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Tallers d’educació
no sexista per primària

Amb el propòsit de seguir incidint en la transformació cultural que ha de
sostenir una societat lliure de violència contra les dones i les nenes i els nens,
presentem tres propostes de tallers d'educació no sexista adreçats a
l’educació primària:





3r de primària - 8/9 anys (cicle mitjà)
4t de primària - 9/10 anys (cicle mitjà)
6è de primària -11/12 anys (cicle superior)

Aquests tallers estan vertebrats en els principis de la coeducació com a
element clau en la prevenció de la violència masclista
L'oportunitat que dóna treballar des de l'enfocament que aporta la coeducació esdevé
una de les maneres més efectives de prevenció de violència masclista que tenim avui
en dia. Sobretot, pel fet que es tracta de prevenció primària, aquella que es dóna
abans que sorgeixi el problema. Una prevenció que parteix de la base que si des de la
infantesa aprenem a relacionar-nos amb igualtat i valorant les diferències, les
possibilitats que establim relacions d'abús en la vida adulta disminueixen de manera
molt significativa.
Crear els mecanismes que permetin als infants créixer a partir d'un model de relació
entre sexes igualitària i respectuosa, que valora el femení i el masculí per igual i que,
per exemple, permet als nens poder-se reconèixer en la cura i en la sensibilitat i a les
nenes poder-se reconèixer en la presa de decisions, en l'aventura i amb la força. I que
tot plegat pugui resultar empoderador i possibilitador d'un creixement i
desenvolupament integral i enriquidor.
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PRÍNCEPS i PRINCESES
3r de primària (cicle mitjà) · 8-9 anys
Es proposa un taller lúdic que té com a elements bàsics de treball el joc i el conte.
Temps: 90 minuts
Bon dia!
Sabeu qui som? Ens diem ... i ....
Estem investigant i us necessitem,
ens doneu un cop de mà?? Ens
han
dit que ens podríeu ajudar... perquè
sabeu molt dels contes.....
(...)
Quants contes! Doncs sabeu què
estem investigant...? Volem saber
més sobre les princeses i els
cavallers...

TOTHOM POT TOT
4r de primària (cicle mitjà) · 9-10 anys
Es proposa un taller lúdic que té com a elements bàsics de treball el joc i el dibuix.
Temps: 90 minuts
Bon dia!
Sabeu qui som? Ens diem ... i .... i som
investigadores que fa anys estem fent una
recerca. Hem vingut aquí perquè us
necessitem, ens doneu un cop de mà??
Estem investigant les coses que es fan aquí, a
Catalunya, qui les fa i què cal per fer-les...
Ens podeu ajudar?
............

EN BLANCANEU I LES SET NANES?
6è de primària -11/12 anys (cicle superior)
Es proposa un taller lúdic que té com a elements bàsics de treball el joc i el conte.
Temps: 90 minuts
Bon dia!
Sabeu qui som? Ens diem ... i .... i som
investigadores que fa anys estem fent una
recerca. Ens podeu ajudar?
(...)
Sabem que abans dones i homes feien coses
diferents a ara, que les dones podien fer unes
coses però no unes altres, per exemple, us
sona? (...) Exemples...
I ara? Segueix passant això? (...)
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