de celebrar i de riure. Durant aquestes setmanes
esperem amb il·lusió i alegria un naixement molt especial; el naixement de Jesús. Què haurem de
fer per tenir tot preparat per a aquest dia?
A casa meva tota la família col·labora en les tasques i en aquestes dates més. Diumenge ve a
sopar a casa l’àvia Asun i l’oncle Juanjo. Al meu aquest any m’ha tocat parar taula, jo sempre em
embolic amb la forquilla i la cullera, no sé si van a un costat oa un altre.
Abans de les vacances, a l’escola ens van explicar que hi ha famílies en què les feines de casa
només les fan les dones i les nenes. I jo em pregunto: ¿No és més fàcil i ràpid fer-ho en família? Si la
meva mare hagués de fer tot no acabaria ni en un milió d’anys. Crec que devem fer alguna cosa,
per petit que sigui, per canviar aquesta injustícia.
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ORACIÓ
Amic Jesús,
et vull donar gràcies per la meva família,
pel treball comú que fem;
per la disponibilitat d’ajuda i col·laboració,
encara que ens costi.
Vull demanar-te
per aquests homes que no s’han adonat encara
que el plaer de la vida està
en el compartir i gaudir fent coses,
siguin les que siguin, en família..
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QUARESMA
NO M’AGRADA JUGAR A LA GUERRA

Avui estic una mica trist, el meu amic Lluís, li ha enganxat a Leire. Sembla ser que li havia agafat
una pintura i Luis s’ha enfadat molt. És cert que Leire li havia d’haver demanat permís, però tot i
això i per molt enfadat que estiguis, no pots caminar pegant. Jo m’he posat trist perquè els dos
són els meus amics.
La professora també s’ha posat trist. Primer ha parlat amb Luis i Leire i després els ha portat al
“racó del consens”. És un lloc a l’aula on anem quan hem tingut algun problema amb un company o
company. Aquí parlem, ens expliquem les coses i vam acabar donant-nos una abraçada d’amistat.
La professora ens ha explicat que no s’ha de permetre la violència cap a cap persona i que hi ha
persones a tot el món que a les nenes i dones els peguen només per ser dones.
Crec que devem fer alguna cosa, per petit que sigui, per canviar aquesta injustícia.
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ORACIÓ
Amic Jesús,
a tu també et van pegar,
et van insultar i fins et van matar.
Vull demanar-te perquè ens ajudis
a comprendre millor als meus amics i amigues.
Ajuda’ns a ser més comprensives
i a entendre les seves necessitats.
Vull demanar-te per les persones que peguen,
perquè els ajudis a canviar.
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PASQUA
AVUI EM TOCA JUGAR I PINTAR AL COL·LEGI
M’agrada molt venir a l’escola, a l’aula joc i aprenc amb les meves amigues i amics. Fa uns mesos
em feia pena separar-me de la meva família, però ara m’he adonat que no és molt temps, i que
quan em retrobo amb mare i pare em poso encara més alegre. Quan els veig és com tornar a
néixer.
Avui ens han explicat que hi ha països en els que a les nenes no els deixen estudiar. -A mi això no
em sembla bé, a mi m’agrada jugar amb Lucia, amb Ana, ... - Ens han explicat que els fan treballar
a casa i fora d’ella.
Crec que devem fer alguna cosa, per petit que sigui, per canviar aquesta injustícia.
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ORACIÓ
Amic Jesús,
avui vull demanar-te per aquestes nenes,
les meves companyes desconegudes
que viuen altres països;
perquè puguin assolir, igual que jo,
estudiar i jugar en un col·legi.
Vull demanar-te per les persones que governen,
perquè posin unes normes
en què totes les nenes
hagi de jugar i estudiar,
però no treballar
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