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monitors i 
monitores
aplica  
la lupa!

aplica la  
lupa!  
una oportunitat per 
consensuar un pla 
d’igualtat d’oportu-
nitats a l’esplai

presentació
La proposta educativa és una eina peda-
gògica que ens serveix per posar l’accent 
en determinats continguts i valors. És 
una oportunitat per analitzar, revisar 
i replantejar formes d’intervenir i acti-
tuds. Suposa un repte per a qualsevol 
equip educatiu que tota aquesta feina 

impregni el projecte educatiu 
del centre i generi un ba-

gatge que serveixi per fer 
les coses cada vegada 
millor. 

Aplica la Lupa és una 
proposta de debat i de 

treball participatiu per a 
què els equips puguin construir 

un pla d’accions a favor de la igualtat 
d’oportunitats a l’esplai. 

objectius educatius
1 Ser conscients dels estereotips i pre-
judicis que hi ha darrere la nostra manera 
de veure i de relacionar-nos amb la resta 
de companys i companyes. 
2 Analitzar les estratègies que l’equip 
educatiu aplica davant dels comporta-
ments abusius i discriminatoris. 
3 Revisar les pràctiques educatives en 
clau de coeducació. 
4 Adoptar algunes pautes per evitar 
l’androcentrisme i el sexisme en el llen-
guatge oral i escrit. 
5 Consensuar un pla d’accions per a 
fomentar la igualtat i la inclusió en un 
sentit ampli.  

activitats
Elaborar el pla Aplica la Lupa!
Aplica la Lupa! és el nom que proposem 
pel conjunt d’accions i reflexions que 
englobarà el pla d’igualtat d’oportuni-
tats que elaboreu com a resultat de la 
realització d’aquesta activitat. 

El pla reflectirà la voluntat de l’en-
titat de millorar la seva pràctica 
des de la perspectiva de la igualtat 
d’oportunitats. Aquesta voluntat serà 
compartida, reflexionada i consensu-
ada per tot l’equip. Es dotarà d’una 
metodologia d’avaluació per afavorir 
el seu acompliment i millora constant. 
El pla serà de caràcter transversal i  

serà necessari fer una adaptació de les 
accions que se’n derivin a les circums-
tàncies particulars de cada grup.

Tot seguit quatre activitats per a què els 
educadors i les educadores intercanviïn 
punts de vista i elaborin un llistat d’acci-
ons propositives que serveixin de base 
per a l’elaboració del pla. 

Mirar per veure més enllà
L’objectiu és prendre consciència sobre 
els estereotips i els prejudicis que te-
nim sobre determinats grups. A partir 
de tres o quatre retalls de fotografies 
de persones en diverses situacions, 
imaginarem històries sobre la seva vida 
quotidiana. Tot seguit mostrarem les 
fotografies tal com són en realitat i do-
narem algunes dades sobre la realitat 
que representen. L’anàlisi comparatiu 
entre les històries convidarà a la reflexió 
sobre quins estereotips i prejudicis ens 
poden haver influït, i com les idees pre-
concebudes que puguem tenir sobre 
determinades persones o col•lectius 
determinen la nostra manera de mirar 
i relacionar-nos-hi.

 

activitat



Les fotografies són:

Fotografia 1  
Dona, atleta i discapacitada 
Missatge:  
Veure més enllà de les limitacions.

Fotografia 2  
Persona que demana als carrers  
de Barcelona 
Missatge:  
La globalització de la pobresa. 

Fotografia 3 
Infant ajupit amb els braços  
tapant-li la cara
Missatge:  
La discriminació i l’exclusió en la  
vida quotidiana. 

Fotografia 4 
Portada de la pel•lícula Precious 
Missatge:  
Els processos de resiliència.  
Sortir de l’espiral de l’exclusió a través  
de l’educació. 

Després de fer aquesta activitat reflexi-
oneu sobre com mirem i ens relacionem 
amb els nostres companys i companyes, 
amb els infants i les famílies, i avalueu en 
quin grau posem etiquetes i ens deixem 
dur pels estereotips i opinions precon-
cebudes. 

Alerta, un virus anomenat  
discriminació! 
Llegiu i penseu en la següent frase: 

“Si un infant experimenta discrimina-
ció de qualsevol tipus i és apartat dels 
altres, difícilment es desenvoluparà 
plenament” 1

Ara penseu en el vostre grup d’infants, 
joves, equip educatiu o famílies i tracteu 
d’elaborar un quadre de doble entrada 
a partir de: llistat de les situacions en 
què observeu actituds i comportaments 
discriminatoris per part dels nostres in-
fants, joves i famílies respecte els altres. 
Llisteu al costat les característiques so-
cials que té el vostre grup (percentatge 
de nois i noies, de persones amb ne-
cessitats específiques, comportaments 
conflictius, classe social, etc) i analitzeu 
en quina mesura poden estar influint en 
els comportaments que heu descrit en el 
primer llistat. 

Situacions en què es  
produeix discriminació

Característiques  
del grup 

Infants Petits

Infants Mitjans

Joves

Famílies

Equip Educatiu
1 Frase extreta del Material Educatiu Ningú n’està exclòs. UNICEF 2003. 
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Vacunes contra el virus! 
Penseu ara en les vostres estratègies per 
combatre les actituds intolerants i dis-
criminatòries. Ets capaç d’identificar-ne 
tres? I de proposar-ne tres més? 

En clau coeducativa
Coeducar abasta un conjunt de pràcti-
ques que van des de la revisió de la nostra 
manera de relacionar-nos amb els infants, 
dels nostres valors i coneixements per tal 
de no seguir contribuint a reforçar tòpics 
i estereotips de gènere, fins a un anàlisi en 
profunditat del contingut de les nostres 
activitats, dels personatges que triem per 
a les ambientacions, del llenguatge, dels 
jocs i dels usos dels espais, etc. 

Fer una revisió de tots aquests aspectes 
en clau educativa ens permetrà avançar 
cap a un model d’entitat capaç de mate-
rialitzar el principi d’equitat entre homes 
i dones. 

A continuació oferim alguns indicadors 
per analitzar el sexisme en tres àmbits 
concrets: el llenguatge, els espais de joc 
i les activitats. Els resultats poden servir 
de punt de partida per consensuar acci-
ons de millora. 

Animeu-vos a seguir analitzant altres 
àmbits com el relacional, l’organitzatiu, la 
relació amb les famílies des de la perspec-
tiva del gènere. 

Llenguatge

• Quan ens dirigim al grup es fa evident 
la voluntat d’anomenar els nois i les noies 
o acostumem a utilitzar el masculí com a 
genèric? 

• En les reunions dels equips es fa ser-
vir el llenguatge en masculí o femení, o 
acostumem a utilitzar el masculí com a 
genèric?

• Quan els infants utilitzen el masculí 
com a genèric els corregim?

• L’equip i els infants acostumen a utilit-
zar expressions estereotipades? “plora 
com una nena”, “corre com un nen”...

• En els documents impresos (cartes, 
difusió de l’esplai, convocatòries), se se-
gueix utilitzant el masculí com a genèric? 
(els monitors, els pares...)?

• En la senyalització dels espais, en els 
rètols, en les informacions que són vi-
sibles per a tothom, es té en compte un 
llenguatge equitatiu? 

Analitzeu en clau coeducativa dos o tres 
documents que vareu repartir el curs an-
terior a les famílies. 

Espais de joc

Jocs no dirigits

• Els nois i les noies acostumen a jugar 
junts o separats?

• Els jocs als quals juguen els nois, consi-
derats masculins, acostumen a jugar-se 
per la majoria del grup?

• En els jocs als quals juguen les noies, 
considerats femenins, hi participen els 
nois?

• La distribució de l’espai mostra dife-
rències en funció del sexe?

Estratègies personals

Noves estratègies

Consensueu propostes per a 
transformar el llenguatge 

1. 

2.

3.

4.

5. 



Jocs dirigits

• Proposem jocs que interessen prefe-
rentment als nois per no tenir conflictes 
amb aquest col•lectiu?

• Els jocs que proposem ressalten ma-
joritàriament valors associats al gènere 
masculí (força, competivitat,...), invisibilit-
zant els valors associats al gènere femení 
(calma, paciència...)? 

Joguines i espai de ludoteca

• En els espais de joc simbòlic, intervenim 
quan observem conductes que reprodu-
eixen rols sexistes? 

• Té alguna intencionalitat educativa l’ús 
dels colors que fem servir en els racons? 

• Les imatges que ambienten els di-
ferents racons, reprodueixen els rols 
tradicionals? 

• Les disfresses reprodueixen estereotips 
o aporten nous models de masculinitat i 
feminitat? 

Organitzeu una petita visita amb tot 
l’equip als diferents espais de joc o de 
ludoteca i observeu-los amb perspectiva 
de gènere. 

Les activitats

• Detectem algun tipus d’indicador se-
xista en la proporció de nois i noies que 
participen en els tallers? Tallers de dansa 
on només participen noies, tallers espor-
tius on només participen nois... estem 
segurs que això només respon als inte-
ressos individuals o potser hi intervenen 
prejudicis i estereotips de gènere?

• Els contes, els centres d’interès i els 
personatges que triem reprodueixen 
estereotips o aporten nous models de 
masculinitat i feminitat? Els rols princi-
pals pertanyen a un sexe i els secundaris 
a un altre? Aquesta diferència depèn de la 
temàtica que es tracti?

• En els murals i els cartells la represen-
tació de la dona i de l’home és equitativa? 
Analitzeu la quantitat, si la representació 
d’un i l’altre és equiparable en grandària, 
color...

Analitzeu els contes, centres d’interès i 
els personatges que han intervingut en 
les activitats d’estiu des de la perspectiva 
de gènere. 

Consensueu propostes per a 
transformar els espais de joc

1. 

2.

3.

4.

5. 

Consensueu propostes per a 
transformar les activitats

1. 

2.

3.

4.

5. 
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L’esplai sense barreres! 
Es tracta de recopilar informació sobre 
diversos aspectes que poden influir po-
sitivament o negativament en la inclusió 
de totes les persones a l’esplai. 

• El local disposa de suficients rampes i 
adaptacions perquè una persona (infant 
i família), amb discapacitat física s’hi pugi 
desplaçar de forma independent?
• Les indicacions/cartells que hi ha per 
l’esplai són prou grans i amb contrast 
perquè una persona amb baixa visió les 
pugui llegir? (infant i família)
• Hi ha lavabos adaptats?
• Algun dels monitors i monitores de 
l’esplai té alguna formació específica re-
lacionada amb el món de la discapacitat? 
• Ens mobilitzem per trobar alternatives 
per a les famílies que deixen de dur els 
seus fills i filles a l’esplai per motius eco-
nòmics? 

recursos
• Guia Llenguatge no sexista. Edició: 
Consell de la Joventut de Barcelona i 
Consell de la Joventut de València. 2006. 
En aquesta guia trobareu orientacions i 
exemples concrets per evitar l’ús genèric 
del masculí. 

• Receptes per visibilitzar les dones 
en l’àmbit de l’educació. Edició: Insti-
tut Català de les Dones. També aporta 
exemples concrets per evitar el sexisme 
en el llenguatge. 

• Guia de coeducació per als centres 
educatius: pautes de reflexió i recur-
sos per a l’elaboració d’un projecte 
de centre. Autores: Montserrat Roset 
Fàbrega, Eugènia Pagès Heras, Mirta 
Lojo Suárez i Esther Cortada Andreu. 
Edició: Institut Català de les Dones. 
Barcelona, 2008. Aquesta publicació 
aporta elements de fonamentació i ori-
entacions molt pràctiques per treballar 
la coeducació transversalment.

Consensueu propostes per a 
transformar aquestes barreres

1. 

2.

3.

4.

5. 


