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Prou! Sortim del conte
Canvia el conte per prevenir violències masclistes

"Portem més de 300 anys explicant el mateix
conte", diu la Caputxeta vermella enfadada, "me'n
vaig, no vull que se'm mengis". ¡Que tornis, et dic!",

li diu el llop, solitari, sense 'manada'. "No. No és no",
diu la nena tranquil·lament. I la història canvia per
complet. La nena planta cara a l'animal enmig del

bosc, de dir-li no és no i de salvar-se sola.
 

I així, totes les protagonistes d'aquest taller,
decidiran què volen i què no perquè saben que la

responsabilitat de canviar aquest conte és a les
nostres mans.

DURADA: 4 hores



Taller basat en el vídeo 
La Caputxeta surt del conte



Infants

Planeta rosa i planeta blau?
El sexisme en el joc i les joguines



Els infants tenen la necessitat de jugar. El joc i els
joguets ens conviden a fer un munt de coses: a

moure’ns, a relacionar-nos, a curiosejar, a aprendre.
Però sabeu què? Les joguinesno són innocents perquè
mentre juguem, podem aprendre algunes coses que

comporten un aprenentatge desigual. Per això us
volem convidar a descobrir alguns aspectes dels

joguets que ens classifiquen en dos mons
completament diferents i desiguals.  Volem conèixer la
vostra opinió, saber com ho veieu i si considereu que hi
ha alguns aspecte del joc i dels joguets que es podrien

canviar.

Planeta rosa i planeta blau?
El sexisme en el joc i les joguines

DURADA: 2 hores



Planeta rosa i planeta blau?
El sexisme en el joc i les joguines



Infants

Figures ocultes
Descobrim la història amb perspectiva de gènere



 
 

Un taller amb enigmes per conèixer fets històrics
amb perspectiva de gènere. Una aventura

ambientada en època medieval per visibilitzar
dones que van desenvolupar la seva expertesa en

una professió.
 

Sis figures han quedat ocultes i ens heu d'ajudar a
posar llum sobre moltes ombres que han quedat
amagades en la història. No deixeu que el pas del

temps les torni a arraconar.

Figures ocultes
La història invisible

DURADA: 2 hores
 



 
.



Infants

Dona la volta a les llegendes
Coeducar des de la tradició



 
 

El personatge més dolent de les
llegendes és realment la bruixa? Com va
respondre davant un "no" el gegant que
es passeja per la nostra ciutat? Algú ha
preguntat a la lleona si vol que li facin

un petó al cul? Com són els personatges
femenins i masculins d'aquestes

històries? Descobrirem les llegendes del
nostre poble o ciutat amb la mirada de

gènere per donar-hi la volta. 

Dona la volta a les llegendes
Coeducar des de la tradició

DURADA: 2 o 4 hores
 



Joves

Només sí és sí! Canvia el conte
Prevenció de violències sexuals

És possible canviar per amor?
Educació afectiva i sexual des del bon tracte



Joves

Només sí és sí! Canvia el conte
Prevenció de violències sexuals



Les violències contra les dones són l'expressió més greu de la
cultura masclista. Son una manifestació de la desigualtat, abús
de poder i dominació dels homes cap a les dones. A més, s'hi
afegeixen les violències que poden viure les persones LGTBI

per motiu d'orientació sexual, d'identitat de gènere o
d'expressió de gènere com una forma de discriminació

masclista en relació a les expressions no heteronormatives.
Un taller per aprofundir en una educació afectiva i sexual

basada en el coneixement dels propis drets, en les relacions
igualitàries, en el respecte a la diversitat sexual i de gènere i el

consentiment consensuat i desitjat.

Només sí és sí! Canvia el conte!
Prevenció de violències sexuals

DURADA: 4 hores
 



Aquest taller es pot
acompanyar de l'exposició

juvenil per a l'abordatge de les
violències sexuals.

Només sí és sí! Canvia el conte!
Prevenció de violències sexuals



Joves

És possible canviar per amor?
Educació afectiva i sexual des del bon tracte



De vegades no entenc el seu caràcter.
Però... estic convençuda que sota aquesta

bèstia hi ha un home dolç i afectuós,
veritat que sí?

- Sí. En el fons ell és dolç.
- Mostra-li carinyo.

- Jo crec que només necessito una mica de
paciència... Poter d'aquí a un parell de

setmanes, un mes... tot ens anirà millor,
oi?

- Però si no t'ha demostrat res ara, dubto
que ho faci.

- Voleu dir que no canviarà? Que
continuarà sempre així?

És possible canviar per amor?
Educació afectiva i sexual des del bon tracte



Taller basat en el vídeo
Bella surt del conte

En aquest taller parlarem dels mites
de l'amor romàntic, de les

expectatives que tenim  en les
primeres relacions afectivo-sexuals i

la seva relació amb la violència.
 Aprendrem eines per detectar

diferents manifestacions de violència:
física, psicològica o sexual. I,

finalment, posarem en pràctica
models que ens  permetin establir

relacions des del bon tracte
 
 

DURADA: 4 hores



Professorat

Coeducar des del bressol
Educadores i educadors d'escoles bressol i ludoteques

Coeducar, eines de detecció de sexime i 
de prevenció de violències masclistes



Professorat

Coeducar des del bressol
Educadores i educadors d'escoles bressol i ludoteques



Coeducar des del bressol
Educadores i educadors d'escoles bressol i ludoteques

Coeducar significa educar al marge dels
rols i estereotips de gènere. Des del

bressol ja es detecten unes pautes de
gènere que provenen d’estereotips de
feminitat i de masculinitat. És a dir, des

de la primera infància exposem a les
criatures a models diferenciats de

feminitat i de masculinitat, començant a
marcar els seus desitjos, fantasies i

creences personals. Per aquest motiu,
aquesta formació s’ha dissenyat per tal

de prendre consciència de com es
produeixen desigualtats de  gènere i

aplicar accions que compensin les
desigualtats construïdes.

 

DURADA: 10 hores
 
 



Professorat

Coeducar, eines de detecció de sexime i 
de prevenció de violències masclistes



Aquesta formació adreçada al professorat de primària i de
secundària consisteix en conèixer la perspectiva de gènere per

aplicar-la a la pràctica educativa. 
 

Revisarem els diferents models de gènere que hem interioritzat
nosaltres i l'alumnat  i que reproduïm sense adonar-nos-en.

 
Aprendrem a identificar situacions de sexime a les aules i

adquirirem eines coeducatives per poder-ho abordar
acompanyant l'alumnat des de la reflexió individual i conjunta

per tal de poder transformar situacions de desigualtat i poder en
relacions equitatives i de bon tracte.

 
 

Coeducar, eines de detecció de sexime i
de prevenció de violències masclistes

DURADA: 10 hores
 



Famílies

Canviar el conte des de casa
Eines de coeducació per a famílies

Com parlar d'educació afectiva i sexual 
als nostres fills i filles



Famílies

Canviar el conte des de casa
Eines de coeducació per a famílies



Canviar el conte des de casa
Eines de coeducació per a famílies

FORMACIÓ:  6 hores
XERRADA: 2 hores

 
 

En aquesta formació o taller
parlarem dels estereotips i de la

desigual socialització de gènere a
través dels contes i de les joguines.

Crearem un espai d'escolta i de
propostes per tenir eines diàries

per coeducar des de casa.
 
 



Famílies

Com parlar d'educació afectiva i sexual 
als nostres fills i filles



Com parlar d'educació afectiva i sexual
als nostres fills i filles

FORMACIÓ:  6 hores
XERRADA: 2 hores

 
 

Educar en la sexualitat és important. Però, com ho
podem fer des de casa? Quins coneixements i
estratègies necessitem per parlar-ne, ajudar a
resoldre dubtes i acompanyar als nostres fills i

filles a construir una sexualitat respectuosa amb
un/a mateix/a i amb les altres perosnes. 

 
 

FORMACIÓ:  6 hores
XERRADA: 2 hores

 




