




EL MÈTODE BODI
DIVERSITAT CULTURAL, 

COSSOS, GÈNERES I SALUT 
DES DE PRIMERA INFÀNCIA

Guia didàctica per fomentar la
diversitat i la no-discriminació

Guia didàctica publicada per l’Associació La Xixa Teatre  
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Novembre, 2018



Primera edició: 2017
La primera edició d’aquesta guia didàctica va ser elaborada per l’Associació La Xixa Teatre conjuntament amb Elan In-
terculturel, Cesie, Cyprus Pedagogical Institute i Kindervilla en el marc del projecte Erasmus+ BODI: Diversitat cultural, 
cossos, gèneres i salut en l’educació infantil finançat per la Comissió Europea (Nº 2015-1-FR01-KA201-015104). Text dispo-
nible en anglès, castellà, francès, italià, grec i alemany a www.bodi-project.eu.

Un agraïment especial a la Diputació de Barcelona, a l’Ajuntament de Mataró, al Departament d’Ensenyament - Servei 
Educatiu de Mataró i l’Ajuntament de Barcelona per la col·laboració en l’elaboració de la primera edició d’aquesta guia 
didàctica.

Segona edició: 2018
La segona i present edició d’aquesta guia didàctica —en la seva versió revisada, maquetada i traduïda al català—, ha estat 
elaborada per l’Associació La Xixa Teatre amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del projecte Els cossos i 
la no discriminació des de primera infància per a promoure la participació i els drets dels infants (Nº 18S01026-001) del Pro-
grama de promoció a la infància de la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte 
i de ciutat per a l’any 2018.

Autoria
Meritxell Martinez
Adrián Crescini
Vera Varhegyi
Ana Fernández-Aballí

Edició, traducció i disseny
Ana Fernández-Aballí
Vídeo-tutorials
Irantzu Casajús

Un agraïment especial a totes les persones i institucions que han fet possible aquesta guia didàctica, en particular a les es-
coles i al personal involucrat que han participat en la seva elaboració: Ecole Maternelle La Saussaie a Saint Denis, La Casa 
di Tutte li Genti a Palerm, Escola Joan Coromines Duar Petits a Barcelona, Eleneion Public Pre-School i Kaimakli C Public 
Pre-School a Nicòsia, i Kindervilla a Innsbruck.

Aquesta publicació en la seva primera i segona edició és responsabilitat exclusiva dels seus autors. La Comissió Europea no 
es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.

El contingut d’aquesta publicació pot ser utilitzat i compartit sota llicència Creative Commons.

Primera edició (CC) 2017
Aquest text ha estat publicat per l’Associació La Xixa Teatre amb la col·laboració de Elan Interculturel, Cesie, Cyprus Peda-
gogical Institute, Kindervilla, Joan Coromines, Ajuntament de Mataró, Departament d’Ensenyament - Servei Educatiu de 
Mataró, Diputació de Barcelona i el finançament del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

Segona edició (CC) 2018
Aquest text ha estat publicat per l’Associació La Xixa Teatre amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació sobre tallers, formacions i conferències relacionades amb el mètode BODI contactar amb l’Associació 
La Xixa Teatre a la seva web www.laxixa.org o enviant un correu electrònic a laxixa@laxixateatre.org. 



Tots els colors és el color carn. 
Pau Briansó Soler

Alumne de l’Escola Joan Coromines
5 anys



Temàtiques tractades a les activitats

Relacions 
intergrupals 

Estereotips i 
prejudicis 

Gèneres i 
sexualitats 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal Salut i cos 



Índex

Origen del mètode BODI 9

Lectures bàsiques 11

A què ens referim quan parlem de diversitat? 12
El nostre enfocament pedagògic 15
El mètode BODI: temes i continguts de les activitats 16
Com utilitzar aquesta guia didáctica 17
Racisme, prejudicis i estereotips: teories per a persones adultes, nens i nenes 22
L’aculturació 29

Activitats 33

1. Gestos y salutacions 34
2. Colors 37
3. El viatge 41
4. Àfrica: continent gran y divers 44
5. Collage de persones 50
6. Construcció de famílies 55
7. Nens i nenes iguals 59
8. Dibuixant el meu cos 62
9. Les nostres emocions ens enforteixen 66
10. Empatia i cura 71
11. Rentar-nos les mans 74
12. Berenars saludables 76
13. Bany 79
14. Hi ha llocs on… 83
15. Parts privades del cos 89

Bibliografia� 97

Consorci del projecte BODI 99





9

Origen del mètode BODI
Quin impacte tenen les diferències culturals en les vides dels nens i nenes? Podem par-
lar de prejudicis i estereotips en edats primerenques? En cas afirmatiu, de quina manera 
interfereixen en el desenvolupament educatiu? Quina influència tenen les pràctiques 
culturals en les interaccions entre els professionals de l’educació infantil, les famílies i 
els nens i nenes? Quina forma té la diversitat en primera infància, i com s’ha d’abordar 
i ensenyar?

Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes qüestions es va implementar el projecte 
BODI: Diversitat cultural, cossos, gèneres i salut en l’educació infantil. El projecte BODI, 
desenvolupat entre els anys 2015 i 2017 en el marc del programa europeu Erasmus+ i 
finançat per la Comissió Europea, tenia com a objectiu princila estudiar les manifesta-
cions de la (no) discriminació en la primera infància, amb la intenció de desenvolupar 
materials pedagògics adequats per abordar la diversitat durant els primers anys de la 
vida escolar.

El projecte es va centrar en el desenvolupament d’un programa pilot d’investigació i 
innovació educativa dut a terme per cinc entitats europees: Elan Interculturel (Paris, 
França), Cesie (Palerm, Itàlia), Cyprus Pedagogical Institute (Nicòsia, Xipre), Kinder-
villa (Innsbruck, Àustria) i La Xixa (Barcelona, Espanya). Es va realitzar un estudi dels 
currículums educatius i de la problemàtica de la discriminació en la primera infància 
basat en la metodologia dels incidents crítics1 per posteriorment —i en funció dels re-
sultats obtinguts— desenvolupar i implementar tallers pilot amb professorat, famílies, i 
nens i nenes d’edats compreses entre els 3 i 6 anys en els cinc països. Els tallers pilot es 
van centrar en fomentar la inclusió i la no discriminació amb especial atenció a abordar 
de manera holística i interseccional les expressions de diversitat cultural, gèneres, cos-
sos i sexualitats per part dels nens i nenes.2  

A partir de l’experiència del projecte BODI, es va generar la primera versió d’aquesta 
guia didàctica, inicialment orientada a professorat de primera infància. Posteriorment, 
i després de recollir experiències d’aplicació del manual en diferents contextos tant 
dins com fora de l’escola a la ciutat de Barcelona, ara presentem la seva versió revisada. 
Aquesta guia pot ser utilitzada per qualsevol persona —famílies, personal educatiu, 
professionals del temps lliure, responsables de polítiques d’infància, entre d’altres— per 
generar espais d’aprenentatge inclusius, en els quals la diversitat de formes de ser i fer 
s’entengui com un valor a fomentar des de les primeres edats.

1 Expliquem la metodologia d’incidents crítics de manera resumida més endavant en la guia. Una exploració en profun-
ditat de la metodologia i els seus resultats està disponible aquí: www.bodi-project.eu. A la web del projecte BODI també 
podran consultar els resultats del procés d’investigació sobre continguts curriculars, així com altres continguts que po-
den ser d’interès per a acompanyar aquesta guia didàctica.

2 Es pot veure un vídeo resum del projecte al següent link: https://www.youtube.com/watch?v=8CIUT4_GgG8.

http://www.bodi-project.eu
https://www.youtube.com/watch?v=8CIUT4_GgG8


10

Aquesta guia didàctica conté 15 activitats precedides per un conjunt de lectures bàsi-
ques que serviran de suport per dur-les a terme. El primer dels textos esbossa a què ens 
referim quan parlem de diversitat i detalla breument la metodologia de l’incident crític. 
El segon text contextualitza el nostre enfocament pedagògic. El tercer text detalla com 
s’interrelacionen les activitats en funció dels diferents temes que abordem. El quart text 
inclou consells pràctics i suggeriments sobre com utilitzar aquesta guia didàctica. Els 
textos cinquè i sisè proporcionen les bases teòriques necessàries per a contextualitzar 
els fenòmens relatius a la discriminació i les seves manifestacions en primera infància.

Les 15 activitats proposades han estat creades, escollides, provades i revisades amb 
cura, amb la intenció d’acollir les especificitats de la diversitat i la no discriminació en 
la primera infància. Totes les fitxes d’activitats inclouen una descripció, objectius, pre-
paració, materials necessaris i les instruccions per dur-les a terme. A més, es proporcio-
nen alguns dels materials complementaris necessaris (targetes, plantilles, links, vídeos, 
tutorials, consells, etc.) que esperem siguin d’utilitat.

Animem a totes les persones vinculades amb l’educació i la criança de nens i nenes a 
provar aquesta guia didàctica. Pot d’experimentar amb les activitats, aprofitant la diver-
sitat que trobarà en els grups amb els quals treballa. Permeti que aquesta diversitat sigui 
una font de riquesa, creativitat i aprenentatge. Aquesta guia li donarà el suport necessari 
per fomentar que els nens i nenes se sentin lliures de ser ells i elles mateixos/es, de par-
lar, de tenir cura de ells i elles mateixos/es i dels/les altres. I per descomptat, esperem 
que gaudeixin d’aquesta guia didàctica tant com nosaltres hem gaudit creant-la.



Lectures bàsiques
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A què ens referim quan parlem de diversitat?

La “diversitat” és un concepte complicat. A algunes persones els fa por fer servir el terme 
perquè temen que dibuixarà límits rígids entre ells/es mateixos/es i les altres persones 
que representen aquesta diversitat. Per a ells/es, el reconeixement de la diversitat porta, 
inevitablement, a exagerar la diferència i a provocar, en conseqüència, l’estigmatització 
dels i les altres. Com a resultat, parlar de diversitat des d’aquestes postures, planteja una 
amenaça per a la igualtat. Aquesta postura s’acosta a la posició de la ceguesa del color 
o ceguesa de la cultura. De manera desinteressada, s’intenta posar èmfasi en el que és 
comú i en el que ens uneix. No obstant això, el que aconseguim és negar l’existència 
de diferències culturals i es fracassarà en donar resposta a les necessitats que emanen 
d’aquestes diferències.

De la mateixa manera, algunes persones temen parlar de diversitat perquè senten que 
es realcen factors relacionats amb els orígens culturals —com poden ser l’ètnia, la re-
ligió, la nacionalitat, el color de la pell, etc.— en detriment d’altres factors igualment 
importants com la classe social, la salut, o altres condicionants sociodemogràfics. Estem 
d’acord. Seria un error “culturalitzar” comportaments que podrien estar més relacionats 
amb la situació econòmica, l’estatus social o les qüestions clíniques. Però de nou, negar 
la importància de la diferència no és una bona resposta. Una millor aproximació seria 
considerar la diversitat des d’una perspectiva interseccional, amb atenció a les relacions 
de poder que interactuen en funció de les diferents expressions culturals i la manera 
en què aquestes produeixen interseccions amb altres fenòmens que també són eixos 
de discriminació, com els cossos, els gèneres, les sexualitats, la salut, la situació socioe-
conòmica i familiar, i molts altres. 

La diversitat també és complicada perquè mai és estàtica. Les línies que delimiten què 
és similar i què és diferent són sempre contextuals i subjectives. Una cultura minoritària 
en un context donat, pot ser majoritària en un altre. És a dir, la “diferència” és sempre 
relativa, i per existir necessita el contrast entre una i altra manera de ser o fer: la diversi-
tat no està en l’altra persona, sinó en el contrast entre l’altra persona i un/a mateix/a. La 
diversitat sempre requereix de l’existència d’almenys dos, i serà vista de manera diferent 
en funció de la perspectiva a través de la qual sigui percebuda. A aquesta complexitat, 
cal afegir la sempre creixent tendència de la mobilitat i interconnexió global.

Per explorar el concepte de diversitat, tant a nivell teòric com pràctic, necessitem un en-
focament que assumeixi aquest caràcter situacional i relacional de la diversitat. Per això, 
fem servir la metodologia de l’incident crític, desenvolupada per la psicòloga social 
Margalit Cohen-Emerique. El seu acostament ens convida a considerar les experiències 
de “xoc cultural” —o incident crític— com a punt d’entrada a l’exploració de la diversi-
tat. Aquestes experiències, situades en un temps i espai específics, succeeixen quan ens 
trobem amb persones (i rarament objectes) d’orígens culturals diferents i no posseïm les 
claus per comprendre-les. Els malentesos, les tensions o els conflictes sorgeixen quan 
no compartim els mateixos sistemes de valors, o si els compartim, quan tenim maneres 
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diferents d’expressar-los. Aquest tipus d’experiències provoquen reaccions emocionals, 
pensaments i comportaments que condicionen la manera en què interactuem i ens re-
lacionem amb les altres persones.

El xoc cultural que pot resultar d’una interacció és un moment crític ja que pot incitar 
o reforçar un prejudici. Els xocs culturals es produeixen quan presenciem comporta-
ments que trenquen regles valuoses per a les persones en un determinat context social, 
i la resposta és pràcticament automàtica. Per exemple, quan una persona rota en acabar 
de menjar en un context en el qual rotar —sobretot quan s’està a la taula— està mal vist 
per la cultura dominant, la persona que va rotar probablement serà considerada com 
grollera per la resta de comensals, independentment que la persona sigui o no conscient 
de la conseqüència de l’acte.

Quan els nostres comportaments o el de les altres persones, de manera inesperada, 
trenquen les regles culturals dominants és habitual sentir-nos avergonyits/des, culpa-
bles, amenaçats/es, confosos/es, incòmodes/es, etc. En la majoria d’aquestes situacions, 
és molt fàcil acabar amb un judici negatiu cap als/les altres o cap a nosaltres/es matei-
xos/es. Aquestes situacions sovint són desagradables, i en comptes de fer un esforç per 
comprendre-les, preferim acabar-les tan ràpid com puguem. Jutjar és una bona mane-
ra de fer-ho, evitant entrar en espais d’aprenentatge, comprensió i negociació que ens 
donarien una contrasenya valuosa sobre nosaltres/es mateixos/es, les altres persones, i 
la possibilitat de entaular relacions potencialment fructíferes i basades en el reconeixe-
ment mutu.

Els xocs culturals poden reforçar estereotips i prejudicis, però al mateix temps tenen la 
capacitat de convertir-se en una valuosa font d’aprenentatge. Per a això, no hem d’obeir 
a la nostra necessitat per posar fi a la situació de xoc i hem de reflexionar sobre què hi 
ha darrera de les nostres emocions, comportaments i reaccions. Això és particularment 
important quan som reconeguts com a part de la cultura dominant, ja que això ens 
atorga un conjunt de privilegis i capacitats per influir sobre la situació. En aquests ca-
sos, si no prenem consciència de les nostres reaccions davant del xoc cultural —sense 
adonar-nos i sense intenció— podem arribar a exercir comportaments discriminatoris 
i que deixen poc espai de negociació a la part que dóna veu a la cultura minoritària.

La metodologia de l’incident crític proposa suspendre el debat teòric i canviar el registre 
per centrar-se en un nivell més pràctic d’autoconsciència i autoconeixement. Proposa 
una estratègia per descobrir el conjunt de normes, valors i comportaments culturals 
que estan presents en les interaccions. L’augment de l’agitació emocional negativa que 
voreja els malentesos interculturals ens ajuda a ser més conscients de la nostra pròpia 
cultura i ens convida a explorar altres marcs de referències culturals de manera més ob-
jectiva per obrir el marge de negociació, atorgant al prejudici un paper menor. Explorar 
els temes més freqüents de xoc cultural —o incidents crítics— ajuda a revelar les àrees 
culturalment sensibles i més significatives, i que tendeixen a ser una font de tensió en el 
contacte intercultural.
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Per assegurar que la trobada amb la diversitat es converteixi en una font d’aprenentatge 
i no en una amenaça —o en una raó per escalar conflictes—, proposem algunes re-
flexions:

1. La sorpresa és la nostra aliada per descobrir un espai d’aprenentatge. No hem 
de forçar-nos a ser cecs al color i cecs a la cultura. La por a no ser políticament 
correctes o ser percebuts com culturalment insensibles pot provocar un efecte 
advers. Quan hi ha diferències culturals reals, la por no ens permet ser capaços 
d’aprendre el significat real del que veiem, i per tant, continuarem ignorants i des-
previnguts en situacions futures. ¡Atreviu-vos a ser curiós/ses!

2. Assumeixi una visió àmplia del concepte de “cultura” que sigui capaç d’abordar 
la complexitat d’accions, pensaments i identificacions que tenim les persones. És 
habitual escoltar parlar de diferents cultures en funció de —i reduïdes a— la na-
cionalitat o l’ètnia, però els grups culturals poden prendre moltes formes en fun-
ció de múltiples factors: classe social, gènere, edat, orientació sexual, professió, 
àmbit laboral, espai territorial (urbà, rural, etc.), entre d’altres.

3. Tingueu en compte que la cultura no és homogènia o estàtica, sinó que està en 
constant canvi. Sempre han existit intercanvis entre diferents cultures. Per exem-
ple, podem comparar la Barcelona actual amb la Barcelona de fa dos-cents anys 
i observarem canvis radicals que afecten a l’experiència subjectiva i al sistema de 
valors de les persones, creant mons totalment diferents en un mateix lloc.

4. Imagini que igual que vostè, les persones estan conformades per una gran diver-
sitat cultural i que cada individu adquireix i integra aquestes cultures en els seus 
propis camins vitals.

5. Recordeu que la cultura no és l’únic factor que determina el nostre comporta-
ment, però sí interactua amb factors contextuals i situacionals com la personalitat 
(per exemple, la susceptibilitat personal a ser més introvertit o més extravertit), 
el nivell de cansament en un determinat moment, les relacions de poder, l’estatus 
socioeconòmic, etc.

6. Recordeu que la “diferència” no és una característica inherent d’una altra persona 
o un altre grup, sino que existeix per la comparació de dues o més parts. Amb-
dues parts són necessàries per observar i discutir les diferències. Un món sense 
“diferències” seria un món avorrit. Per això agraïm la diversitat. 
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El nostre enfocament pedagògic

Aquesta guia didàctica s’ha desenvolupat seguint un enfocament d’aprenentatge pràc-
tic, experiencial i basat en fer preguntes més que donar respostes. Principalment, aques-
ta guia segueix la metodologia anomenada “pretextos dramàtics” desenvolupada per 
Cecily O’Neil, i que més tard es va adaptar a l’aula com una eina pedagògica de la mà 
d’Allan Owens i Keith Barber. Un pretext és una història en qualsevol forma (poema, 
article, melodia, objecte, etc.) que s’introdueix a la classe i serveix com a “punt de parti-
da” per estimular la creativitat i els debats de “coneixement situat” al voltant d’un tema 
en particular. Un pretext permet estimular la reflexió al voltant d’un tema; proporciona 
la introducció a aquest tema de manera creativa; suggereix rols, tasques i accions que 
poden estar relacionades amb el desenvolupament de la temàtica; determina una ubi-
cació, ambient i diferents situacions que poden ser útils a l’hora de donar forma o guiar 
el debat i procés creatiu al voltant del tema, i anima a l’exploració i transformació del 
mateix. La pedagogia basada en els “pretextos” permet que els nens i nenes es relacionin 
amb l’aprenentatge des d’una perspectiva tant individual com social. Han de reflexionar 
i transitar constantment l’equilibri entre com se senten, quina és la seva experiència 
personal per aportar a la construcció de la temàtica, i com encaixa aquest sentiment i 
experiència personal dins del grup i en el context.

Basant-nos en els pretextos com a mètode i en la pedagogia alliberadora de Paulo Freire 
com a base pedagògica, el principal propòsit de la guia didàctica és fomentar que totes 
les nenes i nens, sense importar la seva edat, origen, sexe, color de pell o qualsevol altra 
forma identitària, puguin aprendre els/les uns/es dels/les altres/es, i on el professorat 
genera un vincle actiu amb el grup sustentat en l’aprendre-ensenyar. Tots els nens i ne-
nes tenen algun tipus de coneixement i tots/es ells/es tenen el mateix dret a parlar i ser 
escoltats, així com de proposar opcions, continguts, problemes i solucions.

Per a més informació sobre la pedagogia dels “pretextos” consulti O’Neill, Cecily (1995). 
Drama Worlds: A Framework for Process Drama, o visiteu http://allanowens.com. 

Per a més informació sobre la pedagogia alliberadora consulti Paulo Freire (1970) Pe-
dagogia de l’Oprimit disponible en diverses llengües, i l’article de Lourdes Diaz Soto i 
Beth Blue Swadener (2002) “Toward Liberatory Early Childhood Theory, Research and 
Praxis: Decolonizing a Field.” Contemporary Issues in Early Childhood, Vol 3, Issue 1, 
pp. 38 - 66. Disponible a: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/ciec.2002.3.1.8.

http://allanowens.com
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/ciec.2002.3.1.8 
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El mètode BODI: temes i continguts de les activitats

El mètode BODI es basa en una proposta pedagògica que permet als nens i nenes des-
envolupar un conjunt d’habilitats que afavoreixen la inclusió i la no discriminació des 
de primera infància. Per a això, al llarg d’aquesta guia didàctica ens centrem en sis temes 
principals:

relacions intergrupals

estereotips i prejudicis

gèneres i sexualitats

estructures familiars

comportament no verbal

salut i cos

Les activitats es categoritzen d’acord a aquests sis temes. Encara que cadascuna de les 
activitats posi el focus en uns temes més que en altres, tots ells estan estretament rela-
cionats i es desenvolupen de manera simultània. Això vol dir que aquesta categorització 
temàtica és merament instrumental: és una manera que hem trobat per guiar als i les 
educadors/es a acompanyar als nens/es, per aprendre sobre ells/elles mateixos/es, sobre 
els/les altres i sobre el seu entorn, de manera inclusiva, fomentant que totes les veus dels 
grups siguin igualment valorades i on les desigualtats socials no quedin ni silenciades 
ni donades per fet. A continuació, mostrem els focus de cada activitat en funció de les 
temàtiques:

1. Gestos y salutacions
2. Colors
3. El viatge
4. Àfrica: continent gran y divers
5. Collage de persones
6. Construcció de famílies
7. Nens i nenes iguals
8. Dibuixant el meu cos
9. Les nostres emocions ens enforteixen
10. Empatia i cura
11. Rentar-nos les mans
12. Berenars saludables
13. Bany
14. Hi ha llocs on…
15. Parts privades del cos
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Com utilitzar aquesta guia didáctica

A qui va dirigida aquesta guia didàctica?

Aquesta guia didàctica va dirigida principalment als i les professionals de primera in-
fància: professorat, educadors/es, facilitadors/es, cuidadors/es i en general qualsevol 
persona involucrada en l’educació dels nens i nenes. Qualsevol pot utilitzar aquesta 
guia didàctica, inspirar-s’hi per crear noves activitats, així com adaptar les existents aquí 
presentades als seus contextos educatius i de lleure.

Com m’he de preparar per utilitzar aquesta guia didàctica?

Els temes que es tracten al llarg d’aquesta guia solen abordar zones culturalment sensi-
bles, no només per als nens i nenes, sinó també per als/les educadors/es i les famílies. 
Abordar la diferència com un valor i convertir en aprenentatge els conflictes derivats 
d’aquesta diferència podria semblar evident i desitjable, però la realitat és que requereix 
de formes de procedir que són gairebé contra-intuïtives causa de les càrregues emocio-
nals inherents a aquests processos. Per aquest motiu, convidem a dedicar un temps a 
familiaritzar-se amb la guia abans d’implementar-la.

Primerament, recomanem la lectura completa de la guia abans de dur-la a terme amb 
el grup. Comproveu que coneix i se sent còmode/a amb els conceptes que aquí presen-
tem i les formes en les que s’aborden. Si està familiaritzat/da amb els continguts, feu les 
adaptacions necessàries de les activitats al seu grup. Si no se sent familiaritzat amb els 
continguts, o si sent algun tipus d’incomoditat, no es desanimi, ja que això vol dir que 
algun contingut del text ha tocat una zona culturalment sensible per a vostè, i per tant 
està en el punt òptim per donar inici a un procés ric en aprenentatges tant per a vostè 
com per al seu grup.

En segon lloc, la lectura del text La diversitat cultural al voltant del cos, el gènere i la 
salut a l’escola (disponible a http://www.bodi-project.eu/en_resources_io2.html) pro-
porcionarà informació clau per a l’adequada implementació d’aquesta guia. A manera 
de suport, al final d’aquesta guia trobarà una àmplia bibliografia que podrà consultar. 
A més, podria ser d’utilitat refrescar o reforçar conceptes mitjançant alguna formació 
específica per al treball amb la diversitat. Us animem a indagar sobre possibles cursos 
oferts, per exemple, en el marc de programes de l’Ajuntament de Barcelona, d’entitats 
que formen part de la Xarxa BCN Antirumors, o altres xarxes i plataformes al seu te-
rritori.

Finalment, en cas de considerar-ho necessari, pot ser d’interès comptar amb les famí-
lies, explicar en què consisteixen les activitats i abordar qualsevol inquietud que puguin 
tenir per acompanyar els nens i nenes en els seus processos d’aprenentatge.

http://www.bodi-project.eu/en_resources_io2.html
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Quines habilitats aprendran els nens i nenes amb les activitats suggerides en aquesta 
guia didàctica?

Les activitats estan dissenyades perquè els nens i nenes treballin tant la incorporació 
de conceptes i continguts, com el desenvolupament d’habilitats i actituds. Totes les ac-
tivitats impliquen, d’una manera o altra, el desenvolupament de les següents habilitats:

• Escolta activa
• Imaginació i creativitat
• Capacitat de qüestionament i solució de problemes
• Pensament crític i pensament abstracte
• Joc de rols
• Auto-reconeixement, acte-consciència i autoestima
• Competència intercultural: obertura als altres i acceptació de diversos punts de 

vista
• Habilitats relacionals i de conversa basades en la curiositat, l’empatia, la cura 

d’un/a mateix/a i dels altres, i la cooperació
• Assertivitat, autonomia i iniciativa.

Quant de temps necessita cada activitat?

Les activitats han estat provades en diferents països, escoles i contextos, de manera que 
poden ser fàcilment adaptades a les necessitats de cada grup. El mínim necessari per 
iniciar una activitat és de 20 minuts. Recomanem s’adaptin les activitats al ritme que 
habitualment segueix el grup. Pot segmentar les activitats per realitzar-les per parts en 
sessions diferents. També pot seguir la seva intuïció a l’hora de donar més temps als di-
ferents passos de l’activitat: si el grup està gaudint, permeti que explori i gaudeixi! Sigui 
lliure de “saltar-se el guió”!

Quina mida haurien de tenir els grups per poder implementar les activitats? 

Totes les activitats estan dissenyades perquè puguin implementar-se en configuracions 
de grups molt diferents. Quan sigui necessari, s’indiquen mides de grup òptims. No obs-
tant això, es poden fer les adaptacions necessàries perquè l’activitat s’adeqüi al màxim al 
nombre de nens i nenes, espais i als recursos disponibles.

És necessari comprar material per dur a terme les activitats?

En algunes activitats es recomana la compra de material pedagògic específic (és a dir, 
llibres infantils i nines multiracials anatòmicament correctes). Així i tot, sempre que 
sigui possible, es proporcionen materials alternatius d’accés obert i/o que poden realit-
zar-se manualment. Es poden adaptar les activitats als materials disponibles tant com 
sigui necessari. 

Totes les activitats són apropiades per a nens/es de 3 a 6 anys?

Sí. Totes les activitats són apropiades per a les edats que componen l’educació infantil. 



19

Allà on sigui necessari, trobarà el apartat “Notes d’adaptació a l’edat” que pot ser útil per 
adaptar les activitats a un rang d’edat o un altre.

Quines altres adaptacions s’haurien de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les 
activitats?

Abans de desenvolupar les activitats, és important tenir en compte la diversitat dels 
nens i nenes de l’aula pel que fa llengües parlades, orígens, estructures familiars, diversi-
tats funcionals, etc. Això li permetrà preparar i adaptar l’activitat per incloure al màxim 
la diversitat que existeix a l’aula. També haurà de tenir en compte quins són els ritmes 
escolars i les barreres idiomàtiques. Simplifiqui o adapti el vocabulari i/o el desenvolu-
pament d’aquelles activitats que puguin dificultar la inclusió de totes les nenes i nens 
de classe. Es poden dividir les activitats en més d’una sessió, canviar les dinàmiques de 
grups petits a grups grans, modificar la forma de dur-les a terme, etc. Cada nen/a i cada 
grup tenen la seva pròpia manera de fluir. Adapti les activitats al grup, i no a l’inrevés.

He de seguir algun ordre d’activitats específic?

No, les activitats poden desenvolupar-se en qualsevol ordre, encara que si poguéssim re-
comanar un ordre, suggeriríem començar amb “Les nostres emocions ens enforteixen” 
i després continuar amb la primera activitat “Salutacions i gestos”, fins arribar a l’última 
activitat “Parts privades del cos”.

Com s’estructuren les activitats?

Totes les activitats segueixen l’estructura següent:

• Títol de l’activitat
• Temes tractats
• Descripció de l’activitat
• Objectius de l’activitat
• Tasques de preparació 
• Materials necessaris 
• Instruccions detallades pas a pas.

A més, algunes activitats també tenen:

• Consells extra i notes per l’equip educador: suggeriments pràctiques que poden 
ser útils a l’hora de dur a terme l’activitat.

• Notes d’adaptació a l’edat: consells que poden ser útils per a adequar l’activitat als 
diferents grups d’edat.

• Activitats de seguiment: idees d’activitats per a següents classes que poden ser 
útils per a explorar encara més els continguts facilitats.

• Activitats extra: idees per a activitats addicionals que poden desenvolupar-se o bé 
durant la mateixa sessió, o bé com activitats de seguiment.

• Plantilles i targetes: algunes activitats vénen acompanyades de plantilles i targetes 
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per facilitar la tasca a l’hora de preparar els materials necessaris per dur a terme 
l’activitat.

• Fotografies: algunes activitats inclouen imatges preses pels entitats del projecte 
BODI durant la fase pilot d’aquesta guia didàctica.

• Vídeo-tutorials: algunes activitats inclouen un vídeo-tutorial. Aquests vídeos es 
van prendre durant la fase pilot d’aquesta guia didàctica per donar suport als/les 
educadors/es a dur a terme les activitats.

• Cites: algunes activitats inclouen cites dels i les nenes i/o educadors/es durant la 
fase pilot, i que il·lustren el procés.

Com se seleccionen els materials per preparar les activitats?

La majoria dels materials necessaris per dur a terme les activitats (imatges, històries, 
vídeos i llibres) els proporcionem al final de les descripcions de cada activitat. Hem se-
leccionat aquests materials seguint les directrius facilitades per “Anti-Bias Education for 
Young Children and Ourselves” (NAEYC, 2010) disponibles aquí: https://www.naeyc.
org/files/naeyc/file/Publications/Ten%20Steps.pdf. 

En resum, a l’hora de seleccionar els materials (imatges, històries, vídeos i llibres), hem 
d’assegurar-nos que prestem especial atenció al següent:

• Evitar estereotips i tokenismos. Totes les persones han de ser representades amb 
compassió i com a éssers complexos. El mateix passa amb grups de persones i 
territoris.

• Assegureu-vos que els/les protagonistes de les històries i les seves imatges es-
tan representats/des per una àmplia diversitat d’actors (nenes, nens, persones no 
binàries, persones amb diferents colors de pell, persones de totes les edats, amb 
totes les funcionalitats, etc.) tant individualment com de forma col·lectiva.

• Assegureu-vos que quan el/la protagonista d’una història o la seva imatge és de 
gènere femení i/o presenta trets no normatius i/o pertany a una minoria, el per-
sonatge no hagi exhibir qualitats extraordinàries per a ser acceptat o aconseguir 
l’aprovació dels altres personatges en el relat.

• Totes les línies argumentals han de representar a les dones com a persones amb 
iniciativa i que es valen per habilitats pròpies, no per la seva relació amb els ho-
mes o per la seva aparença física.

• Assegureu-vos que queda contemplat un rang ampli d’estils de vida i tipus de 
família, no només l’estil de vida dominant/normatiu. Això significa donar valor 
a les pràctiques quotidianes de diversos orígens culturals i econòmics com elec-
cions reals, vàlides i actuals, i no solament com una cosa curiosa/exòtica o em-
marcat com a anècdota històrica. La diversitat d’estils de vida també ha de quedar 
representada transversalment en els grups racials/ètnics.

• Assegureu-vos que queda representat l’equilibri de poder entre els grups, de ma-
nera que tots els tipus de diversitats estiguin representades en figures i rols cen-
trals.

• En relats heroics, assegureu-vos que els herois/heroïnes vinguin representades 

https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/Publications/Ten%20Steps.pdf
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/Publications/Ten%20Steps.pdf
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per una diversitat de personatges, i que almenys algunes històries estiguin rela-
cionades amb les lluites per la justícia.

• Assegureu-vos que tots els nens i nenes del grup puguin veure tant ells/es com les 
seves famílies reflectides en els materials de manera regular i positiva. Tots i totes 
a la classe han de sentir representats per referents positius dels seus grups d’iden-
titat (en termes d’etnicitat, funcionalitats corporals, gènere, etc.).

• Esculli continguts creats per una àmplia gamma d’autors/es, il·lustradors/es, crea-
dors/es, etc. en termes d’origen, identitat i experiències vitals.

• Esculli continguts amb informació veraç: que els esdeveniments històrics, perso-
natges i fets es representin des d’una perspectiva informada i situada.

• Tingueu especial cura amb el llenguatge sexista i les paraules amb càrrega de 
significat. Aneu amb compte amb la terminologia que descriu als nens, nenes 
o famílies com a “ordinàries” o “normals”. Vigileu els adjectius que s’usen per 
descriure a diferents grups, o feu servir alternatives de gènere neutrals (pediatre, 
corresponsal, periodista) o ambdós gèneres (bomber i bombera).

• Busqueu les dates de copyright més recents. És útil ja que com més recent sigui el 
copyright, major precisió tindrà el contingut pel que fa al llenguatge i reflex de la 
diversitat a causa de revisions successives dels textos.

• Recordeu que tot el material que porti a la classe pot tenir efecte en com els nens 
i nenes es perceben a els/elles mateixos/es i als i les altres.

Vídeo-tutorials

Algunes activitats vénen acompanyades per “vídeo-tutorials”. Els vídeos estan en castellà 
o català, i disposen de subtítols en diferents llengües. Recomanem la seva visualització, 
ja que mostren exemples de com les activitats poden dur-se a terme. Els vídeos mostren 
la reacció dels nens i nenes durant les activitats, qüestió que ajuda a preparar-se amb 
anterioritat, així com l’impacte d’aprenentatge que l’activitat pugui tenir dins del grup, 
explicat des del punt de vista de les educadores.

Podeu trobar els vídeos de les activitats en els següents enllaços:

• Gestos i salutacions: https://youtu.be/thKq8A22mMg 
• Colors: https://youtu.be/-UOUadazcwg 
• Collage de persones: https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ 
• Construcció de famílies: https://youtu.be/i82iwQYWfqY 
• Nens i nenes iguals: https://youtu.be/9kQ7RHuYPmo 
• Dibuixant el meu cos: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk 
• Bany: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY 

Lectures recomanades

Recomanem que el seguiment d’aquesta guia didàctica es complementi amb altres lec-
tures i materials resultants del Projecte BODI i que estan disponibles al lloc web: http://
www.bodi-project.eu/.

https://youtu.be/thKq8A22mMg
https://youtu.be/-UOUadazcwg
https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ
https://youtu.be/i82iwQYWfqY
https://youtu.be/9kQ7RHuYPmo
https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
http://www.bodi-project.eu/
http://www.bodi-project.eu/
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Racisme, prejudicis i estereotips: teories per a perso-
nes adultes, nens i nenes

La gran majoria dels incidents crí-
tics recopilats durant la investigació 
que ha servit per dissenyar aques-
ta guia didàctica estan relacionats 
amb alguna forma de biaix o pre-
concepció sobre persones que per-
tanyen a grups minoritaris —grups 
religiosos, nacionalitats, o fins i tot 
amb identitats de gènere diferents. 
En aquest apartat, ens centrarem 
amb més detall en incidents —con-
nectats amb estereotips i prejudicis 
per motius d’origen— vinculats al 
racisme. Podran ampliar aquesta 
informació, així com consultar els 
incidents relacionats amb multipli-
citat de temàtiques en el text La di-
versitat cultural al voltant del cos, el 
gènere i la salut a l’escola (disponi-
ble a http://www.bodi-project.eu/
en_resources_io2 .html). 

Abans de començar, ens agradaria 
fer èmfasi en un missatge fona-
mental: el fenomen dels estereotips 
i prejudicis ens concerneix a tots i 
totes, no és només una qüestió de 
“persones tancades de ment”. Els 
biaixos intergrupals i les distor-
sions de les nostres percepcions en 
com percebem a altres persones són 
conseqüència de la manera en què funciona l’ésser humà. Per aquest motiu és impres-
cindible prendre consciència d’això: els estereotips, els prejudicis i les discriminacions 
tenen un impacte molt seriós en les altres persones, influencien, no només la manera en 
què els/les adults/es i els/les nens/es es tracten entre ells/es, sinó en com els/les nens/es 
es desenvoluparan en l’entorn escolar.

D’on vénen els estereotips i els prejudicis?

Els estereotips són esquemes relacionats amb la nostra capacitat de generalització i clas-
sificació; ambdues habilitats són importants per al nostre desenvolupament cognitiu. 

Algunes�definicions

Estereotips: es re-
fereixen a l’aplicació 
d’idees, associacions i ex-
pectatives pròpies sobre 
un grup o un membre 
individual d’aquest grup. 
Hi ha un judici sobre la 
persona basat en la seva 
pertinença de grup, que 
pot ser tant positiu com 
negatiu. Els estereotips 
són un esquema, una 
teoria ingènua que per-
met que la complexitat 
del món sigui més fàcil 
de portar. (Fiske, 2010)

Prejudicis: són presents 
quan la nostra reacció 
emocional cap a una per-
sona es basa únicament 
en els nostres senti-
ments cap al grup social/
cultural al qual pertany 
aquesta persona. L’in-
dividu es comporta de 
manera perjudicial quan 
té una reacció emocio-
nal cap a l’altra persona 
o cap al grup d’individus 
basant-se en idees pre-
concebudes sobre ell/a 
o el grup. (Fiske, 2010)

Racisme: és una forma 
de reacció intergrupal 
(que inclou pensaments, 

sentiments i comporta-
ments) que de manera 
sistemàtica beneficia al 
propi grup i/o genera 
un desavantatge cap a 
un altre grup basat en 
percepcions de tipus ra-
cial (Dovidio et al, 2013). 
La ideologia subjacent 
a les pràctiques racis-
tes sovint inclou la idea 
que els éssers humans 
poden subdividir-se en 
diferents grups que són 
diferents pel que fa als 
seus comportaments, 
habilitats socials i/o ca-
pacitats, i que aquestes 
diferències es troben 
en la genètica i/o com a 
característiques hereta-
des.

Discriminació: la dis-
criminació és la negació 
de la igualtat de drets, 
basada en prejudicis i 
estereotips (Fiske, 2010). 
La discriminació difereix 
dels prejudicis i estereo-
tips en què no és una 
creença, sinó una apli-
cació de creences (Fiske, 
2010), una distribució 
desigual de drets, acces-
sos i privilegis.

http://www.bodi-project.eu/en_resources_io2 .html
http://www.bodi-project.eu/en_resources_io2 .html
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Aquests estereotips i esquemes poden ser positius o negatius, i ens són útils per ordenar 
informació, prendre decisions i protegir-nos enfront d’amenaces. Quan els biaixos cap a 
altres persones són negatius, no vol dir que aquests sorgeixin de males intencions o que 
requereixin de mala fe a l’hora de formar-se, ja que generalment són conseqüències dels 
automatismes existents en la nostra percepció, en els nostres processos de pensament, i 
en els processos socials subjacents en la conformació d’identitats i sentits de pertinença.

Les actituds negatives no sorgeixen només com a respostes automàtiques a diferències 
de tipus visual, d’origen o religiós, sinó que ho fan sobre qualsevol eix de diferenciació. 
Les persones poden sentir que alguns grups representen una amenaça al seu sentit de 
moralitat. Per exemple, en un entorn en el qual la “família tradicional” està identificada 
com monògama heteronormativa, un acord familiar no normatiu —com poden ser 
les famílies homoparentals o com poden ser les famílies polígamas— poden ser per-
cebudes com una amenaça al propi concepte de família i/o a la moralitat dominant. 
Els estereotips negatius sorgeixen moltes vegades com a manera de “protegir” el nostre 
propi sistema de creences enfront d’aquestes amenaces simbòliques. És a dir, l’estereotip 
sorgeix com “defensa” davant d’una creença o comportament que sentim que agredeix o 
ofèn algun valor que és important per a nosaltres i que està fortament arrelat a la cultura 
apresa dins d’algun dels nostres grups socials.

Pertànyer a grups socials és una necessitat crucial per a tots els éssers humans. El sen-
tit de pertinença sol venir acompanyat d’una imatge positiva dels grups dels quals ens 
sentim part. Això implica que no només busquem la companyia de persones similars 
a nosaltres —bàsicament perquè gaudim de la zona de confort que això ens propor-
ciona— sinó també que estem motivats a discriminar positivament al nostre grup i/o 
discriminar negativament a persones que percebem com alienes al nostre grup social. 
Si aquest “altre” grup social es caracteritza com desaventajat pel relat dominant, aquesta 
caracterització sol venir acompanyada per estereotips negatius. D’aquesta manera es 
“protegeix” la creença de “la justícia del sistema” enfront de la visió que hi ha perso-
nes innocents que pateixen. Per exemple, les persones “pobres”, “aturades”, “sense sos-
tre”, entre moltes altres caracteritzacions que escoltem habitualment, són etiquetes que 
atreuen aparellades estereotips i prejudicis negatius, la qual cosa porta a l’observació que 
la classe social i la pobresa poden generar més distància cultural que les divisions per 
motius de nacionalitat. Aquest fenomen també ens ajudaria a explicar les motivacions 
psicològiques darrere d’una estratègia evasiva cap a l’acollida de persones sol·licitants 
d’asil: és més fàcil pensar que són potencialment criminals o terroristes que qüestionar 
creences relacionades amb el funcionament del nostre sistema i/o grup social.

Els estereotips i els seus prejudicis associats també són canviants. Alguns grups socials 
que en el passat patien discriminacions explícites —moltes vegades per llei, avui sem-
blen comptar amb una millor valoració social. Per exemple, fa 60 anys, era part del 
funcionament social que les persones afrodescendents a EUA no poguessin ocupar els 
mateixos seients d’autobús que persones d’origen caucàsic. Avui en dia, una norma com 
aquella semblaria escandalosa. La realitat, però, no és que el racisme hagi desaparegut, 
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sinó que la norma cultural de no expressar aquest tipus d’actituds ha guanyat terreny. 
Sota el discurs neutre o positiu, poden persistir les actituds negatives. Aquest nou tipus 
de racisme modern indirecte queda ben il·lustrat en els tests d’actitud implícita: fins i tot 
les persones que no expressen actituds racistes de manera explícita mostraran un biaix 
cap a persones que identifiquen com alienes al seu grup social. Als EUA, aproximada-
ment entre el 70% i 80% de la població d’origen caucàsic presenta actituds de racisme 
modern implícit (Fiske, 2004). Aquest tipus de creences no conscients poden influen-
ciar les nostres accions, conduint potencialment a la discriminació.

Què compta com racisme o xenofòbia?

Les flagrants manifestacions del racisme i la xenofòbia són fàcils de garbellar i la majo-
ria de les persones han après a censurar-les, però han deixat com a resultat una gran ba-
teria de comentaris grisos com ara “les persones negres són molt bones en els esports”. 
En aquests casos, una persona pot 
estar més dubitativa de si aquests 
comentaris són o no acceptables. 
De fet, un comentari de generalit-
zació no es torna menys generalit-
zador —o fins i tot menys racista— 
simplement perquè sigui positiu. 
De vegades, els comentaris ente-
sos com racistes no es refereixen al 
grup en qüestió, sinó que la mera 
juxtaposició d’una paraula negati-
va amb el color ja desencadena una 
atribució de racisme.

Des de la primera infància, els nens i nenes poden distingir les persones per trets d’ori-
gen ètnic —color de la pell, accent, etc.— però encara no tenen una concepció d’aquests 
trets com un atribut permanent de les persones (Hirschfeld, 1995). En el seu món, el 
color de la pell és només això: un color. Amb el pas del tems, aniran atorgant a aquests 
trets els valors, simbologies i creences que aprenguin del seu entorn, siguin de manera 
explícita o implícita.

La cultura europea popular, les cançons populars, els jocs... estan plens de referències 
que a dia d’avui, de vegades ens semblen arcaiques o fins i tot racistes. La tradició ho-
landesa del “Peter Negre” va desencadenar un seriós debat fa un parell d’anys, i els 
ballarins Morris de cara negra són igualment problemàtics a Anglaterra. Si bé és cert 
que algunes d’aquestes tradicions estan realment arrelades al paradigma colonialista o 
són reminiscències de construccions de la figura de “l’altre”, moltes d’elles provenen de 
contextos històrics que són totalment diferents al que poguéssim inferir. El joc “Qui té 
por de l’home negre” es refereix al període de la gran plaga, i és probable que fos un joc 
inventat per burlar i enganyar aquesta mortal malaltia. Però aquest passat històric està 
silenciat en el joc, i si preguntem a residents europeus a l’atzar al que aquest nom pot 

Incidents crítics viscuts per mestres

“Juguem amb els nens i nenes a un joc anomenat “Qui 
té por a l’home negre”. Quan Joana, una nena afrodes-
cendent, va explicar això alegrement a casa, la seva fa-
mília es va indignar i es va queixar al director.”

“En una activitat amb les famílies, un company de clas-
se li va dir a David que el vermell era lleig i que els seus 
pantalons vermells eren lletjos. Seguint els consells de 
la seva mare de defensar-se, David va replicar que el 
vermell era bo però el negre era lleig. Els pares d’una 
estudiant afrodescendent ho van prendre com un co-
mentari racista.”
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referir-se, probablement pensin que el joc fa referència a un home de pell fosca.

Per què els membres de les minories semblen hipersensibles?

Experimentar episodis repetits de racisme o 
discriminació té un fort impacte en les perso-
nes. Les investigacions han identificat una sèrie 
d’efectes i conseqüències psicològiques (Pascoe, 
2009; Spears Brown, 2015; Harrell et al, 2003). 
A més, aquestes experiències també tenen un 
impacte en les atribucions i interpretacions que 
un podria fer d’esdeveniments futurs. La cons-
ciència de l’estigma —el grau en què les persones 
se centren en la representació negativa del seu 

grup— pot induir a la separació dels dominis o situacions en què podrien desmentir 
l’estereotip negatiu. Aquesta és una de les explicacions per les quals, per exemple, les do-
nes tendeixen a participar menys en les disciplines on es consideren “inferiors”. A més, 
la consciència de l’estigma fa que les persones esperin noves situacions de discriminació 
(Fiske, 2004; Pinel, 1999). En un dels nostres incidents crítics, una mare musulmana 
automàticament suposa que la mestra havia ofert a propòsit al seu fill un porc com a 
joguina. En conseqüència, observem com l’atribució a la discriminació o racisme no és 
infreqüent. És més, pot convertir-se en un tipus d’estratègia d’autodefensa que s’utilitza 
en cas de qualsevol resposta negativa: en la situació descrita en l’exemple, la mare creu 
que no és perquè el seu fill no anés amb compte que es va fer pipí a sobre, sinó perquè 
hi va haver una intenció discriminatòria per part del mestre. Alhora, l’ús excessiu de 
la “targeta racista” té un cost: respondre negativament acusant als altres de xenofòbia 
reforça, en última instància, l’estereotip negatiu.

Com tractar la diferència?

Com tractar amb la diferència és un repte clau per al professorat. En regions més homo-
gènies, on els nens/es de mino-
ries són pocs/ques, les situacions 
es centren en uns/es pocs/ques 
nens/es, i els i les educadores 
solen centrar-se en esbrinar de 
quina manera poden incloure’ls 
millor. En les dues situacions que 
presentem, les mestres han pres 
estratègies oposades. En l’exem-
ple de l’escola italiana, una de les 
mestres desitja compensar una 
nena amb un estatus de poder 
inferior, donant-li el paper prin-
cipal. No sabem si aquesta nena 

Incidents crítics viscuts per mestres

Els nens i nenes no volen agafar-li la mà a la nova com-
panya de classe que ha migrat recentment des de Togo. 
El professorat no intervé, per no “forçar” als nens i ne-
nes a assumir la seva interpretació de l’esdeveniment; 
potser no li agafin la mà perquè és nova i tímida.

En una escola italiana, una mestra vol donar el paper 
principal en una actuació de cant a una estudiant roma-
nesa, per valorar-la i mostrar la seva integració a l’au-
la. A la seva col·lega el preocupa que els altres pares i 
mares puguin mostrar gelosia, i per evitar una situació 
que consideren podria generar conflictes, ofereixen el 
paper principal a nenes d’origen italià.

Incidents crítics viscuts per 
mestres

“Una mare em va dir que el motiu pel 
qual havia deixat al seu fill orinar-se als 
pantalons és perquè era xenòfob. Mai 
vaig esperar aquesta reacció de la seva 
part i em vaig sentir realment mala-
ment i commocionat.”
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és o no particularment bona en cant, però sabem que l’èxit d’aquesta tasca depèn d’això. 
Si la nena canta bé, la mestra tindrà èxit i la nena quedarà valorada tant per la seva 
capacitat de cantar com per la seva identitat. No obstant això, si la nena no canta bé, 
l’audiència pensarà que li han donat el paper principal com a compensació, però que no 
s’ho mereixia.

En l’exemple de la estudiant nova, la diferència del color de pell no s’aborda de manera 
explícita per part del professorat. El professorat pensa que qualsevol interferència farà 
destacar la diferència de Myriam, i crearà una dinàmica forçada a la classe. Així i tot, les 
investigacions han mostrat que en ambients homogenis, els nens i nenes desenvolupen 
bastant d’hora la capacitat de categoritzar d’acord amb els trets físics i de generar pre-
ferències. En no intervenir, correm el risc de permetre que els nens i nenes reforcin les 
seves ja presents actituds i estereotips.

Hem de parlar de racisme amb els nens i nenes?

Les persones adultes sovint envolten als nens i nenes amb una aura d’innocència, i 
d’acord a això, assumim que els/les més petits/es no esbiaixen tal com ho fan els adults, 
que no diferencien entre persones amb diferents colors de pell, i que no són “racistes”.

Parcialment com un resguard a aquesta suposada innocència, i en part pel fet que aquests 
assumptes són difícils d’abordar, els pares i mares sovint adopten una actitud evasiva 
per discutir temes de prejudici i racisme amb els nens i nenes, de vegades fins i tot con-
vertint-los en un tema tabú. Aquest fet queda ben il·lustrat per un estudi nord-americà: 
en una lectura conjunta entre pares, mares i els seus fills de 4 i 5 anys d’un llibre que 
abordava temes racials, la majoria de pares i mares —sobretot en les famílies d’origen 
caucàsic— van decidir no tocar el tema de la raça en absolut (Pahlke et al, 2012). En 
aquest sentit els estudis han trobat que hi ha una diferència entre pares i mares d’ori-
gen caucàsic i pares i mares d’origen afrodescendent en relació a la discussió de grups 
ètnics: el 48% de les famílies afrodescendents versus el 12% de les famílies caucàsiques 
decideixen abordar aquestes temàtiques amb els seus fills/es. (Katz and Kofkin, 1997)

Investigacions recents mostren que els nens i nenes no són cecs al color, sinó que obser-
ven les diferències i les dinàmiques intergrupals. Les investigacions també han mostrat 
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que quan se’ls deixa sense explicacions, creen les seves pròpies: en un estudi del 2006, 
en el qual es preguntava a nens i nenes nord-americans per què tots els presidents dels 
EUA fins al moment havien estat blancs, el 26% va pensar que era il·legal que un home 
negre es convertís en president (Bigler, 2006). En un dels nostres incidents, Olivier, de 
3 anys d’edat, pensava que la pell del seu company de classe estava bruta: confondre 
el color de la pell amb la brutícia és un error comú entre els/les nens/es de preescolar 
blancs/ques (Winkler, 2013).

Encara que ensenyem o no activament —i independentment dels desitjos de pares i 
mares, els nens i nenes aprenen a percebre aquestes diferències i construeixen les seves 
teories per explicar el que veuen. Si volem influenciar el procés, no podem amagar-nos 
darrera del mite de la presumpta innocència.

Són racistes els nens i nenes?

Les anàlisis de Hailey i Olson (2013) proven que, contràriament a la creença popular de 
la ceguesa del color en nens i nenes, aquests/es aprenen a diferenciar les cares en funció 
del grup ètnic ja a l’edat de 3 mesos: els/les nens/es que creixen en un ambient homo-
geni passaran més temps observant cares de persones del seu propi grup ètnic (les que 
veuen més sovint). Als 9 mesos, es tornen menys sensibles a l’hora de percebre els trets 
d’altres grups ètnics fins al punt que no semblen ser capaços de distingir-los, exceptuant 
les cares que veuen més sovint, a través d’un fenomen anomenat “estranyament percep-
tual”. Aquestes distincions podrien explicar-se pel grau de mes o menys experiencia dels 
infants i la seva exposició a les percepcions facials de diferents persones. L’explicació da-
rrere de l’estranyament perceptual està més relacionada amb la familiaritat que amb la 
preferència. Als 10 mesos, els nadons tenen més capacitat per distingir les persones que 
presenten els trets ètnics amb els quals està familiaritzat, però acceptarà de la mateixa 
manera a totes les persones. Aquesta capacitat de distingir entre persones és fins i tot 
més acusada en el cas d’accents diferents.

La diferenciació comença a aparèixer, segons els estudis, entre els 4 i 5 anys d’edat, quan 
prenen decisions o associacions que afavoreixen al seu propi grup. No obstant això, 
aquest favoritisme del propi grup apareix principalment en nens/es que pertanyen a 
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grups amb més poder —o rang social— (per exemple, persones blanques als Estats 
Units), mentre que els/les nens/es que pertanyen a grups amb menor rang social no 
mostren tant aquesta preferència cap al grup propi. De fet, prefereixen el grup de ma-
jor estatus: els/les nens/es afrodescendents, hispans/es i nadiusamericans/es als Estats 
Units han mostrat preferència per grups d’origen caucàsic, a costa del seu propi grup i/o 
altres grups.

Aquesta diferenciació explícita sembla tenir un pic al voltant dels 6-7 anys, i després co-
mença a disminuir, a mesura que els/les nens/es adquireixen normes culturals relacio-
nades amb les expressions de biaixos. A l’edat de 10 anys, els/les nens/es que pertanyen a 
grups amb major rang social ja no mostren preferències explícites cap al seu propi grup, 
i els/les nens/es que pertanyen a grups amb menor poder perden la preferència explícita 
cap a altres grups. Això, però, no implica que totes les diferenciacions o biaixos desa-
pareguin, sinó que no queden dites. A partir d’aquesta edat, podem observar que les 
actituds explícites i implícites canvien, tal com succeeix amb les persones adultes: el que 
no ens atrevim a dir obertament es mantè als nostres pensaments, conscients i no cons-
cients. Els tests d’actituds implícites que investiguen els pensaments no conscients mos-
tren que durant aquesta edat, mentre que les actituds explícites presenten grans canvis, 
les actituds implícites romanen pràcticament inalterades, assolint nivells equivalents a 
les dels adults tan aviat com són capaços de categoritzar en funció del grup ètnic.

Al final, l’orientació dels/les nens/es cap a altres grups sembla estar regida per les ma-
teixes tendències que les dels adults: una preferència cap al propi grup i simultàniament 
cap als grups amb major estatus socials. En el cas de nens/es on el seu grup social es co-
rrespon amb el de major rang, la preferència cap al propi grup es veu reforçada, mentre 
que per als/les nens/es de grups amb menor rang, es generen tendències que entren en 
conflicte.

Quines estratègies podem adoptar?

Les investigacions advoquen per un fort argument de l’abandonament de l’estratègia 
d’evasió i per permetre abordar aquests temes fins i tot amb els/les més petits/es. Recor-
dem, ells i elles crearan la seva pròpia explicació amb eines rudimentàries que tinguin 
al seu abast, així que probablement sigui una millor decisió disposar de l’orientació 
d’una persona adulta. Les investigacions recomanen participar en “converses obertes, 
sinceres, freqüents i adequades a l’edat” sobre assumptes relacionats amb les diferències 
ètniques, i fins i tot sobre desigualtat i racisme, a manera d’intentar reduir el nivell de 
biaix (Winkler, 2013).

La manera d’abordar aquesta qüestió també és fonamental: discutir sobre discriminació 
com una cosa del passat o com una cosa aïllada, que tan sols es perpetua per unes po-
ques “persones dolentes de ment tancada”, pot tenir efectes perjudicials, disminuint el 
sentit de responsabilitat per evitar actituds discriminatòries (Hirschfeld, 2008).
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L’aculturació

Tant la mare africana com la 
professora de l’exemple sem-
blen estar d’acord amb que el 
camí de l’èxit per a un nen afri-
cà a París passa per aprendre 
dels seus companys francesos; 
una idea que recorda a la ve-
lla dita de “si a Roma estàs, fes 
com els romans”, frase atribuïda a Aurelio Ambrosio al segle IV. Aquest comportament 
fa referencia a un tipus de “estratègia de aculturació”. Les estratègies d’aculturació son 
els comportaments, actituds i decisions conscients i inconscients que condicionen les 
interaccions entre grups culturals minoritaris i els grups dominants.

Totes les famílies que s’enfronten a un procés migratori trien una “estratègia d’acultu-
ració”, sense necessitat d’haver sentit mai la paraula “aculturació”. Hem recollit diverses 
situacions relacionades amb aquest tema, amb l’objectiu de recopilar algunes claus que 
siguin útils per donar suport a les famílies immigrades i/o membres de grups minorita-
ris a l’hora d’adaptar-se al nou context, sobretot tenint en compte el benestar dels nens 
i nenes.

Si aquesta definició ressalta el 
fet que el canvi passa en totes 
dues direccions, habitualment 
s’exerceix més pressió o moti-
vació pel canvi sobre la perso-
na nouvinguda o membre d’un 
grup minoritari. L’aprenentat-
ge o el canvi de comportaments 
és realment necessari per a co-

municar-se, treballar o establir relacions en el nou entorn; és més, ignorar l’adaptació 
de conductes seria una malaptesa, perquè habitualment es fa automàticament i sense 
esforç. Els/les nouvinguts/des aprenen a orientar-se en la ciutat, a demanar ajuda, a 
comprar menjar, etc. Habitualment, anomenem aquests canvis de comportament com 
a adaptació sociocultural. Això inclou aprendre a dominar els artefactes locals, així com 
aprendre la llengua, els hàbits de menjar i el que és més important: les formes de rela-
cionar-nos amb les altres persones. No obstant això, el procés d’aculturació no és lineal, 
ja que consisteix en canviar tots els hàbits en concordança amb el nou entorn. Un dels 
models més citats que expliquen les estratègies d’aculturació —i amb àmplia accepta-
ció— és el proposat per Berry al any 1987. 

Incidents crítics viscuts per mestres

Una mare em va dir que el motiu pel qual havia deixat al seu 
fill orinar-se als pantalons és perquè era xenòfob. Mai vaig 
esperar aquesta reacció de la seva part i em vaig sentir real-
ment malament i commocionat.

Aculturació�-�una�definició

“L’aculturació comprèn aquells fenòmens que es pro-
dueixen quan grups d’individus que tenen diferents cul-
tures entren en contacte continu, amb posteriors canvis 
en els patrons de cultura originals d’un o dos grups”. (Red-
field, Linton & Herskovits, 1936: 149)



30

El model classifica les es-
tratègies d’aculturació de 
persones immigrades i 
de membres de minories 
basant-se en dues pre-
guntes: el valor que se li 
atorga al manteniment 
de la identitat i cultura 
pròpia i el valor que se 
li atorga al manteniment 
de relacions amb altres grups socials. D’aquestes dues preguntes es deriva una matriu 
de quatre estratègies d’aculturació: integració, segregació, assimilació i marginalització.

Tenen les persones llibertat per triar les seves estratègies?

L’elecció de l’estratègia d’aculturació no és necessàriament una elecció conscient, ni tam-
poc és molt autònoma. Les actualitzacions del model de Berry demostren que la societat 
d’acollida té un fort impacte en les estratègies disponibles per als membres que pertan-
yen a grups minoritaris. Per exemple, a França tradicionalment s’afavoreix l’estratègia 
d’assimilació: es facilita l’aprenentatge de la llengua francesa i els seus codis culturals, 
però no es posa el menor èmfasi en les “cultures d’origen” de grups minoritaris. Inde-
pendentment de si la família decideix triar aquesta estratègia o no, és probable que sigui 
pressionada per l’entorn per incorporar-la. Les estratègies d’assimilació són habituals a 
les escoles i contextos europeus, segons hem pogut identificar a les nostres investiga-
cions. 

D’una altra banda, l’estratègia de “separació” pot ser escollida per algunes persones, 
però els estudis apunten que habitualment la separació es realment “segregació”, és a 
dir, que la separació no és elecció de la persona, sinó que és imposada pel grup cultural 
dominant. De la mateixa manera, la marginalització, no sol ser una estratègia escollida, 
sinó que generalment resulta del rebuig per part de la cultura dominant —el procés 
d’assimilació no sigut possible— aparellat amb un rebuig cap i/o per part de la cultura 
d’origen. 

Finalment, la integració requereix esforços de totes les parts, i dependrà en gran mesura 
de la voluntat dels grups de major rang social per a propiciar acostaments i aprenentat-
ges mutus i en igualtat de condicions. És a dir, la integració com a estratègia dependrà 
d’una elecció conjunta en un entorn en el qual una part —la dominant o d’acollida— sol 
ostentar, almenys en el context europeu, un major poder social.

Hi ha estratègies d’aculturació que hagin tingut èxit?

La marginalització fa referència al rebuig o distanciament tant pel que fa a la cultura 
d’origen com a la cultura d’acollida, implica una pèrdua de connexió social, i s’ha asso-
ciat amb freqüència a trastorns psicosomàtics i a problemes d’adaptació (Berry, 1997).

¿Es considera valuós mantenir la 
identitat i característiques culturals 
pròpies?

¿Es considera valuós 
mantenir relacions 
amb altres grups de 
l’entorn social?

integració assimilació

separació marginalització

Formes d’aculturació segons el Model de Berry
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La separació, més habitualment en forma de segregació, implica retrotraure dins el 
grup sociocultural original a costa de les connexions amb membres d’altres grups. Si 
bé a curt termini aquesta estratègia aporta una zona de seguretat que representa un 
amortidor necessari en el nou entorn, a llarg termini és un obstacle per aprendre del 
nou entorn i adaptar-se funcionalment al lloc d’acollida. Aquest tipus d’estratègia s’ha 
relacionat amb neurosi, ansietat i psicosi, problemes cardiovasculars, així com amb ad-
dicions a les drogues i l’alcohol (Schmitz, 1992).

L’assimilació ocorre quan els individus rebutgen la seva cultura minoritària i adop-
ten les normes culturals de la cultura dominant o d’acollida. Les persones assimilades 
busquen la interacció quotidiana amb els membres de la cultura dominant, i la seva 
ambició és ser acceptats com a part d’aquest grup que li és aliè. Entre altres coses, l’assi-
milació s’ha associat a un debilitament del sistema immunològic (Schmitz, 1992) i s’ha 
documentat amb freqüència que produeix majors nivells d’estrès i insatisfacció. Segons 
LaFromboise (1993), l’assimilació pot plantejar tres tipus de perills: ser rebutjat per la 
societat d’acollida tot i els esforços, ser rebutjat pels membres de la cultura d’origen per 
abandonar les normes i pràctiques comunes i acabar aclaparat pel estrès que implica 
l’aprenentatge de comportaments culturals que estan en contradicció amb les normes i 
costums que li són pròpies.

La integració passa quan els individus són capaços d’adoptar les normes culturals de la 
cultura dominant o d’acollida, alhora que mantenen la seva cultura d’origen. La integra-
ció condueix al biculturalisme i és sovint sinònim d’això. En aquest cas, un s’identifica 
amb les dues cultures d’una manera positiva. Aquesta estratègia està alineada amb un 
model d’alternança, un model sumatori d’adquisició cultural basat en el reconeixement 
que les persones poden alternar el seu comportament d’acord amb el context cultural 
(LaFromboise, 1993). Si bé la integració es correlaciona tant amb un sentit de canvi i 
desenvolupament com amb una major satisfacció en l’experiència de mobilitat (MO-
MAP, 2013), no es tracta d’una estratègia senzilla. La investigació de Camilleri (1998) 
sobre estratègies d’identitat mostra una varietat de tensions que poden aflorar quan hi 
ha contradiccions entre els sistemes de valors, normes i costums de les cultures d’ori-
gen i les cultures d’acollida. Moltes d’aquestes contradiccions afecten tant a les regles 
d’organització social com als rols de gènere, les jerarquies socials, la concepció de famí-
lia... Aquest fet condueix a llargs i repetits processos de negociació d’identitat, i molts 
d’aquests processos tenen lloc a l’escola i en les primeres etapes del desenvolupament 
educatiu.

Què és bo pel nen/a i per a la societat?

Les opinions i actituds relatives als processos d’aculturació expressades pel professorat 
solen estar influenciades per:

• Teories ingènues sobre el que resulta positiu per al nen/a del grup cultural mino-
ritari, habitualment basades en models de desenvolupament infantil, però poques 
vegades en teories d’adaptació transcultural.
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• El paradigma nacional dominant sobre la gestió de la diversitat: per exemple, el 
paradigma multiculturalista o assimilacionista, i el paper que el professorat creu 
tenir en relació a aquest paradigma.

• El nivell percebut d’amenaça a la identitat nacional.

Les nostres investigacions al projecte BODI il·lustren com hi ha la creença entre el pro-
fessorat —basada en teories ingènues sobre la adaptació— que un procés d’assimilació 
ràpid i complet serà el més beneficiós, ja que crearà menors dificultats a llarg termini. 
Això s’alinea amb el sentit de la missió que senten tenir molts/es educadors/es, implíci-
tament o explícitament, i que consisteix a transferir els valors de les cultures o estats-na-
ció d’acollida —els valors de la República, dirien els professors francesos.

No obstant això, nombroses evidències indiquen que és més probable que els nens i ne-
nes d’origen migrant i/o minoritari tinguin un progrés acadèmic estable i un desenvo-
lupament psicosocial saludable si se’ls anima a continuar amb la seva llengua materna. 
A més, aquesta recomanació no només es fa en relació a les qüestions llingüístiques, 
sinó també en relació a tot el bagatge cultural: “l’aculturació que allunya al nen/a del 
seu patrimoni cultural no és bona i pot ser perjudicial, ja que una identitat cultural sana 
millora tant el desenvolupament educatiu com una visió positiva de ells i elles mateixos/
es. “ (Kurtz-Costos & Pongello, 2000)

Les investigacions han mostrat que una identitat bicultural, en la qual hi ha un sentit 
de connexió tant a la cultura d’origen com a la cultura adoptiva, s’associa a resultats po-
sitius de salut mental (Phinney i Ong, 2007). Diversos estudis destaquen que “els i les 
nenes immigrants disposen de molts recursos per part de les seves comunitats ètniques 
que els permeten adaptar-se i aconseguir èxits a alts nivells.” (Kurtz-Costos & Pongello, 
2000)

Els resultats de les investigacions realitzades fins a la data indiquen que els models as-
similacionistes o segregacionistes no poden portar-nos al resultat desitjat, ni a nivell 
individual ni a nivell social. Tot i que la integració requereixi d’un meticulós procés de 
negociació, obligui a ambdues parts a sortir de les seves respectives zones de confort i 
a preguntar-se pels significats de les accions i comportaments propis i aliens, aquest és 
probablement l’únic camí a seguir per assegurar el desenvolupament i benestar plens de 
tots els nens i nenes.

Recomanem aprofundir aquesta informació amb la lectura del text La diversitat cultu-
ral al voltant del cos, el gènere i la salut a l’escola (disponible a http://www.bodi-project.
eu/en_resources_io2.html).

http://www.bodi-project.eu/en_resources_io2.html
http://www.bodi-project.eu/en_resources_io2.html
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Descripció 

Les salutacions són habilitats de relació bàsiques apreses a edats molt primerenques, 
que permeten als nens i nenes relacionar-se amb els seus familiars, educadors/es i com-
panys/es. Afortunadament, ¡hi ha molts tipus de salutacions que podem ensenyar als 
nens/es! És molt probable que també hi hagi nens/es en el grup que puguin ensenyar a 
companys/es i educadors/es noves maneres de saludar-se. En aquesta activitat, intro-
duïm i experimentem moltes maneres diferents de saludar-se.

Vídeo-tutorial

1. Gestos y salutacions

(Link: https://youtu.be/thKq8A22mMg)

Relacions 
intergrupals 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Estereotips i 
prejudicis 

Gèneres i 
sexualitats Salut i cos 

https://youtu.be/thKq8A22mMg
https://youtu.be/thKq8A22mMg
https://youtu.be/thKq8A22mMg)
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Objectius

• Introduir i experimentar diferents formes de saludar-se.
• Aprendre noves i diferents maneres en les quals podem començar una conversa i 

reconèixer la presència dels nostres companys/es.
• Treballar les habilitats relacionals a través de l’ús dels gestos.
• Aprendre a utilitzar diferents parts del cos per saludar i relacionar-nos amb els/

les altres de manera respectuosa.
• Aprendre la diferència entre paraules i gestos.

Preparació

• Durant la preparació, el/la educador/a haurà de familiaritzar-se amb les diferents 
maneres de saludar-se propostes a l’activitat. Animem també a introduir altres 
salutacions no recollides aquí.

• El/la educador/a també ha de familiaritzar-se amb les diferents maneres de dir 
“hola” que existeixen segons les llengües parlades dins del grup, a l’escola, en la 
comunitat i/o a la regió.

Materials necessaris

• Cinta adhesiva

Instruccions

1. 1. Comencem creant un cercle amb tots els nens i nenes asseguts/es.
2. 2. El/la educador/a diu “hola” amb un gest fet amb la mà, i pregunta al grup què 

està fent.
3. 3. El/la educador/a pregunta als nens i nenes quines llengües parlen i/o coneixen.
4. 4. Si hi ha nens a classe que parlen diferents llengües, el/la educador/a les pregun-

ta si podrien mostrar al grup com es diu “hola” en la seva llengua. El/la nen/a diu 
“hola” en la seva llengua i la resta del grup repeteix aquesta paraula o expressió. 
Repetirem aquest pas per a cadascuna de les llengües que són presents al grup.

5. 5. Si els nens i nenes de la classe no estan familiaritzats amb altres llengües, el/la 
educador/a pot ensenyar com dir “hola” en altres llengües que estiguin presents a 
l’escola, a la comunitat o a la regió.

6. 6. Les paraules de diferents llengües usades per dir “hola” s’han de repetir tant 
com sigui necessari, fins que els nens i nenes es familiaritzin prou per recordar i 
utilitzar aquesta frase o paraula de salutació.

7. 7. Demanem als nens i nenes que s’aixequin, mantenint el cercle, i preguntarem 
a cada un/a d’ells/es com diu “hola” en la seva família (usant tant paraules com 
gestos). El grup el repetirà després de cadascuna de les intervencions.

8. 8. El/la educador/a introdueix la idea que, de la mateixa manera que la paraula 
“hola” és diferent en les diverses llengües, els gestos per dir “hola” són també dife-
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rents en funció de les cultures. El/la educador/a explica llavors que ara aprendran 
i provaran diferents gestos que signifiquen “hola”. A continuació, presentem al-
guns gestos que es poden usar per realitzar aquest pas (entre parèntesis mostrem 
alguns llocs on és comú l’ús d’aquesta salutació):

9. El/la educador/a muestra el gest i després el grup el repeteix. 
10. Llavors, els nens i nenes passegen per la classe provant diferents maneres de sa-

ludar-se (usant tant paraules com gestos). Poden provar durant una estona. El/la 
educador/a també pot passejar-se ajudant-los a recordar les diferents paraules i 
gestos.

11. Per finalitzar l’activitat, un cop els nens i nenes hagin provat diferents maneres 
de saludar-se durant una estona, el/la educador/a demana asseurar-se en cercle. 
El/la educador/a delimitarà un quadrat al centre del cercle usant cinta adhesiva. 
Cada nen/a es ficarà dins del quadrat i mostrarà a la resta la salutació que més li 
hagi agradat. També poden inventar-se la seva pròpia manera de saludar.

Gestos i salutacions
Un petó (Mèxic, Equador, Cuba)

Dos petons (Espanya, algunes regions de França)
Tres petons (Holanda, algunes regions de França)

Una abraçada (Alemanya, Suècia)
Donar la mà (Anglaterra, Estats Units)

Reverència (Xina, Laos, Japó)
Fregar els nassos (Alaska, Vietnam, Cambodja)

Tocar els peus de l’altre per mostrar respecte (Índia)
Tocar les mans de l’altre i després portar la mà al cor 

(Malàsia)
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Descripció 

Usant l’exemple de nens i nenes extraterrestres abordem la qüestió dels colors de la pell.

Vídeo-tutorial

Objectius

• Presentar als nens i nenes l’existència de persones de tots els tons de pell, prepa-
rant-los per la imparcialitat del color en oposició a la ceguesa del color (reco-
neixent les diferències com a crida a un tracte igualitari).

2. Colors

(Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg)

Relacions 
intergrupals 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Gèneres i 
sexualitats Salut i cos Estereotips i 

prejudicis 

https://youtu.be/-UOUadazcwg
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• Crear històries canviant les estereotipades jerarquies de poder.
• Començar a comprendre la idea d’orígens comuns.
• Trencar l’associació entre “color carn” amb els tons de beix més clars.

Preparació

• Llegiu la lectura bàsica “Racisme, prejudicis i estereotips: teories per a persones 
adultes, nens i nenes” proporcionat en aquesta guia didàctica.

• Informeu-vos sobre quines explicacions i narratives tenen els nens i nenes a de-
terminades edats en relació al color de pell al seu país o ciutat. Podeu trobar 
algunes indicacions generals en el text base esmentat, però la demografia local i 
els seus discursos determinen com els nens i nenes entendran les diferències dels 
colors de pell.

• Per a les edats 3-4: En paper, dibuixeu i retalleu parts del cos suficients per crear 
tres cossos sencers (la cama dreta, la cama esquerra, el peu esquerre, el peu dret, 
el coll, el cap, els cabells, el nas, etc.). Els cossos no s’han de veure “realistes”, po-
den, per exemple, tenir tres braços o mans, més de 5 dits, etc. No acoloreixi les 
parts del cos. Retalleu les parts d’una mida que sigui fàcil de manipular segons el 
grup d’edat. Feu suficients parts perquè almenys cada nen/a disposi d’una peça. 

• Per a les edats 5-6: Prepareu el material (paper, tisores, etc.) perquè cada nen/a di-
buixi i retalli una part del cos que després haurà d’unir a altres parts per construir 
tres cossos en total (no ha de ser realista).

• Opcional: Tingui a mà el llibre infantil All the colors we are / Tots els colors de la 
nostra pell escrit per Katie Kissinger.

Materials necessaris

• Paper d’embalar gran de color marró o blanc.
• Materials per dibuixar (ceres, marcadors, etc.). Assegureu-vos que hi ha tons de 

vermell i taronja, blau i púrpura, verd i groc.
• Imatges de nens i nenes amb diferents colors de pell (abans de seleccionar les 

imatges revisi el text “Com es seleccionen els materials per a les activitats?” Que 
trobarà a la secció “Com utilitzar 
aquesta guia didàctica”).

• Paper DIN-A4 blanc.

Instruccions

1. En cercle amb el grup, posem en 
marxa la història de fons o pretext. El/la educador/a preguntarà al grup: “Què hi 
ha més enllà d’aquesta sala? Què tan lluny podem arribar?”

2. Agafeu un tros de paper gran (paper d’embalar blanc o marró) i dibuixi al mig del 
paper una forma similar a la forma de la sala on es trobin. Convidi als nens i nenes 
a pensar què hi ha més enllà d’aquest espai, i dibuixi el que ells/es contestin, pas 

Consell extra: Pot complementar aquesta acti-
vitat amb el llibre All the colors we are / Tots els 
colors de la nostra pell escrit per Katie Kissinger.
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a pas (per exemple, l’escola, el jardí, el 
districte, la ciutat, el país, el continent, 
el món, el sistema planetari.

3. Escolliu un lloc fora del sistema pla-
netari on pugui dibuixar un espai 
per a simbolitzar un planeta lluny del 
planeta terra. Pot convidar als nens i 
nenes a especificar com és aquest pla-
neta. 

4. Comenceu la història dels nostres 
tres protagonistes extraterrestres que 
viuen en aquest planeta llunyà: “Hi havia una vegada, en un planeta molt llun-
yà, tres amics i amigues... Com es deien?” Ofereixi al grup la possibilitat d’espe-
cificar com eren (nom, edat, estructura familiar, gènere, coses que els agrada fer, 
etc.).

5. Continueu amb la història: “Ells/es eren molt curiosos/es i van decidir embar-
car-se en un viatge per explorar llocs que mai abans havien vist.” Pregunteu 
al grup quins tipus de llocs creuen que es trobaran.

6. Dividiu la classe en tres grups. Repartiu a cada membre del grup almenys una 
part del cos (o el material per dibuixar-la i retallar-la). Lliuri suficients parts del 
cos (cama esquerra, braç dret, peus, mà dreta, esquena, coll, ulls, cabell, orelles, 
etc.) a cada grup perquè cada equip pugui construir un “extraterrestre sencer”. 
Manipuli els colors: un grup tindrà els tons vermells i taronges, un altre els tons 

verds i grocs i el tercer disposarà dels tons 
blaus i porpres.
7. Quan tots els grups hagin acabat de pin-
tar les parts del cos i enganxar-les per crear 
un/a extraterrestre, demani a cada grup que 
mostri el seu o la seva extraterrestre a la res-
ta. Poseu els/les tres extraterrestres al costat 
del/a altre/a. “Li pega el nom que té? Com és 
la seva personalitat? Què els agrada? Què 
no els agrada? etc.”
8. Abordi el tema dels colors. “Podem ima-
ginar-nos que en aquest planeta els nens 
i nenes siguin de colors tan diferents? Fan 

coses de manera diferent només pel seu color de pell? No necessàriament. 
Probablement, si hi ha diferències no és perquè siguin d’un color o un altre. 
Creieu que poden ser tractats diferent pel seu color de pell?” Donarem l’opor-
tunitat al grup d’explicar les seves narratives en relació als colors de pell per poder 
abordar qualsevol inquietud, dubte o concepte erroni que puguin tenir.

9. Pregunti: “Hi ha també diferents colors de pell en el nostre planeta?” Mos-
tri fotografies de diferents nens i nenes, preparades amb anterioritat, i abordi la 
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qüestió dels colors. De nou, respongui qualsevol inquietud, dubte o idea errònia 
que puguin tenir. Expliqueu als nens i nenes d’on ve el color de la pell: “El color de 
la pell depen de les nostres famílies: vam heretar els colors de la pell dels nos-
tres avantpassats; i tam-
bé del sol: el exposar-nos 
al sol fa que la nostra pell 
canviï de color.”

10. Demani als/les nens/es que 
tornin a les seves taules, i 
lliuri un full en blanc a cada 
un/a. Expliqui que cal que 
posin la seva mà sobre el 
paper i dibuixin la seva si-
lueta amb un llapis de color 
o retolador. Hauràn d’ob-
servar les seves mans amb atenció i pintar-les del color més semblant al color que 
veuen.

11. En finalitzar, tornarem al cercle i parlarem dels diferents dibuixos: les formes de 
les mans i els seus colors. Abordi les nocions del grup pel que fa al to que per a 

ells/es representa el “color carn” o “color 
pell” i remarqui que el “color carn o co-
lor pell” pot ser qualsevol to de marró, 
no només els més clars.

 

Nota pels i les educadores: Abordar el tema 
del color de la pell en l’educació primerenca 
és particularment important per evitar el ra-
cisme en estadis inicials i així lluitar contra 
les falses idees pel que fa a les raons per les 
quals els colors de pell són diversos. Llevat 

que es faci un abordatge explícit, els nens i nenes crearan les 
seves pròpies històries i idees pel que fa al perquè dels colors 
de la pell, moltes vegades basats en els estereotips i els prejudi-
cis. Aquestes idees tenen un impacte negatiu en la construcció 

d’entorns d’aprenentatge propicis i saludables 
per a tots els nens i nenes de la classe. Per això, 
aquesta activitat ha de focalitzar-se en dos pas-
sos bàsics: primer, conèixer quines són les di-
ferents visions del grup pel que al color de pell 
es refereix i segon, assegurar-se que al final de 
l’activitat el grup comprengui que els colors de 
la pell depenen dels nostres avantpassats i de la 
nostra exposició al sol.

“Quan els vam preguntar als 
nens i nenes perquè els co-

lors de la pell eren diferents, 
un d’ells va contestar que era 
perquè els nostres ossos eren 

diferents” ens explica una 
mestra d’infantil. 
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Descripció 

Les migracions són part de la naturalesa humana. Persones de tot el món estan cons-
tantment movent-se d’un lloc a un altre, però el viatge i l’arribada a un nou lloc no 
sempre són fàcils. Aquesta activitat introdueix la noció de migració. Permet als nens i 
nenes pensar i reconèixer tant la diversitat d’orígens present a l’aula com la importància 
de mantenir les identitats culturals com a fonts de riquesa.

Objectius

• Introduir la noció de migració i mobilitat humana com a part de qui som.
• Visibilitzar la diversitat d’orígens presents a la classe.
• Reflexionar sobre les dificultats i els reptes de la migració.
• Reconèixer el manteniment de les identitats i de la diversitat cultural com a ri-

quesa.
• Aprendre sobre els diferents continents del món.

Preparació

• Llegiu el text “L’aculturació” proporcionat en aquesta guia didàctica.
• Com a tasca en una sessió prèvia, convidi als nens i nenes a preguntar als seus 

pares/mares sobre algun membre de la família o avantpassat que hagi nascut en 
un territori diferent al que viuen en el present (qui és, on vivia, per què va decidir 
migrar, com va ser el viatge, etc.)

3. El viatge

Relacions 
intergrupals 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Gèneres i 
sexualitats Salut i cos Estereotips i 

prejudicis 
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Materials necessaris

• Materials per crear “maletes” de viatge i ob-
jectes/imatges/dibuixos per ficar dins la ma-
leta.

• Un mapamundi.
• Cinta adhesiva.
• Imatges impreses dels contextos de cada con-

tinent (Àfrica, l’Antàrtida, Àsia, Oceania, Eu-
ropa, Amèrica del Nord, Central i del Sud) 
com ara les plantes, animals, monuments tí-
pics d’aquests llocs, etc.

• Imatges de context de tres ciutats escollides 
prèviament. Assegureu-vos que cada ciutat 
està en un continent diferent. (Per exemple: Ciutat de Mèxic, Nairobi i Beijing). 
Les imatges poden estar impreses o ser projectades durant la sessió.

Instruccions
1. Els nostres orígens. Demani als nens i nenes que es possin en cercle i mostri’ls un 

mapamundi. Introdueixi el tema parlant sobre com els humans s’han mogut pels 
diferents continents durant milers d’anys. Pregunteu al grup si alguna vegada han 
viatjat a altres països o llocs, i ajudeu a col·locar aquests llocs al mapa. Pregunteu 
si tenen membres de la família o avantpassats que van néixer en un lloc diferent i 
que més tard es van traslladar a un altre lloc a viure (pot demanar-los que ho facin 
com a tasques per a casa en una sessió anterior segons s’indica a la preparació).

2. Demani al grup que es posi dempeus, i usant la cinta adhesiva, ajudeu a dibuixar 
els continents i els oceans a terra (aquesta tasca es pot realitzar amb el grup sen-
cer ocupant un gran espai del sòl o en grups petits on cada grup  pot crear el seu 
propi mapa a terra). Poden fer servir el mapamundi com a guia. Un cop creades 
les línies amb la cinta adhesiva enganxada a terra, utilitzeu imatges d’animals, 
plantes, ciutats, monuments, etc., perquè puguin decorar els diferents continents. 
El/la educador/a pot col·locar les imatges en els seus corresponents continents i 
preguntar al grup si saben què són aquestes imatges. Utilitza les diferents imatges 
per mostrar com cada continent pot ser similar i/o diferent.

3. Convideu als nens i nenes a col·locar-se al lloc on viuen ara i després a moure al 
lloc on els seus antecessors o membres de la família van néixer (ajudeu a trobar el 
lloc al mapa si no saben on és).

4. Jo podria ser migrant! Pregunteu on els faria feliços viure durant un temps, i on 
els agradaria viure per sempre.

5. Demani al grup que imagini què passaria si haguessin de canviar de lloc on viu-
re, es a dir, si haguessin de migrar. Si els nens i nenes no entenen el terme, pot 
explicar una història per simplificar i il·lustrar la idea de la migració. Ofereix-li 
tres destins diferents (que el/la educador/a haurà pensat prèviament) perquè n’es-
cullin un.

Consell extra: Es pot marcar tots 
els orígens dels avantpassats o 
membres de la família del grup al 
mapamundi i després penjar-lo a 
la paret, per mostrar els llocs d’on 
procedeixen els nens i nenes.
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6. Preparant l’equipatge! Personalitzi una motxilla i/o un petit carret o cistella (per 
exemple, pot oferir-los una cartolina DIN-A3 doblegada per la meitat amb els 
laterals grapats, a manera de maleta i la poden decorar com desitgin).

7. Un cop acabada la personalització de la seva 
“maleta”, cal que col·loquin les sis “coses” que 
més els agradaria emportar-se (les coses també 
poden ser persones o elements abstractes, per-
meti que els nens i nenes siguin lliures d’esco-
llir el que a ells/es més els vingui de gust que els 
acompanyi). Feu servir petits objectes o dibui-
xos per simbolitzar aquestes coses que poden 
ficar a la seva “maleta”.

8. El viatge. Expliqueu-los que estan a punt d’em-
barcar-se en un viatge, on viuran diferents aventures, i que potser algun dels ele-
ments que s’han dut pot ajudar-los a arribar al seu destí final. Expliqueu que 
poden viatgar en diferents mitjans: en avió, en vaixell, en cotxe o a peu. Esculli 
quatre cantonades de la classe. Cadascuna d’elles representarà cadascun d’aquests 
mitjans pels quals es pot fer el viatge migratori. Demani que trien una cantonada 
i pregunteu quines aventures i reptes creuen que es trobaran, i com creuen que 
podrien superar aquests desafiaments. Repetiu això per a cada cantonada. En 
l’última cantonada arribaran al “seu destí”.

9. Hem arribat! És el moment de fixar-nos en totes les coses que són noves. Per 
fer-ho més específic, pots mostrar o projectar les “imatges de context” de les tres 
ciutats que han estat preparades prèviament: el menjar, la manera en què mengen, 
la manera en què es veuen les seves cases, el clima, la roba, les llengües, la natu-
ralesa, l’escola, la manera en què la gent es saluda, etc. Pregunteu si en aquest nou 
lloc aquests elements són molt diferents als que tenen en el lloc del que vénen. 
Pregunteu si seria fàcil o difícil acostumar-se a aquest nou lloc. Què seria fàcil? 
Què seria difícil?

10. Som tots descendents de migrants. Pregunteu al grup: “Com és ser migrant?” 
Parleu sobre els reptes de la migració i com de hàbils han de ser les persones mi-
grades per superar tots aquests reptes. Recordeu al grup que tots/es som descen-
dents de migrants, i mostri’ls com els membres de la seva família i/o avantpassats 
dels que havíem estat parlant a l’inici de la sessió, van fer un viatge com el que els 

nens i nenes han fet, i és per això que ells/es 
són aquí ara.
11. Abordi la diversitat d’orígens cul-
turals present a la classe, i convidi als nens i 
nenes a compartir diferents parts de les se-
ves identitats que vénen de molt lluny, però 
que els acompanyen fins al dia d’avui (per 
exemple: vacances, llengües, salutacions, ti-
pus de menjar, maneres en les que celebren 
amb la família, jocs i rutines d’entreteni-
ment, entre d’altres).

Nota pels i les educadores: Si el/la edu-
cador/a és migrant, pot usar el seu propi 
exemple per il·lustrar el tema, explicant 
perquè va anar a viure on viu ara, què li 
agradaria canviar, què li agradaria mante-
nir, etc. El desenvolupament de l’activitat 
descrita en aquest apartat probablement 
requereix més d’una sessió, en particular 
amb els grups més joves. Pot segmentar el 
procés en sessions consecutives.
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Descripció

Àfrica és un continent divers, ric i heterogeni. La seva gent, cultures, riqueses naturals i 
història es remunten als primers humans, els qui més tard, van migrar i habitar la resta 
dels territoris del planeta. Àfrica és el “bressol de la humanitat” i actualment és la llar de 
més de mil milions de persones. En aquesta activitat, els nens i nenes aprendran sobre 
la diversitat del vast continent africà.

Objectius

• Remarcar que tots els éssers humans, en algun moment o altre, van venir del ma-
teix lloc: el continent africà.

• Conèixer els diferents territoris del continent africà: grans ciutats, robes tradicio-
nals, paisatges, monuments, meravelles naturals, animals, etc.

• Anar més enllà de l’estereotipada representació europea d’Àfrica com un lloc exò-
tic ple de lleons i elefants, cobert per la selva i els deserts. La presentació de la 
diversitat cultural a l’Àfrica pot ser un mitjà per obrir-se a la idea de la diversitat 
cultural en altres llocs.

Preparació

Familiaritzeu-vos amb les “Targetes d’Àfrica” facilitades al final d’aquesta activitat, o bé 
busqui imatges d’Àfrica vostè mateix/a. Trie almenys 10 imatges de ciutats, monuments, 
natura, gent, entre d’altres que es puguin trobar en els diferents territoris del continent 
africà. Per exemple, pot usar imatges de ciutats com Nairobi, Johannesburg, el Caire, 
Abidjan, Maputo, Ciutat del Cap,  o Luanda, on es pugui veure el paisatge de la ciutat o 
els diferents monuments que allí es troben. També pot utilitzar imatges de grans grups 

4. Àfrica: continent 
gran y divers

Relacions 
intergrupals 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Estereotips i 
prejudicis 

Gèneres i 
sexualitats Salut i cos 
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de persones per mostrar els tipus de ves-
tits que porten, així com imatges de men-
jar. Utilitzeu també imatges de les diferents 
reserves naturals, tant interiors com costa-
neres que es troben al continent, per mos-
trar la diversitat de paisatges naturals, vida 
salvatge i vegetal (https://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_national_parks_in_Africa). 
Pot fer la seva pròpia barreja d’imatges de la 
selecció que trobareu al final d’aquesta acti-
vitat. Les primeres 16 imatges de les targe-
tes són del continent africà; les últimes 6 no 
ho són. Podeu desar les imatges digitalment 
per projectar-les en gran a la paret/pantalla, 
encara que també necessitarà imprimir les imatges.

Materials necessaris

• Almenys 10 fotografies que representin diferents paisatges/ciutats/cultures del 
continent africà. Comproveu que les imatges són molt diverses, incloent grans 
ciutats, persones de diferents colors, etc. Pot utilitzar les “Targetes d’Àfrica”. 

• Un mapamundi i un mapa d’Àfrica (prou gran com per poder enganxar les imat-
ges). Es pot dibuixar a mà en un paper gran. 

Instruccions
1. Seu en cercle.
2. Introduïu la idea dels continents (només per a nens i nenes de 5 a 6 anys, o abans 

havent realitzat l’activitat de “El viatge”). Pregunti als nens i nenes el que saben 
sobre l’Àfrica, o quines paraules o idees els vénen a la ment en relació al continent 
africà. Potser ja ho hagin estudiat a l’escola i estiguin familiaritzats amb els noms 
de països, aliments, vida salvatge, paisatges, idiomes, etc. Si hi ha nens/nenes al 
grup nascuts en un país africà o amb pares, mares, àvies o avis nascuts en un país 
africà, si ho desitgen, poden compartir qualsevol fet o record que tinguin en rela-
ció al seu lloc de naixement/origen.

3. Mostri als nens i nenes un mapamundi i indiqueu on es troba l’Àfrica en relació a 
on es troben geogràficament en aquest moment, i introduïu la noció que tots/es 
procedim d’algun lloc del continent africà.

4. Mostri al grup una de les imatges. Permeteu que descriguin el que veuen en la fo-
tografia. Pregunteu d’on creuen que prové la imatge, hagi estat presa o no a l’Àfri-
ca. Si estan familiaritzats/des amb el concepte de mapa, permeti que ho mostrin 
al mapa. Pregunteu per què pensen això. Mostri’ls on va la imatge i enganxeu-la 
al mapa. Pregunteu per què creuen que la imatge va en el lloc triat o per què no, 
per tal d’abordar qualsevol idea o prejudici estereotipat que puguin tenir. 

5. Al final de la sessió, es pot fixar a la paret el mapa amb totes les imatges.

Nota pels i les educadores: Hem creat 
aquesta activitat en una escola de prees-
colar on el 80% dels nens i nenes tenien 
alguna història familiar que els connectava 
amb el continent africà. Tot i que la demo-
grafia de la seva classe sigui diferent, rea-
litzar aquesta activitat serà de gran bene-
fici per al grup.

Consell extra: Podeu repetir aquesta acti-
vitat amb cada un dels continents, perquè 
els nens i niñasaprendan sobre la diversi-
tat entre els diferents territoris, així com 
dins dels mateixos continents.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_in_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_in_Africa
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Estudiants celebrant un festival vestides amb robes 
tradicionals a Gaborone, capital de Botswana. Plaça Menelik a Djibouti.

Els passejos en camell són tota una atracció a les 
platges de Mombasa County a Kenya.

Fent una passejada pel centre de la ciutat al Caire, 
la capital d’Egipte.

Les dones del Poble Sant, que viu a territoris que 
s’expandeixen per Botswana, Namíbia, Angola, 

Zàmbia, Zimbabwe, Lesotho i Sud-àfrica.
Les cascades Maletsunyane, Lesotho.

Targetes d’Àfrica
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Targetes d’Àfrica

Clifton Beach a Ciutat del Cap, la capital de 
Sudàfrica. Dones al mercat de Dakar, capital del Senegal.

Lloc de fruits secs en un Souq (mercat) a 
Marràqueix, Marroc. L’Esfinx i la Gran Piràmide de Giza, Egipte.

Estudiants d’una escola primària en Zwelihle, 
Sud-àfrica. Pingüins a la Boulders Beach, Sudàfrica.
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Paisatge de Maputo, la capital de Moçambic. Skyline deJohannesburgo, la major ciutat de 
Sudàfrica.

Els Goril·les de Muntanya són una espècie en perill 
d’extinció que es troba a les Muntanyes Volcàni-

ques de Virunga (Uganda, Ruanda i la RDC). 
Girafa Masai al Parc Nacional Serengeti, Tanzània.

Un retrat de la família Obama, presa a Washington 
D.C., EUA. Gent en un mercat de Paris, França.

Targetes d’Àfrica
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Targetes d’Àfrica

Monument Nacional de les Arenes Blanques a Nou 
Mèxic, EUA.

Dones en una cerimònia Candomblé en Salvador, 
Bahia, Brasil.

Camp de refugiats a Calais, França. Família romaní a Saintes-Maries-de-la-Mer, França.
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Descripció 

Els nens i nenes són conscients de les diferències entre ells/es, fins i tot si aquestes di-
ferències no s’assenyalen de manera explícita. Abordar el fet que tots els nostres cossos 
són diferents, els/les permet aprendre a veure, identificar i valorar les diferències com 
a font d’identitat, creativitat i autoestima. Aquesta activitat els permet qüestionar les 
construccions preestablertes en relació a la raça, el gènere i la sexualitat, i incideix en la 
llibertat dels nens i nenes per reconèixer, acceptar i estimar les seves diferències parti-
culars.

Vídeo-tutorial

5. Collage de persones

(Link: https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ)
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https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ
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Objectius

• Aprendre a veure, identificar i valorar 
les diferències en relació als nostres  
cossos.

• Fer visible la diversitat present al grup 
en relació  als tipus de cossos, gèneres 
i aparences físiques.

• Abordar la idea que encara que tots/es siguem diferents, aquestes diferències 
existeixen perquè formen part del grup; no hi ha diferència que sigui millor que 
una altra.

• Qüestionar les construccions preestablertes en relació a la raça i al gènere, i com 
aquestes afecten la percepció que els nens i nenes tenen de la seva identitat.

• Aprendre i reforçar el vocabulari relacionat amb les parts del cos, així com les 
seves funcionalitats.

Preparació

• Per a la versió de rostres (VR): en una classe anterior, feu una fotografia en primer 
pla de la cara de cada nen/a de la classe. Utilitzarem el mateix fons per a totes les 
fotografies. Imprimiu cada imatge en color a mida DIN-A3 (també pot utilitzar 
mida A4), de manera que la foto ocupi tot l’espai del paper. Talli la fotografia en 
tres parts, tal com es mostra a continuació:

• Per a la versió de cossos (VC): en una classe anterior, feu una fotografia de cos 
sencer de cada nen/a de la classe. S’utilitzarà el mateix fons per a totes les foto-
grafies. Imprimiu cada imatge en color a mida DIN-A3 (també pot utilitzar mida 
A4), de manera que la foto ocupi tot l’espai del paper. Talli la fotografia en tres 
parts, tal com es mostra a continuació:

Nota pels i les educadores: Aquesta ac-
tivitat presenta dues versions: usant cares 
(versió de rostres, VR) o usant tot el cos 
(versió de cossos, VC). Notificarem l’adap-
tació a cadascuna d’aquestes versions al 
transcurs de l’activitat. Animeu-vos a pro-
var les dues versions!
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Materials necessaris

• Les fotografies impreses de les cares (VR) o dels cossos (VC) tallades en tres parts 
cadascuna.

• Cartolina blanca mida DIN-A3 (una per a cada nen/a).
• Cola.

Instruccions:

1. Segui en un cercle amb el grup.
2. Lliuri a cada nen/a les parts tallades de la fotografia impresa de la seva cara (per 

VR) o cos (per VC) i que cal que s’ajuntin les tres peces de la seva foto.
3. Feu preguntes sobre el 

que veuen a les fotogra-
fies. “Per què són dife-
rents les imatges? Per 
què són iguals? Quines 
són les diferents parts 
de la cara/cos que po-
dem veure a les imat-
ges? Com pot ser que 
aquestes parts siguin di-
ferents i al mateix temps 
iguals en les diferents 
fotografies?” Farem re-
ferència a mides, colors, 
formes, etc. També es pot fer al·lusió a la vestimenta (per VC) i a l’ornamentació 
(forats a les orelles, pentinats, etc.).

4. Demani als nens i nenes que posin totes les imatges de les boques sobre una taula, 
totes les imatges dels nassos en una altra taula i totes les imatges dels ulls en una 
altra, de manera que es barregin entre si totes les boques, tots els nassos i tots els 
ulls. (Per a la VC, feu el mateix amb les cames, els troncs i els caps).
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5. Demani a cada nen/a que esculli la imatge d’una boca, d’un nas i d’uns ulls, i per 
a crear una nova cara en una cartolina DIN-A3 amb cola. Cada nen/a construirà 
una nova cara o cos a partir de les parts de les cares o cossos dels seus companys/es. 
En aquest punt de la sessió, és molt important abordar les preocupacions que els 
nens i nenes poden 
plantejar en relació 
a “això és correcte / 
això és incorrecte”. 
Per exemple, al-
guns/es nens i ne-
nes poden estar re-
ticents a aparellar 
tons de pell més 
foscos amb els més 
clars en la versió de 
les cares, o apare-
llar parts inferiors 
del cos amb vestit amb les parts superiors del cos que mostrin el cap d’un nen de 
gènere masculí. El/la educador/a pot abordar qüestions com: “Per què no pot 
un noi portar vestit?” (VC) o “Per què no pot aquest nas anar amb aquesta 
boca? ¿No són bones tots els nas-
sos per respirar? ¿No són totes les 
boques bones per parlar?” També 
es pot aprofitar aquest moment per 
revisar les parts de la cara i del cos, 
i les seves funcionalitats, posant l’ac-
cent en aspectes com “els braços es 
poden utilitzar per abraçar” o “les 
cames es poden utilitzar per jugar 
futbol”. Tome un collage i pregunti: 
“Poden usar-se aquestes cames per 
jugar a futbol?” Es poden incloure 
altres accions com ara dir hola, jugar, 

Nota pels i les educadores: Assegu-
reu-vos d’aprofitar aquest moment per 
abordar qualsevol diversitat funcional que 
pogués estar present a l’aula. És important 
que el grup reconegui aquestes diferències 
i pugui trobar maneres d’aprendre d’elles 
i incloure-les en l’aula i en les dinàmiques. 
Doni veu als nens i nenes que presenten 
diversitats funcionals (per exemple, un 
nen/a que va en cadira de rodes, etc.) pre-
guntant-los què els agrada fer, com els 
agrada fer aquestes dinàmiques, i què és 
el fàcil o difícil per desenvolupar aquestes 
actividades.
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nadar, veure, sentir, 
etc. 

6. Un cop els nens i ne-
nes hagin creat les 
seves noves cares i/o 
cossos, cal que es po-
sin en cercle amb els 
seus collages. Permeti 
que els nens i nenes 
presentin el collage 
de la seva cara o cos. 
Abordi qualsevol pre-
ocupació que puguin 
plantejar (per exem-
ple, si senten que un 
collage és “incorrecte” perquè les seves parts “no coincideixen”). Aprofiti el mo-
ment per parlar sobre els estereotips de raça i de gènere (per exemple, la necessi-
tat d’assignar el gènere a un collage concret): “Per què creus que és una nena? 
¿Els nois poden tenir els cabells llargs?”, etc.

7. Parlant de la identitat. Conversin sobre com estem tots/es compostos/es per pe-
tits trossets que es poden enganxar junts, tal com succeeix amb aquests collages. 
Per exemple, petites parts de nosaltres/es poden procedir de diferents llocs, po-
dem ser una mica com un nen en alguns aspectes i una mica com una nena en 
d’altres, podem parlar en diverses llengües, ens pot agradar jugar a diferents tipus 
de jocs, etc. Explori amb els nens i nenes aquests “petits trossets” de la seva iden-
titat fent-los preguntes sobre què els agrada, quin és el seu patrimoni cultural, els 
llocs que visiten, al que els agrada jugar, etc.

8. Un cop finalitzada l’activitat, pengi els collages de cara/cos a la paret a l’aula o en 
algun altre lloc on els nens i nenes puguin veure els resultats del seu treball. 
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Descripció 

Les famílies són heterogènies. En aquesta activitat, ens enfoquem en la diversitat cultu-
ral, la diversitat de gènere i la diversitat d’orientacions sexuals que poden trobar-se en 
la unitat familiar.

Vídeo-tutorial

6. Construcció de 
famílies

(Link: https://youtu.be/i82iwQYWfqY)

Relacions 
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Objectius

• Identificar els diferents sistemes de creences presents en el grup en relació al que 
conforma una unitat familiar.

• Reflexionar sobre com la diversitat i l’homogeneïtat afecta la nostra percepció de 
família.

• Reconèixer i donar valor a la diversitat que hi pot haver dins de les famílies, en-
focant-se en: famílies amb membres de diferents orígens culturals, famílies del 
mateix gènere, famílies amb membres amb diversitat funcional, famílies amb di-
ferents estructures (una mare, un pare, només els avis, etc.).

• Visibilitzar i donar valor a la diversitat de famílies presents a la classe.

Preparació

• Informeu-vos sobre les estructures familiars dels nens i nenes presents al grup.
• Tingueu preparats exemples de diferents tipus de famílies (per exemple, pot par-

tir de les diferents famílies que hi pugui haver en la comunitat escolar o veïnal).

Materials necessaris

• El joc My Family Builders: http://www.myfamilybuilders.com/myfamilybuilders/ 
(com a alternativa a aquest joc, pot utilitzar retalls de persones tretes de revistes).

• El llibre infantil “Amb Tango són tres” (And Tango Makes Three), de Peter Parne-
ll i Justin Richardson: https://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes_Three o 
també es pot utilitzar el audiollibre en vídeo: https://www.youtube.com/watch?-
v=HIvYTgjs2QI.

Instruccions

1. Seieu en cercle. Feu preguntes d’escalfament: “Què és una família? Quins tipus 
de famílies coneixeu? Què creieu que conforma una família? etc.”. Expliqueu 
que aprendran sobre molts tipus de famílies diferents.

2. Conti (o reprodueixi el vídeo) de la història “Amb Tango són tres”. 

http://www.myfamilybuilders.com/myfamilybuilders/
https://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes_Three
https://www.youtube.com/watch?v=HIvYTgjs2QI
https://www.youtube.com/watch?v=HIvYTgjs2QI
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3. Pregunteu sobre les seves impressions de la 
història. “De què tracta la història? Com es 
senten Roy i Silo? Podeu descriure a la famí-
lia de Roy i Silo? Coneixeu famílies com Roy 
i Silo? etc.”

4. Dividiu la classe en grups de quatre. Lliuri a 
cada nen/a una targeta del joc My Family Buil-
ders, i a cada grup diferents peces de fusta. 
Digueu-les que cada un/a ha de construir una 
família que coincideixi amb la família que apa-
reix a la targeta, fent servir les peces de fusta. 
Han de posar noms als components d’aquestes 
famílies així com inventar-se com són, qui són, 
i com es van conèixer. Digueu-les que han de 
presentar a la seva família davant del grup. Per 
aquest pas, en comptes del joc, es pot utilitzar 
retalls de revistes tal com s’indica en la prepa-
ració.   

5. Una vegada que hagin acabat de “construir” 
les seves famílies, cal que es possin en cercle, 
per presentar, un/a per un/a, la família que han 
construït.

6. Feu preguntes sobre quins tipus de famílies han 
vist i com se senten al respecte. Abordi qualse-
vol malestar o dubte que puguin tenir sobre la 
diversitat com a part de la unitat familiar. 

7. Reflexioni amb ells/es sobre com les famílies 
poden ser diferents:
• Les famílies poden estar conformades per 

membres de diferents orígens o religions.
• Les famílies poden conformar-se per 

membres del mateix sexe o amb diverses 
identitats de gènere.

• Les famílies poden conformar-se per 
membres amb diversitat funcional.

• Les famílies poden conformar-se seguint 
moltes estructures diferents.

• Diferents generacions poden viure juntes: 
avis i àvies, ties i oncles amb responsabili-
tats similars a les dels pares i mares, nens 
i nenes responsables dels i les més petits, 
etc.

• Altres...
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8. Permeti que identifiquin els diferents tipus de fa-
mílies usant les seves construccions. Pregunteu 
sobre les seves famílies i permeti que relacionin 
les seves pròpies famílies amb les diferents fa-
mílies que han construït. Pregunteu si coneixen 
famílies que són diferents a les seves. De quines 
maneres són diferents? De quines maneres són 
iguals?

9. Digueu-les que crearan noves famílies creant pa-
rells i unint a dues de les famílies juntes. Pregun-
teu qui és qui a la família (poden incloure ties, 
oncles, cosins, cuidadors, etc.). Respongui qual-
sevol dubte que puguin tenir en relació a quines 
famílies senten que poden anar juntes i quines 
famílies senten que no.

10. Seure de nou al cercle, i pregunteu què han après sobre les famílies. Repetiu les 
preguntes plantejades al principi de la sessió: “Què és una família? Quins tipus 
de famílies coneixeu? Què creieu que conforma una família? Etc.”.

Consell extra: Pot introduir 
les nocions d’amor, d’ajuda 
mútua, la cura de l’altre, etc., 
com a formes d’interacció 
entre els membres d’una fa-
mília. És important que els 
nens i nenes reconeguin que 
la conformació familiar no 
només es produeix a través 
de la reproducció, sinó que 
també s’aconsegueix a través 
d’opcions de cura (per exem-
ple: adopcions, quan els pa-
res/mares no són els cuida-
dors primaris, convivències 
intergeneracionals, etc.).
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Descripció 

En aquesta activitat els nens i nenes reflexionaran i es qüestionaran els estereotips bina-
ris de gènere masculí / femení. Podran pensar com aquests estereotips tenen un efecte 
en la seva vida quotidiana i se’ls convidarà a pensar com se senten en relació al seu 
gènere.

Vídeo-tutorial

7. Nens i nenes iguals

(Link: https://youtu.be/9kQ7RHuYPmo)

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Gèneres i 
sexualitats Salut i cos Estereotips i 

prejudicis 
Relacions 

intergrupals 

https://youtu.be/9kQ7RHuYPmo
https://youtu.be/9kQ7RHuYPmo


60

Objectius

• Identificar i qüestionar els estereotips relacionats amb els rols de gènere.
• Reflexionar sobre l’efecte d’aquests estereotips en la nostra vida quotidiana.
• Connectar i reconèixer la nostra diversitat en relació al nostre gènere.
• Donar valor a la diversitat de gènere i fomentar la llibertat de ser, pel que fa a rols 

de gènere i identificació de gènere.

Preparació

• Llegiu el llibre infantil “Rosa Caramel” (Candy Rose) d’Adela Turin / Il·lustrat per 
Nella Bòsnia. També es pot trobar com àudio-llibre a Youtube.   

• Abans d’iniciar la sessió, feu una tanca utilitzant una xarxa de plàstic en una can-
tonada de l’aula i col·loqui flors de plàstic al seu interior.

Materials necessaris

• Una estructura/xarxa de plàstic (que servirà de tanca).
• Flors de plàstic.
• El llibre “Rosa Caramel” (Candy Rose) d’Adela Turin / Il·lustrat per Nella Bòsnia 

(el llibre està disponible en diferents llengües). 

Instruccions

1. Transmeti als nens i nenes que participaran en una història molt especial: la de la 
Rosa Caramel. Per a ser part del conte, ¡han de convertir-se en elefants! “Com es 
mouen els elefants? Què fan els elefants?” Permeteu experimentar com és ser 
un elefant.

2. Demani que s’asseguin a terra, sense oblidar que ara són elefants. Comenceu lle-
gint la història de Rosa Caramel. Quan arribi a la part de la història que narra: 
“Tancades dins de la tanca, la nenes elefantes jugaven juntes i menjaven 
flors” aturi la història i demani a la classe que actuï / teatralitzi com viuen aquests 
elefants. “Qui vol ser dels elefants rosats? Qui vol ser dels elefants grisos?” Per-
meteu decidir lliurement si 
desitgen ser elefants rosats 
o grisos. Demani al grup 
que ha decidit ser dels ele-
fants rosats que entri dins 
del tancat. En aquest punt, 
els “elefants rosats” poden 
seure i menjar les flors dins 
de la tanca, i els “elefants 
grisos” poden jugar, des-
cansar, embrutar-se i mou-
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re lliurement per l’espai. 
Seguiu llegint la història.

3. Quan arribi a la part en 
la qual Margarida s’intro-
dueix en la història, pre-
gunti als/les nens/es de 
l’interior del tancat a qui 
li agradaria jugar el paper 
de Margarida: per moltes 
flors delicades que coma i 
per moltes peces rosades 
que porti, la seva pell no es converteix en color rosa. Si més de tres nens/es volen 
jugar el paper de Margarida, triï els tres primers a intervenir. Seguiu llegint la his-
tòria. Animeu al grup a actuar a mesura que llegeix la història en veu alta.

4. Després d’arribar al punt de la història en què Margarida surt del tancat per anar 
a jugar amb la resta dels elefants grisos, permeti que només aquells/es que juguen 
el paper de Margarida puguin sortir també de la tanca. Seguiu llegint la història.

5. En arribar al punt de la his-
tòria: “... les altres elefantes que 
estaven dins miraven a Mar-
garida, que gaudia fora de la 
tanca. Elprimer dia sentien por 
... i al quart dia estaven gelo-
ses”. Atureu la història i pregunti 
al grup: “Què està passant ara? 
Volem canviar la situació? Què 
podem fer?” Deixeu que tots/es 
els/es nens/es, tant tancades com 
lliures, facin propostes i permeti 
que teatralitzin aquestes propos-
tes (és a dir, els nens i nenes tan-
cades poden triar deixar la tanca, 

els nens i nenes lliures poden triar ajudar-los a sortir de la tanca, poden obrir la 
tanca, poden “destruir” la tanca, alguns/es poden decidir no fer res, etc.

6. Podeu acabar la història i fixeu-vos on han acabat els nens i nenes. En aquest 
punt, pot obrir el debat directament, o pot demanar-los que s’asseguin en cercle. 
Pregunteu què pensen de la història, com se sentien quan estaven tancats i quan 
estaven lliures, quina part els ha agradat més i per què. Pregunteu si això els passa 
quan juguen, quan es vesteixen, en la forma en què es veuen, en els tipus d’acti-
vitats que fan, en les joguines que els ofereixen, etc. Pregunteu en quins aspectes 
se senten com Margarida i què els agradaria canviar. Responeu a qualsevol in-
quietud que puguin tenir i animeu-los a connectar-se amb el que realment els fa 
feliços, independentment de la seva identitat de gènere.
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Descripció 

Aquesta activitat permet als nens i nenes explorar, visibilitzar i valorar la diversitat 
d’identitats de gènere i expressions de gènere que es troben dins del grup.

Vídeo-tutorial

8. Dibuixant el meu 
cos

(Link: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk)
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Objectius

• Qüestionar i reflexionar sobre els nostres cossos en relació als estereotips de gè-
nere.

• Qüestionar i reflexionar sobre el que ens agrada, la nostra aparença i les nostres 
expressions de gènere.

• Explorar com ens sentim en relació a la nostra expressió de gènere i valorar la 
diversitat de preferències i formes diferents d’expressar els nostres gèneres.

Preparació

• Per a aquesta activitat suggerim que hi hagi almenys dos educadors/es: una per-
sona que sigui llegida com de gènere masculí i una com de gènere femení. També 
es pot demanar a un home o una dona adults que s’ofereixin com a voluntaris per 
ajudar en aquesta sessió.

Materials necessaris

• Rotllo de paper prou llarg perquè tots els grups tinguin un tros de paper d’un 
metre d’ample per 2 metres de llarg.

• Suficients retoladors perquè cada nen/a disposi d’un.
• Una maleta amb molta roba i accessoris de tot tipus (barrets, collarets, vestits, 

camises, pantalons curts, etc.)

Instruccions

1. Dividiu la classe en grups, de manera que hi hagi un mínim de 3 grups i cap d’ells 
ho conformin més de 5 nens/nenes.

2. Lliuri a cada grup un tros de paper d’almenys 1 metre d’ample per 2 metres de 
llarg.

3. Lliuri a cada grup retoladors de colors diferents: un color diferent per a cada 
nen/a. Cal que resigan el cos del company/a amb el retolador. Pot il·lustrar les 
instruccions amb un exemple: demani a un/a nen/a que es fiqui sobre el tros de 
paper i resiga amb el retolador la silueta del seu cos. Els nens/nenes repetiran 
aquesta acció amb cada un dels/les components dels petits grups, alternant sobre 
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el mateix paper.
4. Una vegada que tots els nens i 

nenes hagin tingut l’oportuni-
tat de ser reseguits sobre el pa-
per, reculli tots els papers i con-
vidi a la reflexió: “Què penseu: 
això és el cos d’una nena o el 
cos d’un nen? o no està clar?” 
Ells/es respondran “noi”, “noia” 
o “no està clar”. Pregunteu per 
què pensen això. Fixeu-vos en 
les seves respostes per poder 
abordar qualsevol idea errònia 
sobre com són els cossos de 
nena/nen per tractar el tema 
més endavant en aquesta ses-
sió. Repetiu aquest mateix pro-
cediment amb tots els dibuixos. Almenys un dels papers ha d’estar considerat com 
“nen”, un dels papers com “nena” i un dels papers com “no està clar “. Col·loqui els 
papers per separat a terra repartits per la classe, permetent que tots els dibuixos 
de “nena” s’apilin en un mateix lloc, tots els dibuixos de “nen” en un altre i tots els 
que “no estan clars” en un altre.

5. Obriu la maleta perquè vegin que està plena de roba i accessoris. D’una en una, 
tregui les peces de roba/accessoris de la maleta i pregunti al grup: “Això és de nen, 
de nena, o no està clar?” Deixeu que decideixin, i lliuri a un nen/a la peça de 
roba perquè la col·loqui sobre del dibuix del “cos corresponent”.

6. Un cop col·locades totes les peces i accessoris de la maleta a “el seu lloc correspo-
nent” (roba de nena, nen o no està clar), convidarem els nens/es a fer una ulla-
da a la secció de “nenes”. Pregunteu quin tipus de roba veuen que porten elles. 
Pregunteu si els nens poden portar una faldilla o un vestit: per què o per què 

no? El facilitador / mestre 
/ voluntari masculí pot 
posar-se una faldilla o un 
vestit i un accessori femení 
(collaret, barret, etc.). Pre-
gunteu al grup com es veu 
i què pensen: Un home 
pot portar faldilla? Què 
passa si porta aquesta 
faldilla/ collaret? Etc.
7. Repetiu el procés amb 
la “roba de nen”. La facili-
tadora / mestra / volun-
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tària dona pot posar-se alguna peça o accessori “de nen” i repetir les preguntes.
8. Aquest és un bon moment per abordar altres aspectes físics com: portar els ca-

bells llargs, les ungles pintades, les orelles perforades, etc. Responeu a qualsevol 
inquietud, pregunta o contradicció que expressi el grup (per exemple: els nens i 
nenes podrien afirmar que està bé que els nois portin faldilla, però quan veuen a 
un nen que va amb faldilla es burlen d’ell).

9. Ens asseiem en cercle. Obriu el debat sobre les coses que ens agrada fer servir i 
fer: “Poden les nenes o els nens portar aquestes coses? Per què si o per què 
no?” Ajudeu-los a reflexionar i qüestionar els conceptes que ja han après (és a 
dir, els nens no poden portar els cabells llargs, els nens no poden portar collarets, 
les nenes no poden portar gorres de beisbol, etc.). Convidi als nens i nenes que 
tinguin una expressió/estètica diversa de gènere a compartir i parlar sobre el que 
els agrada i com se senten (per exemple, si hi ha un nen a la classe al que l’agrada 
anar amb els cabells llargs, etc.). 

10. Convidi a la classe a reflexionar sobre com reaccionem quan veiem un nen o una 
nena portant alguna cosa que no s’espera d’ells/es: “Hem de burlar-nos? Per què 
no? Com ens sentim quan la gent es burla de nosaltres? Com ens sentim 
quan ens fan servir o fer una cosa que no ens agrada només perquè és diuen 
que és de nen/nena? Etc.”

11. Convideu al grup a que es provi les diferents peces de roba per divertir-se, recor-
dant-los que són lliures de portar el que vulguin! 

12. Passats uns minuts jugant amb les diferents peces, és hora de recollir. Hauran de 
doblegar amb cura la roba i introduir-la de nou a la maleta. Asseguri’s que tots/es 
participin en la recollida.



66

Descripció

Aquesta activitat anima als nens i nenes a identificar-se i estar en contacte amb la seva 
manera de sentir i posa els sentiments en valor. Les emocions incideixen en la salut 
social i emocional dels nens i nenes. Gràcies a aquesta connexió amb els nostres senti-
ments, els nens i nenes seran capaços de reflexionar i parlar sobre el poder i l’autoritat, 
així com identificar i desafiar comportaments que produeixen dolor.

Objectius

• Aprendre a identificar i parlar dels nostres sentiments.
• Aprendre a identificar com ens fan sentir les diferents situacions de la nostra vida 

quotidiana.
• Reflexionar sobre el poder i l’autoritat, i com ens fa sentir aquesta relació amb 

l’autoritat.
• Aprendre a parlar quan ens sentim tristos/es, enfadats/des, etc. de manera respec-

tuosa amb nosaltres mateixos/es i amb els/les altres.
• Aprendre a explicar i parlar sobre quan ens sentim feliços/es, a gust, etc.
• Visibilitzar i reflexionar sobre com les mateixes situacions poden causar senti-

ments diferents (no a tots ens agrada o sentim el mateix sobre les mateixes coses 
o situacions).

Preparació

• Crear la Pilota dels Sentiments: usant una pilota de plàstic i retoladors perma-
nents, dibuixi diferents expressions facials en la pilota (pot usar les Targetes dels 
Sentiments presentada al final d’aquesta activitat com a inspiració).

9. Les nostres emo-
cions ens enforteixen

Relacions 
intergrupals 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Estereotips i 
prejudicis 
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sexualitats Salut i cos 
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• Crear les Targetes dels Sentiments: es poden utilitzar les Targetes dels Sentiments 
presentades al final d’aquesta activitat, i a mesura que els nens i nenes aprenen 
més sentiments, pot anar agregant noves targetes d’identificació al paquet. 

• Crear els Daus dels Sentiments: dibuixi una plantilla de daus en una cartolina 
DIN-A3. Dibuixeu una expressió facial en cada un dels costats. Talli el paper per 
crear els daus.

Materials necessaris

• La Pilota dels Sentiments.
• Les Targetes dels Sentiments.
• Els Daus dels Sentiments.
• Un o dos barrets.

Instruccions

1. Segui en cercle. Comenti amb el grup que avui aprendran sobre emocions i sen-
timents. Sostenint la pilota dels sentiments, digui a la classe com se sent. Di-
gueu-li que la pilota anirà passant, perquè cada un/a d’ells/es pugui dir com se 
sent. Passeu la pilota al voltant del cercle fins que tots els nens i nenes hagin tingut 
l’oportunitat de dir com se senten. Prengui nota dels diferents sentiments que 
sorgeixen. Cal que recordin i nomenin tots els tipus de sentiments esmentats en 
aquesta ronda.

2. Expliqueu-los que hi ha molts tipus de sentiments diferents. Tregui les targetes 
dels sentiments i poseu-les espargides al centre del cercle. Pregunteu si coneixen 
els sentiments que apareixen a les targetes, assenyalant una per una. Introdueixi 
nous sentiments amb els que no esti-
guin familiaritzats amb exemples de 
situacions que siguin conegudes per 
al grup (és a dir, quan el nostre pare o 
mare ens llegeix un conte, quan anem 
a la platja, quan ens vam banyar, quan 
el/la nostre/a amic/a no vol jugar amb 
nosaltres, quan ens fan la nostra men-
jar favorit, etc.). Permeteu dir els di-
ferents sentiments que podrien sorgir 
d’aquestes situacions, destacant que podem tenir diferents gustos (és a dir, “anar a 
la platja em fa sentir feliç perquè és divertit” o “anar a la platja em fa sentir enfadat 
perquè no m’agrada embrutar-me amb la sorra”). Proposi imitar les expressions 
facials per a cadascuna de les targetes: “Pots actuar trist? Pots actuar feliç? Pots 
actuar sorprès? Etc.”

3. Pregunteu quins sentiments pensen que ens fan somriure/riure i quins sentiments 
pensen que ens fan enfadar/plorar (potser alguns sentiments no ens fan voler ni 
riure ni plorar). Poden anomenar els diferents sentiments i provar diferents ex-

Nota d’adaptació a l’edat: Per a nens 
i nenes de 5-6 anys, pot introduir nous 
sentiments com ara avorrit / a, ansiós / a, 
agraït / a, relaxat / a, curiós / a, etc. Per a 
nens i nenes de 3-4 anys, potser prefereixi 
invertir l’ordre del joc, és a dir, introduir 
primer les Targetes dels Sentiments i des-
prés passar la Pilota dels Sentiments.
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pressions facials/corporals. El/la educador/a pot proposar una expressió facial/
corporal que puguin imitar, però també convidar-los a proposar els seus propis 
gestos si ho desitgen.

4. Pregunteu sobre el plor: ”Quan plorem? Està bé plorar? Podem pensar en 
moments en què hàgim tingut ganes de plorar?” Abordi qualsevol estereotip 
preconcebut que puguin tenir sobre el plor si és necessari (és a dir, només les 
nenes ploren, no està bé plorar, els nens i nenes no ploren, etc.). Pregunteu sobre 
el riure: Què ens fa riure? Poden pensar en coses que són gracioses i que els 
facin riure? Expliqueu que els sentiments són molt importants i que ens ajuden 
a parlar entre nosaltres i a ser respectuosos/es amb els altres i amb nosaltres ma-
teixos/es. Comenteu que a vegades els sentiments ens fan riure, o potser plorar, i 
que això potser ens pot donar una idea del que ens agrada i del que no ens agrada.

5. Tregui els daus dels sentiments (pot construir més d’un i dividir la classe en grups, 
si cal) i expliqueu que cal que tirin els daus. Sigui quin sigui el sentiment que 
surti, hauran de pensar i dir moments o situacions que es relacionin amb aquest 
sentiment (és a dir, si en els daus surt “trist” hauran de dir “estic trist quan ...” i 
així successivament) .

6. Ara jugaran a un joc anomenat “Una ordre és una ordre”. Expliqueu que un/a 
d’ells/a ha de portar un barret i el/la que el porti, podrà donar instruccions als/les 
altres i els/les altres hauran de seguir les instruccions. Com a exemple, poseu-vos 
el barret i actuï: “Seieu (tots han de seure). Aixequeu (tots han de aixecar-se). Por-
teu les mansal cap...” Demani un/a voluntari/a. Deixeu que els nens i nenes facin 
torns per portar el barret.

7. Seieu en cercle i pregunti com es van sentir durant el joc (el/la educador/a pot 
estendre les targetes dels sentiments a terra per ajudar-los a connectar-se amb els 
diferents sentiments): “Com se sent al estar a la posició de poder/autoritat?” 
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Activitats de seguiment: 

• Faci de la Pilota dels Sentiments una rutina diària. Un cop al dia, trobi un 
moment on els nens i nenes puguin dir com se senten. A mesura que passa 
el temps, pot introduir sentiments nous i més complexos. 

• “Sentir i dir”: Pot realitzar aquesta activitat en qualsevol moment i de moltes 
maneres diferents. Convidi als nens i nenes a fer un dibuix d’una emoció 
(una emoció que els agradi o amb la qual se sentin connectats en aquest 
moment, o qualsevol emoció que els vingui de gust dibuixar). Digueu-les que 
són lliures de dibuixar un rostre, un paisatge, un objecte o una forma, una 
persona o qualsevol cosa que senten connecta amb aquesta emoció. Poden 
utilitzar tants colors com vulguin. També pot convidar-los a incloure en el seu 
dibuix algun contingut treballat recentment a classe (per exemple, vacances, 
família, menjar, esports, etc.). Un cop acabat, cal que s’asseguin en un cercle 
i parlin sobre el seu dibuix i sobre com se senten.

Nota pels i les educadores: Quan apareix 
un conflicte entre els/les nens/nenes (per 
exemple, en relació al compartir o al cope-
jar-se, etc.) Proposi solucionar el conflicte 
demanant que expressin com se senten. 
Feu servir les Targetes dels Sentiments per 
ajudar-los i fer del conflicte una oportuni-
tat d’aprenentatge.

Pregunteu per què se sentien d’aquesta manera: el que els agradava, el que no els 
agradava ... Pregunti’ls com se sentien quan portaven el barret, i com se sentien 
quan seguien les ordres: què ordres eren divertides i què ordres no ho eren, etc.

8. Parleu sobre moments diferents en què hagin de seguir ordres que no els agraden: 
al pati, a l’escola, a casa seva, al metge, etc. Pregunti’ls com se senten en seguir 
aquestes ordres i reflexionin sobre si és important seguir-les o no, i què passa si ho 
fem i si no ho fem. Ajudeu a reflexionar sobre com poden abordar aquest tema o 
com poden expressar els seus sentiments respectuosament per tenir cura de ells i 
elles mateixos/es i dels/les altres. Expliqueu que podem dir als/les altres quan ens 
sentim “bé”, i també quan ens sentim 
“malament” (és a dir, em sento feliç 
quan juguem junts ... em sento ferit si 
em pegues..., etc.). 
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Descripció 

L’empatia i l’aprendre a tenir cura de nosaltres/mateixos/es i dels altres és una habilitat 
bàsica per salvaguardar la salut física i emocional dels nens i nenes.

Objectius

• Identificar àrees i objectes de l’aula i l’escola amb els que hem de tenir cura.
• Experimentar el treball en equip per tenir cura de nosaltres mateixos/es i dels 

altres.
• Parlar i experimentar maneres de tenir cura de la seguretat de cada membre del 

grup, tenint en compte la diversitat en termes d’habilitats dins del mateix.
• Promoure una actitud de cura per a la seguretat de cada membre del grup.
• Parlar de sentiments en relació amb la cura de nosaltres/as mateixos/es i dels/les 

altres.

Preparació

• Preparar les imatges i la música que es faran servir a l’activitat.

Materials necessaris:

• Imatges de persones amb lesions menors (per triar les imatges, seguiu les ins-
truccions d’elecció del material descrites a la secció “Com utilitzar aquesta guia 
didàctica”).

• Grans trossos de paper (al voltant d’un metre per un metre) per a cada grup de 5 
nenes/nenes.

• Música.

10. Empatia i cura
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Instruccions

1. Seieu en un cercle. El/la educador/a in-
troduirà el tema: com tenir cura de nosal-
tres mateixos/es i dels/les altres. Comen-
teu que per tenir cura el primer pas és 
ser conscients del nostre entorn. Mostri 
al grup algunes fotografies de persones 
amb ferides lleus i parleu conjuntament 
sobre el que veuen i si alguna vegada han 
patit lesions similars (i també en quines circumstàncies). Comentar les imatges 
permet introduir assumptes importants de seguretat: “Què pot succeir si caiem 
a l’aigua? Com protegir-nos del foc? Etc.” Abordi qualsevol pregunta relaciona-
da amb la diversitat funcional que pogués sorgir.

2. Demani al grup que s’aixequi i convidi 
als nens i nenes a mirar per la classe per 
detectar qualsevol cosa que pensin po-
dria fer-los mal si no van amb compte 
(on i amb què es poden ensopegar i cau-
re. Passegi amb els/les nens/es per els di-
ferents espais (jardí, aula, parc, etc.) per-
què puguin identificar els llocs on han 
de tenir més cura i com han d’actuar en 
aquestes zones (per exemple, les escales, 
les baranes, els desguassos, etc.).

3. Tornin a l’aula i facin grups de 5 nens/es. Tria un/a nen/a per grup, i expliqui’ls 
que posarà música. Quan la música comenci, tot el grup haurà de ballar i moure 
per l’aula. Quan la música s’aturi, el nen/a triat cridarà “Estic caient!” I la resta del 
grup haurà d’evitar que caigui (per exemple, estenent-li la mà perquè es doni su-
port, formant una xarxa de seguretat amb les mans, etc.). Cal que prenguin torns 



73

per jugar al paper de 
“caure”. Un cop aca-
bat el joc, seguin en 
un cercle i pregunteu 
el que han intentat i 
com s’han sentit.
4. Feu nous grups 
de cinc. Demani a 
cada grup que es 
col·loqui de peu en 
un gran tros de pa-

per, de manera que tot el grup càpiga en aquest tros. Digueu-li que aquesta és la 
seva bassa i que el seu objectiu és arribar a l’altre costat del riu sense deixar ningú 
enrere. Han de tenir cura de no caure. Hi ha cocodrils a l’aigua! Si algú del grup 
cau de la bassa (és a dir, se surt del paper) tot el grup perd i ha de seure. Poseu la 
música. Quan la música s’aturi, digui’ls que un cocodril ha mossegat un tros de 
la bassa (mostrarem això trencant un tros de paper de cada grup). Han de reor-
ganitzar-se per poder encaixar en aquesta bassa ara més petita. Torneu a posar la 
música i repeteixi aquest procediment. Cada vegada que algú del grup surti de la 
bassa, demani al grup que es segui fins que només quedi un grup.

5. Repetiu el joc, però aquest cop, tapi els ulls d’una persona en un grup, lligui les 
mans d’un altre/a nen/a en un altre grup, lligui els peus d’un nen/a en un altre 
grup, etc. de manera que tots els grups tinguin un membre que sigui funcional-
ment divers.

6. Convidi als nens i nenes a seure en un cercle i pregunteu com es van sentir, què va 
ser fàcil i difícil, com van ser capaços d’ajudar-se els uns als altres, com de diferent 
va ser el primer joc de la bassa respecte al segon, etc.
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Descripció

Ensenyar la higiene del rentat de mans als nens i nenes és un esforç global. Els hàbits de 
rentat de mans especialment abans de menjar, després d’anar al bany i després de jugar 
són grans mesures preventives per evitar malalties i la propagació de gèrmens.

Objectius

• Ensenyar i fomentar els hàbits del rentat de mans entre els nens i nenes.
• Aprendre i experimentar com es menja i s’usen els utensilis en diferents cultures.

Preparació

• Prèviament, demanarem als nens i nenes que portin un plat preparat de casa.

Materials necessaris

• Diferents utensilis per menjar: forquilles, culleres, pa, escuradents, etc. (Porti’n 
suficients perquè tots els nens/es puguin provar amb diferents utensilis. També 
pot demanar als nens i nenes que els portin).

• El vídeo “Do the global hand washing dance” d’UNICEF: https://www.youtube.
com/watch?v=825gGELjB98.

• Fotografies amb gent menjant de diferents maneres (usant una forquilla, usant les 
mans, etc.).

11. Rentar-nos les 
mans
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https://www.youtube.com/watch?v=825gGELjB98 
https://www.youtube.com/watch?v=825gGELjB98 
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Instruccions

1. Segui en cercle i mostri als nensi nenes diferents imatges de persones menjant de 
diferents maneres. Pregunti’ls com solen menjar ells/es.

2. Pregunteu: “¿Què s’ha de fer abans de dinar i per què?” Parleu sobre la impor-
tància de rentar-se les mans abans de menjar. Els nens/es representen el procés de 
rentar-se les mans. Recordeu-los que si estan usant aigua corrent, només han de 
deixar l’aixeta oberta al principi per mullar-se les mans i al final.

3. Mostri el vídeo “Do the global hand washing dance” i animi el grup a ballar la 
coreografia seguint les instruccions de rentat de mans que apareix al vídeo.

4. Convidi als nens/es a rentar-se les mans recordant els passos: palmes, ungles, dits 
i canells.

5. Cal que treguin els aliments (i estris) que han portat de casa. 
6. Animem-los a provar els diferents aliments usant diferents estris: amb pa, amb 

les mans, etc.
7. Inviteu-los a rentar-se les mans després de menjar.

Activitats de seguiment:  En petits grups de 
2-3 nens/es creu pòsters mostrant per què / 
quan / com rentar-nos les mans. Pengeu els 
pòsters per l’espai.

Nota pels i les educadores: Informeu-vos 
de qualsevol al·lèrgia o preferència dietètica 
que els/les nens/es puguin tenir (vegetaria-
nisme, veganisme, preferències per motius 
religiosos, etc.).
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Descripció

Menjar no consisteix únicament en la qualitat nutricional dels ingredients, també in-
clou aspectes socials, estètics i psicològics estretament relacionats amb la cultura.

Objectius

• Explorar nous sabors de diferents cultures i parlar sobre ells.
• Crear berenars amb ingredients de diferents cultures.
• Crear receptes pròpies usant ingredients de diferents cultures.
• Preparar una varietat de berenars saludables incloent ingredients de diferents 

cultures.

Preparació

• En una sessió anterior, pregunteu als nens i nenes quins tipus de berenars mengen 
habitualment. Per a aquelles berenars que siguin diferents als de la cuina local, es-
brini quins ingredients es fan servir per preparar-les. Si el nen/a ho desconeix, es 
pot parlar amb els pares/mares per esbrinar els seus ingredients i on trobar-los en 
a la ciutat (supermercats, mercats, botigues de salut, etc.). Si hi ha poca varietat 
en els tipus d’aperitius indicats pel grup, esbrini quins ingredients de diferents 
cuines culturals es poden trobar al mercat local.

• Pregunti als pares / mares i cuidadors sobre si algun nen/a de classe segueix una 
dieta vegetariana, veganau altres preferències culinàries i dietètiques, per assegu-
rar-se que els nens i nenes estiguin adequadament inclosos a l’activitat.

• Pregunti als pares / mares i/o cuidadors/es sobre al·lèrgies a aliments que hi pugui 
haver per part dels nens/es.

12. Berenars saluda-
bles
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• Prepareu una cistella de pícnic per cada grup de 4 nens, cadascuna amb ingre-
dients diferents.

Materials necessaris

• Ingredients de diferents cultures (per exemple, salsa de soja, llet de coco, pinya, 
fajitas, pa pita, algues, pa de blat de moro, mantega de cacauet, pa blanc, panses, 
xocolata, etc.). Assegureu-vos de recollir els ingredients perquè hi hagi abundàn-
cia de fruites i verdures, grans sencers i cereals, proteïnes (preferiblement d’origen 
vegetal) i molt pocs olis i sucres.

• Cistelles de pícnic amb diferents ingredients.
• Retalls, targetes o mostres de diferents tipus d’aliments. 

Instruccions

1. Demani als nens i nenes que es rentin les mans i se senten en cercle. Col·loqueu 
diferents ingredients al centre del cercle i demaneu als nens/es que agrupin els 
aliments en quatre categories: “Quins ingredients creieu que són grans sencers 
i cereals, fruites i verdures, proteïnes o aliments amb molts olis i/o sucres?” 
Parleu sobre la forma en què s’han agrupat els aliments i perquè. Feu les correc-
cions necessàries entre els diferents grups d’aliments. Utilitzant els ingredients, 
així com les targetes o mostres, introdueixi els diferents tipus d’aliments que van 
a cada grup, afegint per què són necessaris i amb quina freqüència hem de menjar 
cada tipus d’aliment:
• Necessitem moltes fruites 

i verdures perquè aporten 
vitamines i minerals que 
ens ajuden a no emmalaltir 
(tomàquets, taronges, brò-
quil, etc.).

• Necessitem grans sencers 
i cereals perquè ens donen 
energia i fibra per al nostre 
sistema digestiu (blat, ci-
vada, arròs, sègol, blat de 
moro, pa, pasta i fideus).

• Necessitem proteïnes per-
què ens ajuden a que els 
nostres músculs i ossos romanguin forts (per exemple, fesols i pèsols, produc-
tes de soja processats, nous i llavors, i altres productes d’origen animal com 
poden ser ous i lactis, entre d’altres).

• Necessitem una mica de greix i sucres perquè ens donen energia ràpidament 
i ajuden al nostre cos a absorbir vitamines importants (és a dir, olis i mante-
gues, xocolates i alguns dolços).
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2. Animi als nens i nenes a parlar sobre els 
ingredients i a anomenar-los. Expliqueu 
d’on provenen aquests ingredients, on es 
poden trobar a la seva ciutat, i animeu-los 
a familiaritzar-se amb aquests ingredients 
i observar com els utilitzen en la seva die-
ta diària. Convideu al grup a provar els 
diferents ingredients i discutir què sabors 
els agrada i per què.

3. Feu grups de quatre nens i nenes. Convi-
deu als grups a rentar-se les mans. 

4. Doneu una cistella de pícnic amb dife-
rents ingredients a cada grup. El grup ha 
de provar els ingredients i crear berenars 
saludables barrejant i combinant els in-
gredients de diferents països. S’ha de tenir 
especial cura en la presentació dels aperi-
tius.

5. Es presenten les berenars i convideu als 
nens i nenes a reflexionar sobre les expe-
riències de l’activitat: “Què és el que més 
els ha agradat de l’activitat? Quins in-
gredients han descobert avui? Els agra-
daria incloure algun ingredient nou en 
la seva dieta diària? Quin berenar els 
va agradar més? Per què? Com es van 
sentir quan van presentar els aperitius? 
A l’hora de preparar un berenar, què és 
el més important en relació als ingre-
dients? Etc.”

6. Convidi als nens i nenes a rentar-se les 
mans en finalitzar. 
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Descripció 

En aquesta activitat, els nens i nenes aprendran sobre les parts del cos, el manteniment 
de la higiene personal i les diferents maneres en què podem banyar-nos.

Vídeo-tutorial

13. Bany

(Link: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY)
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https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
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Objectius

• Identificar i anomenar les parts del cos.
• Suggerir maneres de mantenir net el nostre cos.
• Descobrir com es banyen les persones de diferents cultures.
• Interpretar una escena de bany de diferents cultures.
• Participar en una activitat grupal de bany de nines.

Preparació

• Reunir tot el material.
• Si ho considera necessari, informi a les famílies que faran servir aigua durant la 

sessió i demani que els/les nens/es portin roba de recanvi aquest dia.

Materials necessaris

• El vídeo: “This is how we take a bath” de Barri Sèsam: https://www.youtube.com/
watch?v=9copegNCJ2I. 

• Teles o cobertors per cobrir els ulls.
• Quatre nines (utilitzeu nines multirracials anatòmicament correctes d’almenys 30 

cm. de llarg i aptes per al bany).
• Quatre cistells amb sabons, xampús, esponges, tovalloles, gerres amb aigua, i ga-

lledes per banyar a les nines.

Instruccions

1. Els/les nens/es es posaran en parelles: a un component de la parella se li taparan 
els ulls. El/la nen/a amb els ulls tapats haurà de tocar amb cura a la seva parella i 
anomenar les diferents parts que vagi identificant. Ajudeu-los amb el vocabulari 
si cal. Convidi als nens i nenes a indicar clarament quines parts no volen que si-
guin tocades. Canvieu els rols.

2. Un cop acabat l’exercici de reconeixement de les parts del cos, asseure amb el grup 
en cercle. Introdueixi el tema: banyar-nos i endreçar els nostres cossos. Pregunteu 

https://www.youtube.com/watch?v=9copegNCJ2I
https://www.youtube.com/watch?v=9copegNCJ2I
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quines parts del cos han reconegut en el pas 
anterior i si saben com netejar-se les diferents 
parts (els peus, les mans, la cara, etc.). Pre-
gunteu sobre el bany: “Amb quina freqüència 
es banyen? Per què és important el bany? 
Què fem servir quan ens vam banyar (sabó, 
xampú, tovalloles...)?” Pregunteu quantes ma-
neres de banyar-se coneixen. “Tots ens vam 
banyar de la mateixa manera?” Mostri’ls 
el vídeo “This is how we take a bath”. Pregun-
teu: “Quantes formes diferents de bany han 
vist? Quines formes de bany han provat? On 
creuen que són comuns aquestes formes de 
bany?” Abordi les diferents preconcepcions 
que puguin sorgir amb la visualització del ví-
deo (per exemple: els nens i nenes poden co-
mentar que el bany l’aire lliure està vinculat a 
la manca de recursos i no al clima i / o les tra-
diciones culturals).

3. Dividiu la classe en grups (un màxim de sis 
nens-nenes per grup). Lliuri una nina a cada 
grup. Han de trobar-li un nom. Abordeu qual-
sevol preocupació dins del grup sobre el nom.

4. Indiqueu que cada grup ha de banyar a la 
seva nina. S’han de distribuir les tasques; cada 
membre del grup farà una tasca específica. A 
cap membre se li permet entrar en la tasca de 
l’altre/a llevat que l’altre/a nen/a ho sol·liciti. 
Lliuri a cada grup un set de bany i un lloc de 
bany, on hi haurà una galleda per banyar a la 
nina, sabó, xampú, una esponja, una tovallola 
i una gerra amb aigua. Cada membre del grup 
és responsable d’una tasca (si els grups tenen 
menys de 6 nens/es, alguns/es d’ells/es hauran 
de realitzar més d’una tasca):
• Treure la roba.
• Sostenir la nina amb cura a la galleda i ti-

Un nen ens diu “S’estan 
banyant amb gots, però els 

gots són per beure.”
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rar-li aigua.
• Rentar la nina amb sabó i una esponja.
• Rentar-li el cabell. 
• Assecar-la amb una tovallola.
• Vestir-la novament.

5. Una vegada que tots els grups hagin acabat, cal que senten a les seves nines a una 
cadira. El grup s’asseurà en cercle i conversaran sobre aquesta experiència.

Activitats extra:  

• El joc de la representació del bany: Pot realitzar aquest joc per reforçar conceptes apresos du-
rant la sessió. Asseguts en semicercle, convidi a un nen/a a anar al front i fer una representació 
de algun procediment de bany que hagi après (per exemple, rentar-se el cabell / col·locar el 
sabó a l’esponja / assecar l’aigua del cos). La resta del grup intentarà endevinar de quina acció 
es tracta. 

• Podeu fer servir aquesta sessió com una introducció a les activitats relacionades amb l’es-
talvi de l’aigua i els hàbits responsables amb el medi ambient. Feu servir la següent història 
com a inspiració o pretext: “Bathing in Índia compared to in USA” (https://lauraschetter.
com/2015/07/22/bathing-in-india-compared-to-in-usa-the- start-of-a-rural-water-inquiry /), 
així com vídeos i altres materials en línia com “The Sesame Street Water Song” (https://www.
youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM) , Estalvi d’aigua per a nens/es (http://www.thewater-
page.com/water-conservation-kids.htm), i la páginade Water Use it Wisely (http://wateruseitwi-
sely.com/kids/).

Nota pels i les educadores: 

• El tancament d’aquesta activitat és una bona oportunitat per abordar el concepte de compor-
tament en relació als nostres cossos. Pregunteu què nina “s’ha portat millor” i per què. Abordi 
el concepte que podrien tenir sobre el “comportament apropiat” i qüestioni que els comporta-
ments apropiats no estan necessàriament lligats a fer el que se’ns demana. Introduïu la noció 
que el comportament adequat també consisteix a parlar quan no ens sentim còmodes quan 
l’altre/a ens toca o nosaltres/es vam tocar. Pregunteu en quines situacions han de compor-
tar-se fent el que se’ls diu, i feu de guia d’acord als seus comentaris.

• El sabó líquid funciona millor amb nens/es petit/es perquè és més fàcil d’usar en una esponja 
que el sabó en pastilla.

https://lauraschetter.com/2015/07/22/bathing-in-india-compared-to-in-usa-the- start-of-a-rural-water-inquiry /
https://lauraschetter.com/2015/07/22/bathing-in-india-compared-to-in-usa-the- start-of-a-rural-water-inquiry /
https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM
https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM
http://www.thewaterpage.com/water-conservation-kids.htm
http://www.thewaterpage.com/water-conservation-kids.htm
http://wateruseitwisely.com/kids/
http://wateruseitwisely.com/kids/
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Descripció 

Aquest joc de taula introdueix diferents hàbits d’higiene que són comuns en alguns 
llocs del món. És una forma divertida per als nens i nenes d’aprendre sobre la impor-
tància de la higiene personal, tenint en compte la diversitat. Aquest joc també es pot 
adaptar a molts altres temes!

Objectius

• Introduir i reforçar hàbits d’higiene personal.
• Aprendre sobre les diferents maneres de mantenir la higiene personal en diversos 

llocs del món.
• Abordar els estereotips de gènere en matèria d’higiene personal.

Preparació

• Imprimiu en color, retalleu i plastifiqueu 
les targetes “Targetes d’Higiene” que es 
proporcionen al final d’aquesta activitat. 
Feu tants jocs com sigui necessari tenint 
en compte que els grups per dur a terme 
l’activitat no han de tenir més de quatre 
nens/es. 

• En una cartolina DIN-A3 dibuixeu el 
tauler tal com es mostra a la imatge. Feu 
tants taulers com siguin necessaris per-
què cada grup de quatre tingui un.

14. Hi ha llocs on…
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Materials necessaris

• Les “Targetes d’Higiene” impreses, 
tallades i plastificades (un set per 
cada grup de 4 nens/es).

• Un tauler i un dau (un per a cada 
grup de 4 nens/es).

• Una fitxa per a cada nen/a de la 
classe per marcar el seu lloc al tau-
ler.

Instruccions

1. Segui en cercle. Expliqueu al grup que jugaran a un joc anomenat “Hi ha llocs 
on”. Mostri’ls una de les targetes d’higiene (o projecti les imatges a la pantalla per-
què es vegin millor). Pregunteu: “Què veieu a la imatge? ¿Per què creieu que 
és això? Alguna vegada ho heu utilitzat? Quan? Com us sentiu quan veieu 
aquesta imatge? Etc.” Responeu a qualsevol pregunta que puguin tenir sobre els 
hàbits d’higiene, o les diferents maneres en què es pot dur a terme. Pregunteu so-
bre els seus hàbits d’higiene, i si els agradaria provar noves maneres de netejar-se 
(per exemple: potser banyar-se en un riu, o utilitzar un miswak, etc.). Reviseu 
totes les targetes fins que els nens i nenes es familiaritzin amb els diferents hàbits 
d’higiene personal: rentar-se les dents, fer servir el bany, netejar-se després d’usar 
el vàter, rentar-se les mans, banyar-se, rentar la roba i pentinar-se i/o estilitzar el 
cabell.

2. Recordeu al grup que hi ha moltes maneres de mantenir-se net i hi ha diferents 
maneres de rentar-se i tenir cura d’un/a mateix i dels/les altres en diferents parts 
del món. Recordeu-lis que no hi ha una manera millor que l’altra, sempre que tin-
guem hàbits apropiats (aprendre a utilitzar correctament els objectes d’higiene, 
fer-ho de manera regular, etc.).

3. Pregunteu al grup sobre els seus hàbits d’higiene personal: “Us renteu les dents 
cada dia? Quantes vegades? Us renteu les mans cada dia? Quantes vegades? 
Qui es pentina? Algú us ajuda? Qui us renta la roba? Etc.” Abordi aquí qualse-
vol estereotip de gènere que puguin tenir en relació a la higiene (és a dir, si diuen 
que les nenes han de pentinar-se els cabells més que els nens, pregunteu als nois 
que van amb els cabells llargs i a les nenes que tenen els cabells curts, etc.). Pre-
gunteu quins hàbits d’higiene els agraden més i quins menys.

4. Dividiu la classe en grups d’un màxim de 4 nens/es per grup. Lliureu un pack de 
Targetes d’Higiene, un dau, un tauler i fitxes a cada grup. Mostri’ls com jugar al 
joc:
• Col·loqui tots les fitxes a la casella 0.
• Llanceu els daus per veure qui va primer. La persona que tregui el número més 

alt comença.

Nota d’adaptació a l’edat: Amb els nens i 
nenes de 3 a 4 anys es poden utilitzar menys 
targetes i incloure només les caselles fins al 
10 com es mostra al tauler de la imatge. Per 
als nens i nenes de 5 a 6 anys, es poden utilit-
zar totes les targetes i ampliar el tauler fins al 
20. En aquest cas, perquè el tauler tingui una 
mida còmode, es poden unir dues cartolines 
DIN-A3. 
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• Versió 1: Col·loqueu la pila de cartes cap avall al costat del joc de taula. El 
primer jugador llançarà els daus, i mourà la seva fitxa al número que li hagi 
sortit. El jugador ha d’agafar una targeta de la pila sense que els/les altres vegin 
la targeta. El jugador ha de descriure la seva targeta als/les altres (poden usar 
paraules o només gestos). Els/les altres/es jugadors/es han d’endevinar de qui-
na acció es tracta. Una vegada que endevinin la targeta, el jugador pot mostrar 
la targeta a la resta. Passem el torn al/la següent jugador/a (qui estigui assegut 
a l’esquerra del primer jugador). Aquest llançarà els daus i repetirà el procés.

• Versió 2: Poseu una carta cap avall en tots els números parells. El primer ju-
gador llançarà els daus, i mourà la seva fitxa al número que li hagi sortit. Si hi 
ha una targeta en aquest número, haurà de descriure aquesta targeta als altres 
jugadors (poden usar paraules o només gestos). Els/les altres jugadors/es han 
d’endevinar què és la targeta. Un cop hagin endevinat la targeta, el jugador pot 
mostrar la targeta. Passem el torn al/la següent jugador/a (qui estigui assegut 
a l’esquerra del primer jugador). Aquest llançarà els daus i repetirà el procés. 

• Versió 3 (només per a nens i nenes de 5 a 6 anys): Col·loqueu la pila de cartes 
cap avall al costat del joc de taula. El primer jugador llançarà els daus, i mourà 
la seva fitxa al número que li hagi sortit. El jugador ha d’agafar una targeta de 
la pila sense que els altres vegin la targeta. Haurà de descriure la seva targeta 
als altres (pot usar paraules o només gestos). Els/les altres/es jugadors/es han 
d’endevinar de quina acció es tracta. Si endevinen la carta, tots els jugadors 
avancen un pas. Si no endevinen la carta, tots els jugadors retrocedeixen un 
pas. En finalitzar la seva jugada, el/la jugador/a pot mostrar la targeta als altres 
perquè la vegin. Passem el torn al/la següent jugador/a (qui estigui assegut a 
l’esquerra del primer jugador). Aquest llançarà els daus i repetirà el procés. 

• El/la jugador/a que arribi primer a l’última casella, guanyarà el joc. 
5. Un cop acabat el joc, convideu-los a seure en cercle i pregunteu què han après, 

com s’han sentit, etc.

Activitats extra:  

• Podeu utilitzar les Targetes d’Higiene per a jugar al “memory”. Col·loqui totes les targetes de 
cap per avall. El nen/a haurà de donar volta a dues targetes. Si les dues cartes coincideixen (per 
exemple: mostra dues formes de rentar-se les dents) llavors el jugador es quedarà amb aques-
ta parella de cartes i repetirà torn. Quan el jugador perdi (quan les dues cartes no coincideixin) 
passarà el torn al següent jugador. 

• El joc de taula “Hi ha llocs on ...” es pot adaptar a molts altres temes. Pot preparar un paquet de 
targetes per a roba, aliments, esports, etc. D’aquesta manera, els/les nens/es podran aprendre 
tradicions de tot el món amb una perspectiva intercultural i de gènere.
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Hi ha llocs en què fem servir un bastonet miswak 
de l’arbre de Arak per rentar-nos les dents, que 

naturalment té fluorur.

Hi ha llocs on fem servir un raspall de dents i pasta 
de dents per rentar-nos les dents.

Hi ha llocs on ens asseiem per 
utilitzar el vàter.

Hi ha llocs on ens posem a la gatzoneta 
per utilitzar el vàter.

Hi ha llocs on fem servir el vàter a l’aire lliure. Hi ha llocs on fem servir el vàter a l’interior d’una 
cambra de bany.

Targetes d’higiene
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Targetes d’higiene

Hi ha llocs on fem servir paper higiènic per 
netejar-nos després d’usar el vàter.

Hi ha llocs on fem servir aigua per netejar-nos 
després d’usar el vàter.

En alguns llocs podem rentar-nos les mans fent 
servir aigua corrent i sabó ‘per fregar, fregar, fregar!

Hi ha llocs on podem rentar-nos les mans fent 
servir aigua recollida en bidons i sabó per fregar, 

fregar, fregar!

En alguns llocs rentem la roba al riu. En alguns llocs rentem la roba a la bugaderia.
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En alguns llocs ens banyem a l’interior, per exem-
ple, prenent una dutxa.

En alguns llocs ens ens banyem fora, per 
exemple, al riu.

Podem pentinar-nos els cabells. Podem estilitzar-nos els cabells.

Targetes d’higiene
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Descripció 

Segons les estadístiques de la UE, un/a de cada cinc nen/es a Europa és víctima d’algun 
tipus de violència sexual. Aprendre sobre les parts del cos íntimes des d’un enfocament 
de gènere i culturalment divers és essencial per al benestar dels nostres nens i nenes.

Objectius

• Introduir el concepte de “parts privades del cos” pel que fa als genitals i els seus 
noms reals perquè els/les nens/es se sentin còmodes parlant dels seus cossos.

• Animar els nens/es a revelar quan passi alguna cosa preocupant o incòmode pel 
que fa als seus “parts privades del cos”.

• Fer que els nens i nenes sàpiguen que això que es considera acceptable/inaccep-
table en relació a com cobrim les nostres parts privades del cos varia segons les 
cultures (el que es considera obvi per a una persona pot no ser-ho per a una altra 
persona).

Preparació

• Llegeixi i prepari el pretext presentat per aquesta activitat.
• Recomanem revisar el material proporcionat pel projecte The Underwear Rule 

(www.theunderwearrule.org).
• Recomanem la lectura de l’article d’Helen Noh Ahn i Neil Gilbert, “Cultural Di-

versity and Sexual Abuse Prevention,” Social Service Review 66, no. 3 (Set, 1992): 
410-427.

15. Parts privades del 
cos

Relacions 
intergrupals 

Estructures 
familiars 

Comportament 
no verbal 

Gèneres i 
sexualitats Salut i cos Estereotips i 

prejudicis 

http://www.theunderwearrule.org
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Materials necessaris

• Imatges de persones vestides de diferents maneres: triï imatges que mostrin di-
versitat pel que fa a com es cobreixen les parts privades del cos (segueixi el text 
“Com es seleccionen els materials per a les activitats?” de la secció “Com utilitzar 
aquesta guia didàctica”).

• Plantilla dels Genitals impresa en format DIN-A3 o dibuixada en una cartolina 
gran (que trobareu al final de l’activitat).

• “Targetes de parts privades del cos” proporcionades al final d’aquesta activitat.
• Plantilla “Persona amb vulva” i “Persona amb penis” (proporcionada al final de 

l’activitat). Imprimiu les suficients unitats perquè aproximadament una meitat 
dels nens/es de classe disposi d’una de les versions i la segona meitat de l’altra 
versió.

Instruccions

1. Demani als nens i nenes que s’asseguin en cercle. Comenceu explicant la història 
de A i Z:

Hi havia una vegada, en un planeta molt llunyà, vivien dos nens/es petites ano-
menats/des A i Z. Una tarda, A i Z estaven mirant a les estrelles, quan una llum 

molt intensa va brillar al cel. La llum era tan brillant que van haver de tancar els 
ulls, i de sobte tot es va enfosquir. 

A i Z van obrir els ulls. Van mirar al seu voltant i es van adonar que estaven en un 
lloc diferent i estrany. A i Z no ho sabien, però havien arribat al planeta Terra, i es 

trobaven a l’habitació de Jo. Estaven molt confosos/es. 

Van escoltar una veu. Van mirar al voltant per veure d’on venia. Van veure a algú 
apropant-se. 

“Qui sou?”, Va preguntar Jo. 

“Ens diem A i Z, i crec que estem perduts/des”, va respondre Z. 

Tot d’una, Jo es va adonar que ¡A i Z estaven nus/es! 

“Oh, no!”, va dir ella, “Per què no porteu roba?” 

A i Z semblaven molt confosos/es. “Què vols dir?”, van preguntar. 

“Ja sabeu ...”, va dir Jo, “alguna cosa per cobrir les vostres parts privades del cos.” 

“Quines són les nostres parts privades del cos?”, va preguntar A.

2. Pregunti als/les nens/es: “Quines són les nostres parts privades del cos? Com po-
dem ajudar a A i Z que ara estan a la Terra?” Permeti que els nens/es comentin 
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què són les parts privades del cos i com es poden cobrir. Un cop comentat, tregui 
la Plantilla de Genitals i utilitzeu-la per iniciar una conversa sobre les nostres 
parts privades del cos: “Algunes nenes (però no totes les nenes) neixen amb 
una vulva. Alguns nens (però no tots els nens) neixen amb un penis. Alguns 
nens i algunes nenes poden néixer amb dos: una vulva i un penis. Tots tenim 
un anus. Aquestes són les nostres parts privades del cos. En alguns llocs, els 
pits i altres parts del cos també són parts privades. Què vol dir que algunes 
parts són privades?” Abordi qualsevol pregunta o preocupació que poguessin 
plantejar i ajudeu a completar la resposta:
• Necessitem cobrir-nos les parts privades del cos.
• No podem tocar-les llevat que sigui per nosaltres/as mateixos/es.
• No podem tocar les parts privades del cos dels altres, siguin nens/es o adults/

es.
• Els altres no poden tocar les nostres parts privades del cos (excepte en alguns 

casos com el metge o els nostres cuidadors, però sempre tant com nosaltres  
ens sentim còmodes).

3.  Expliqueu al grup que veuran algunes imatges per comprovar com de manera 
diferent ens cobrim les persones les parts privades del cos depenent del lloc d’on 
siguem, les nostres religions, les nostres tradicions, etc. Mostri’ls les diferents 
imatges i que cal que descriguin el que veuen, on es troben aquestes persones (a la 
platja, al carrer, etc.), i quines parts privades del cos s’estan cobrint (per exemple: 
el cap, el pit, la vulva, etc.). Abordi qualsevol qüestió o preocupació que puguin 
tener.

4. Pregunti’ls sobre com els agrada vestir-se i cobrir-se les parts privades del cos. 
Expliqueu que ara tindran l’oportunitat de vestir A i Z, per així poder cobrir les 
seves parts privades del cos. Reprengui la història d’A i Z. 

Ahora A i Z saben que per abandonar l’habitació de Jo, conèixer la seva família i 
amics/gues i descobrir més sobre la Terra, necessiten cobrir les seves parts priva-

des del cos. 

“Jo, ¿ens podries ajudar?” 

“És clar que sí! Us puc deixar la meva roba perquè us cobriu! Podeu escollir qual-
sevol cosa que us agradi del meu armari “, va contestar Jo.

A i Z van obrir l’armari i hi havia tot tipus de roba! Biquinis, bufandes, abrics i ba-
rrets, mitjons, botes, samarretes, vestits, faldilles, pantalons i sabatilles esportives 

i tot tipus de roba que pugueu imaginar. 

Z va escollir un vestit brillant i quan estava a punt de posar-se’l, Jo va exclamar, 
“Què estàs fent?! No pots posar-te un vestit! Els vestits són per a les nenes, i tu 

tens penis, així que ets un nen. “

Z estava molt confós. “Què vols dir?”, va preguntar Z a Jo. “Al planeta d’on venim, 
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Nota pels i les educadores: Segons la campanya ONE in FIVE (Un de cada Cinc), del 
Consell Europeu per aturar la violència sexual infantil, “les dades disponibles sor-
giren que al voltant d’un de cada cinc nens/es a Europa és víctima d’algun tipus de 
forma de violència sexual. S’estima que entre el 70% i 85% dels casos, l’abusador és 
algú conegut i a més és algú en qui confia. La violència sexual infantil pot prendre 
moltes formes: abús sexual en el cercle familiar, pornografia i prostitució infantil, 
corrupció de menors, sol·licitació via Internet i agressió sexual per part de com-
panys. “El Consell Europeu ha desenvolupat un programa sota aquesta campanya 
anomenada The Underwear Rule (la Regla de la Roba Interior). The Underwear Rule 
és una guia senzilla que ajuda als pares a explicar als nens i nenes les parts del cos 
on altres no haurien d’intentar tocar-los, com reaccionar i on buscar ajuda. Què és 
la Regla de la Roba Interior? És simple: evitar ser tocats i tocar a altres en parts del 
cos que normalment estan cobertes per roba interior. També ajuda a explicar als 
nens i nenes que les seves parts del cos els pertanyen, que hi ha bons i mals secrets 
i tocaments bons i dolents. Recomanem que educadors/es i famílies es familiaritzin 
amb aquest mètode que inclou un llibre i un vídeo animat per a nens/es, material 
descarregable com pòsters i una guia per a pares i mares. Tot el material està dis-
ponible en diverses llengües aquí: http://www.underwearrule.org. 

És important tenir en compte que les interaccions familiars varien i depenen de 
les normes culturals. El contacte físic entre membres de la família, els acords per 
dormir i el co-bany, per exemple, són pràctiques que poden variar segons els grups 
ètnics. Per exemple, per a una parella coreana pot ser signe d’afecte i cura el dor-
mir amb el seu fill/a fins que té 4 o 5 anys, però està considerat inapropiat besar-se 
davant del seu fill/a; per a una família caucàsica del nord d’Europa pot ser total-
ment inadequat compartir llit amb el seu fill/a aquestes edats, però està bé mostrar 
afecte -com besarse- davant del seu fill/a.Es important que la prevenció de l’abús 
sexual se centri en l’entrenament de l’assertivitat, però no necessàriament en un 
entrenament que emfatitzi l’autonomia o independència en els nens/es, atès que 
pot tenir conseqüències laterals pel que fa al respecte de patrons i interaccions 
familiars diverses. Per a més informació consulti: Helen Noh Ahn i Neil Gilbert, “Cul-
tural Diversity and Sexual Abuse Prevention,” Social Service Review 66, no. 3 (Set, 
1992): 410-427.

no importa si tens penis o vulva, pots escollir ser un nen o una nena, i portar el 
que et faci feliç.” 

5. Expressi als nens i nenes que anem a ajudar a A i Z a cobrir-se amb roba. Lliuri a 
cada nen / a una plantilla de “nen / a” de manera que la meitat de la classe tingui 
una plantilla amb “una vulva” i l’altra meitat una plantilla “amb penis”. Expliqueu 
que A és el personatge que té vulva i Z el personatge que té penis, però que poden 
ser tant un nen com una nena, ja que ser nen o nena no está relacionat amb els 
nostres genitals; i per descomptat, poden vestir amb les peces que vulguin. Cal 
que dibuixin i pintin la roba dels seus personatges i que també dibuixin on es 
troben (a la platja, a casa, etc.). 

6. Quan hagin acabat, cal que es seguin en cercle i que presentin al seu nen/a la resta 
del grup, explicant què porten i on es troben.

http://www.underwearrule.org
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Plantilla dels genitals
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Plantilla de persona amb vulva
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Plantilla de persona amb penis
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Targetes de parts privades del cos. 
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Consorci del projecte BODI
La Xixa Teatre (Barcelona, Espanya)

La Xixa Teatre és una associació sense ànim de lucre orientada a la investigació, el des-
envolupament i la multiplicació de eines teatrals, de facilitació de grups i d’educació 
popular com a mitjà de transformació social. Som un grup multi-disciplinar i multicul-
tural de col·laboradors/es, formats/es en els camps de les ciències socials, la pedagogia 
i l’art. Realitzem tallers per a col·lectius diversos, formació de formadors/es i accions 
artístiques a nivell local i internacional, al voltant de quatre eixos principals:

• Interculturalitat, racisme, xenofòbia, i inclusió social.

• Educació, abandonament escolar, i prevenció de conductes de risc en infància i jo-
ventut. 

• Gènere, polítiques d’igualtat i diversitat sexual. 

• Coexistència, ciutadania activa, participació ciutadana i desenvolupament local. 

La missió de la Xixa Teatre és facilitar la creació d’espais d’apoderament a través de Me-
todologies Participatives, la Psicologia Orientada a Processos i el Teatre dels i les Opri-
mides per generar processos de transformació individual i colectiva. Més informació a 
www.laxixateatre.org . 

Elan Interculturel (Paris, França) 

Elan és una asociació creada per un grup de professionals interessades en els desafia-
ments de la trobada i la convivència intercultural. L’objectiu de l’associació és contribuir 
al diàleg intercultural per millorar l’experiència de la diversitat cultural. Com a labo-
ratori de metodologies interculturals, la missió de Élan Interculturel és promoure una 
visió holística de la cultura (psicològica i socio-antropològica) i proposar pedagogies 
innovadores per convidar a la reflexió i al desenvolupament d’habilitats i competències 
per al diàleg intercultural. Com a organització de formació, utilitzen mètodes d’ensen-
yament interactius i pedagogies no formals (aplicant la literatura, el teatre, la improvisa-
ció i l’art, entre d’altres) que ofereixen experiències d’aprenentatge creatives, accessibles 
i motivacionals. Més informació a http://elaninterculturel.com. 

CESIE (Palerm, Itàlia) 

CESIE és una ONG europea sense ànim de lucre fundada el 2001, basada en les expe-
riències del sociòleg Danilo Dolci. CESIE advoca per la promoció d’una societat no vio-
lenta i igualitària, i considera que l’educació i la formació són instruments fonamentals 
per aconseguir aquest objectiu. L’organització treballa per promocionar el desenvolu-

http://www.laxixateatre.org
http://elaninterculturel.com. 
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pament cultural, educatiu, científic i econòmic a nivell local i internacional, fent servir 
enfocaments innovadors i participatius. El principal objectiu de CESIE és promocionar 
el diàleg intercultural, el desenvolupament responsable i sostenible, la cooperació inter-
nacional i l’esperit emprenedor. Més informació a http://cesie.org. 

Cyprus Pedagogical Institute (Nicòsia, Xipre) 

El Cyprus Pedagogical Institute (CPI) es va fundar en 1972 per decisió del Consell de 
Ministres i va començar a operar el 1973. La missió del CPI és atendre a la formació 
del professorat i assessorar-los en el seu desenvolupament professional i personal. El 
seu treball cobreix tots els nivells educatius. Ofereixen formació contínua a professorat 
a tots els nivells, a través de nombrosos programes obligatoris i seminaris opcionals, 
planifiquen i executen estudis d’investigació i avaluació (d’aquí, es desprenen i s’adapten 
les tendències actuals pel que fa a pedagogia), promouen l’ús de les noves tecnologies en 
l’educació i es dediquen a la redacció i publicació de llibres d’ensenyament, disseny de 
plans d’estudis i producció de materials didáctics. Més informació a http://www.pi.ac.
cy. 

Kindervilla (Innsbruck, Àustria) 

Kindervilla és un centre educatiu privat i independent per a nens/es d’1 a 16 anys. Kin-
dervilla es va establir el 1999 i des de llavors ofereix un tipus de cura infantil atractiu i 
personalitzat. Durant diversos anys, ha implementat el concepte d’educació multilingüe 
amb èxit. Kindervilla ha desenvolupat el curs de formació “Educació Intercultural”, que 
ofereix una formació integral d’educació intercultural a professionals de primera infan-
cia. Més informació a http://www.kindervilla.info.

http://cesie.org
http://www.pi.ac.cy
http://www.pi.ac.cy
http://www.kindervilla.info
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