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Canvia el conte neix del treball que 
fèiem a les aules amb quitxalla de 
primària i secundària.

Mentre tractàvem la coeducació a 
través dels contes, ens vam adonar 
com els infants havien interioritzat 
molts estereotips de gènere des 
d’una edat molt primerenca.

Continuem així
o canviem
el conte?

Hi havia una vegada…



Els contes tradicionals són molt valuosos per aprendre sobre la nostra 
cultura a través d'històries plenes de màgia, aprenentatge i diversió.

A més, desperten la imaginació, ens ajuden a construir somnis, ens 
reflectim en els personatges.



Ara bé, també poden transmetre valors o mostrar-nos formes de 
relacionar-nos poc respectuoses que potser abans estaven normalitzades 

però avui les volem canviar.

El projecte Canvia 
el conte no pretén 
censurar els contes 

tradicionals, sinó que 
utilizem els contes per 

entendre situacions 
injustes que encara 
segueixen passant.



Vídeo Caputxeta



Catorze Cultura Viva

Per què encara avui (i durant 350 anys) 
continuem explicant als més petits que el llop 
es menja la Caputxeta? Per què no donem 
l’opció a la nena de plantar cara a l’animal 
enmig del bosc, de dir-li no és no i de 
salvar-se sola?

El vídeo Canvia el conte, realitzat amb l’especial 
col·laboració de Festuc Teatre i de BHM 
Producciones, ens fa obrir els ulls i ens alerta de 
com n’és, de perillós, donar als infants i joves el 
pitjor exemple: ser còmplices del masclisme. I 
com la responsabilitat de canviar la història és 
a les nostres mans.

1. La Caputxeta surt del conte



Vídeo Bella



Programa Sigues tu de la Diputació de Girona

Es pot canviar per amor? Després de tants 
anys intentant canviar el caràcter tancat i 
malhumorat de la Bèstia, la Bella es cansa i 
decideix sortir del conte.

El projecte Canvia el Conte va fer aquest vídeo 
en col·laboració amb Anatomia del Cactus, 
BHM Producciones, 200 Films i l'Institut 
Català de les Dones. El seu objectiu és prendre 
consciència sobre els mites de l'amor romàntic 
que hem anat interioritzant durant la nostra 
infància, i com aquests poden influir les futures 
relacions afectives i sexuals que establim. Ens 
pot ajudar a reflexionar sobre els estereotips 
de gènere i els discursos que reforcen la 
normalització de la violència de gènere.

2. La Bella surt del conte



Vídeo  Anegueta



En motiu del Dia Mundial de l’Autisme, Cambia 
el cuento, inspirant-se en la filla de Cristina Vila 
–la impulsora del projecte– ha representat 
“L’aneguet lleig” per visibilitzar les nenes 
autistes (perfil Asperger), ja que “sovint queden 
invisibilitzades perquè els diagnòstics es basen 
en models masculins”, i ens alerten que, a 
banda del bullying a què estan exposades, 
“durant l’adolescència, a més, poden patir 
violència masclista, com abusos sexuals”.

3. L’anegueta surt del conte

Catorze Cultura Viva



Vídeo  Nous prínceps, priates i herois



Programa Sigues tu de la Diputació de Girona

El vídeo mostra la conversa entre un superheroi 
de videojocs, un príncep blau i un pirata. Posa 
de relleu com des de molt petits els nens reben 
missatges sobre com adquirir el poder i 
exercir-lo, a través dels relats que dibuixen una 
idea dels homes com a persones violentes. Així 
doncs, és fonamental promoure el pensament 
crític envers aquestes masculinitats i difondre 
nous models que permetin avançar cap a una 
cultura més igualitària i respectuosa.

4. Nous prínceps, pirates i herois



Te les expliquem
a continuació:

A partir de cada vídeo, anem creant recursos en forma 
de peces teatrals, formacions, guies, contes i exposicions.



Projectes



1. Conferència teatralitzada
“Canvia el conte”

Donem vida als personatges del vídeo de la 
Caputxeta i la Bella damunt l’escenari per 
reflexionar sobre les seves històries amb el 

públic infantil, adolescent i adult.





2. Formacions i tallers:

EN LÍNEA (en castellà)

Curs "Canvia el conte", per coeducar i prevenir violències masclistes. 

Un curs per aprendre a incorporar una mirada crítica amb els estereotips de gènere i identificar, 
així, actituds i comportaments sexistes. Aprofundim en entendre què són les violències masclistes 
i quines formes poden prendre.

A més, es treballen eines d’anàlisi de factors de desigualtat, així com recursos i habilitats 
pràctiques per a fomentar la igualtat i el bon tracte. Un curs per aprendre a posar en pràctica la 
coeducació a l’aula.

Adreçat a docents o a altres professionals que treballin en l’àmbit educatiu, que es volen formar 
en coeducació i adquirir recursos, habilitats i estratègies per a prevenir violències masclistes.

Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.



Continguts:

Els contes tradicionals amb perspectiva de gènere.

Anàlisi de les arrels de les violències masclistes.

La violència sexual a l’espai públic.

L’aprenentatge de les violències masclistes.

La coeducació com a eina per a prevenir violències masclistes.

Unitat 1

Unitat 2

Unitat 3

Unitat 4

Unitat 5



PRESENCIAL PÚBLIC INFANTIL I JUVENIL

Coeducar a través dels contes.

"Portem més de 300 anys explicant el mateix 
conte", diu la Caputxeta vermella enfadada, 
"me'n vaig, no vull que te'm mengis". ¡Que tornis, 
et dic!", li diu el llop, desconcertat i impotent. "No. 
No és no", diu la nena tranquil·lament. I de sobte, 
la història fa un gir inesperat. La nena planta 
cara a l'animal cansada que la violència formi 
part d'aquest conte.

El taller convida a la mainada a veure que té la 
capacitat de transformar una desigualtat, així com 
també el final d'aquesta història. 

DE 8 A 12 ANYS



PRESENCIAL DE 12 A 18 ANYSPÚBLIC JUVENIL

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.



PRESENCIAL PÚBLIC JUVENIL

És possible canviar per amor? Els mites de l’amor 
romàntic

“De vegades no entenc el seu caràcter. Però... estic convençuda que 
sota aquesta bèstia hi ha un home dolç i afectuós, oi?” 
- “Sí. En el fons ell és dolç.” 
- “Mostra-li carinyo.” 
- “Jo crec que només necessito una mica de paciència... Potser 
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?”

Un taller basat en el vídeo “La 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. 

DE 11 A 18 ANYS





Materials



1. Guía digital “Cambia el cuento, de coeducación
y prevención de violencias machistas”.

Una guia didàctica  dividida en 5 capítols per conèixer les causes de les violències masclistes i 
descobrir quines eines tenim en el nostre dia a dia per fer efectiva la coeducació a l’aula i a casa.



2. Exposición juvenil “Cambia el cuento”
sobre violencias sexuales

Una exposició per impulsar una educació afectiva i sexual basada en el coneixement dels propis 
drets, les relacions equitatives i el respecta a la diversitat sexual i de gènere per a prevenir violències 
sexuals.



3. Llibre: Som noies autistes
“Visibilitzar és important. Posar cara i cos ens ajuda a entendre i a que ens entenguin”.

Un llibre escrit a partir de trossets de vida de moltes nenes, noies i mares amb la finalitat de 
visibilitzar i entendre com es manifesta l’autisme en les noies i trencar idees errònies sobre aquesta 
condició.

Il·lustrat per Roger Olmos i dissenyat per Gerard Olmos



QUI SOM

FORMACIÓ
El 2004 em vaig llicenciar en Sociologia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el 2007 vaig 
realitzar el Màster d’Igualtat entre dones i homes en 
l’àmbit rural a  la Universitat de Lleida i també vaig 
fer un Postgrau de Turisme Cultural a la Universitat 
Oberta de Catalunya.

També m’he format en Acompanyament i Suport 
Psicosocial a la Diversitat de Gènere i Afectiu-Sexual 
a la Universitat de Girona (2019).

Cristina Vila Peñuelas
Creadora d’Igualtat Creativa i de
Canvia el conte



SOBRE MI
Vaig descobrir els temes de gènere l’any 2005 i al cap de 10 anys vaig prendre 
la decisió d’intentar complir un somni: dedicar-me professionalment a allò que 
m’agrada i que encara em manté il·lusionada cada dia. Així va néixer Igualtat 
Creativa, un projecte que pretén aportar un granet de sorra a fer que aquest 
món sigui més equitatiu, més just i amable per les dones i per aquells col·lectius 
que han estat invisibilitzats i discriminats al llarg de la història.

Mica en mica, vaig anar ampliant la meva mirada, incorporant una mirada 
interseccional, perquè crec que el feminisme ha de ser ampli i inclusiu per 
abordar múltiples discriminacions. Tal com diu la política i professora Angela 
Davis, “el feminisme ha de ser el més ampli possible per tal que hi càpiguen 
totes les dones, de totes les ètnies, condicions, identitats, classes socials, 
orientacions sexuals”. 

Per a mí, aquest treball és la meva passió i, d’aquesta, n’ha nascut un dels 
projectes que més em fa vibrar: Canvia el conte. Aquí ho bolco tots els meus 
aprenentatges, tot l’amor per la coeducació i busco hores de sota les pedres per 
dedicar-me a pensar en com podem seguir canviant la realitat des de la màgia 
dels contes.



QUI SOM

FORMACIÓ
Em vaig llicenciar en Sociologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2003). I vaig realitzar el 
Postgrau en Relacions Interculturals i Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (2004).

També vaig formar part del Seminari de Participació 
Ciutadana organitzat per la Fundació Jaume Bofill; 
entre el mes de setembre de 2007 i el mes de juliol 
de 2008.

Mireia Selva Monfort



SOBRE MI
En els meus inicis em vaig especialitzar en interculturalitat i educació, i més tard, en 
processos de participació ciutadana. Però la igualtat de gènere sempre va ser un 
tema transversal en totes les àrees en les quals vaig treballar, perquè la mirada 
interseccional és imprescindible a l’hora d’analitzar qualsevol fenomen social. 

Incorporar-me a Igualtat Creativa suposà un abans i un després en la meva 
carrera professional. Havia fet un parèntesi d’uns anys, i submergir-me en una 
manera de treballar basada en la creativat, l’originalitat i la professionalitat, va ser 
una grata sorpresa. 

És absolutament enriquidor desenvolupar projectes que es cuiden fins l’últim 
detall: des de la proximitat amb la corporació que encarrega el projecte, com per 
la qualitat gràfica que l’acompanya, un fet diferencial d’Igualtat Creativa. Anar 
més enllà, sempre és un repte, i treballar per a l’assoliment de la igualtat 
d’oportunitats, en els diferents àmbits d’intervenció en els quals treballem, podria 
dir que suposa una gran realització personal. 

I el projecte Canvia el conte és aquell petit projecte que ha crescut amb tanta 
força i il.lusió, que tot ell està ple de màgia i creativitat. I sap visibilitzar com cap 
altre aquelles desigualtats normalitzades i que s’han transmès a partir de molts 
contes i històries tradicionals.



6. Amb qui col·laborem

FESTUC TEATRE ANATOMIA DEL CACTUS

Clara Olmo, Àngel Pérez i Eloi PonceÍngrid Teixido i Pere Pàmpols



DISSENY GRÀFIC

WACAMOLE CREATIVE STUDIO

Andreu Morales i Maria Rigat



ROGER OLMOSROBERT GARCIA

IL·LUSTRACIÓ


