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D’ACTIVITATS
(6 - 7 anys)
Castors 
i Llúdrigues





Generem Pau
“La pau no és solament l’absència de la guerra; mentre hi hagi pobresa, 
racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem assolir un món de pau” 
(Rigoberta Menchú)
 
Un any més volem fer arribar la Llum de la Pau de Betlem als agrupaments, 
grups de joves, parròquies, escoles i comunitats. Enguany farà ja 20 anys 
que ho fem plegats: El 20 de desembre de 1999 portàvem per primera 
vegada la llum a Catalunya, concretament en un acte organitzat a la ciutat 
de Sant Boi de Llobregat. De llavors ençà, hem seguit apropant-vos aquesta 
llum que els escoltes de Viena recullen de la cova de Betlem on va néixer 
Jesús i que simbolitza el missatge de pau del Nadal.

I com diu Rigoberta Menchú, aquesta pau no és solament l’absència de 
guerra, si no que sempre cal detectar aquelles injustícies que no ens 
permeten assolir la pau. Els materials que us oferim any rere any sempre 
busquen ajudar-nos a reflexionar i a prendre les  accions personals i grupals 
que ens permetin avançar cap a una societat més justa. Això sí que ens 
acosta realment al que hauria de ser la celebració Nadalenca i el naixement 
de Jesús entre els més desafavorits.

Cada any procurem que els materials treballin un tema concret. Enguany 
volem denunciar les desigualtats de gènere. És a dir, tot allò que no permet 
l’apoderament de totes les persones, sigui quin sigui el seu gènere, per ser 
i fer tot allò que vulguin. També volem posar l’accent en la gran tasca que 
fan i han fet aquestes persones, sovint invisibilitzades, en la lluita per la 
pau. Desgraciadament seguim sent una societat patriarcal on la violència 
masclista augmenta en comptes de disminuir. Des del feminisme recordem 
que encara hi ha molta feina a fer.

En el terreny educatiu fa més de 40 anys que a Catalunya, des de 
l’escoltisme i el guiatge i des de la majoria d’escoles s’aposta per l’educació 
conjunta de noies i nois. I d’aquí sorgeix la coeducació*, com el “conjunt 
de continguts i estratègies d’intervenció educativa intencionada amb la 
finalitat de promoure un desenvolupament lliure de la limitació imposada 
pels estereotips de gènere i així produir canvis en el pensament, l’actitud 
i el comportament de les persones” *. Tot a així, no sempre s’aplica 
correctament i encara queda molta feina per fer i sempre ens hem de 
replantejar i actualitzar la nostra tasca educativa.

Aquests materials són una petita mostra del que hi ha publicat sobre el 
tema, us anirem deixant enllaços a d’altres recursos a la web dels materials. 
Esperem que us ajudin.
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Recurs 2
Dinàmica

PERSONES IGUALS – PETIT TALLER DE 
CANÇONS (PE-TA-CA) 
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=255&v=gQ01wgIw0KY
Lletra: Joan Gibert Artze
Música: David Melgar Bometon

Juguen amb nines, i amb ninos també…
Viuen felices, feliços també…
Ells avui mengen, i elles també…
Uns fan ganyotes, i unes també…
N’hi ha de ben llestos, de llestes també…
Hi ha les que callen, i els que també…
Uns tenen pressa, les altres també…
Moltes diverses, diversos també…
Som nins o nenes, xiquetes, minyons…
Boixos o dones, som noies o al·lots…
Tan sols persones en un món igual
on bones persones és el que ens cal…
Se senten tristes, i tristos també…
Algunes riuen, n’hi ha alguns que també…
Ploren els homes, les dones també…
Els nois estimen, les noies també…
Noves amigues, amics nous també…
Fortes que cauen, i forts que també…
Però tots s’aixequen, i totes també…
Volen ser lliures, i lliures també…
Som nins o nenes, xiquetes, minyons…
Boixos o dones, som noies o al·lots…
Tan sols persones en un món igual
on bones persones és el que ens cal…
Som nins o nenes, xiquetes, minyons…
Boixos o dones, som noies o al·lots…
Tan sols persones en un món igual
on bones persones és el que ens cal…

s’introdueix la idea que les joguines són 
de tots i totes, tant si són nens com nenes, i que 
el més important de jugar és divertir-se i ho 
hem de fer amb allò que ens agrada o ens ve 
de gust.

Després se’ls ensenya diferents catàlegs 
de joguina  i han de classificar-les segons 
creguin que són de nen, de nena o de tots 
dos. Aquí s’aprofita per raonar sobre les 
característiques que ells relacionen amb ser 
nens o nenes (colors, funció de la joguina, 
etc.) i es parla amb ells sobre aquesta 
socialització.

Finalment fan un dibuix amb el tema «Les 
joguines són de tots», com a conclusió de
l’activitat.

Objectius:

Es comença amb la lectura d’un conte, en 
el qual un nen vol que li regalin una nina. 
A través d’aquest conte es fa posicionar 
els infants per saber què en pensen, què 
li regalarien ells, etc. D’aquesta manera 

Recurs 1
Cançó

Introduir el tema dels rols de gènere 
als més petits.
Identificar els rols de nens i nenes 
a través del joc.
Reconèixer joguines que tenen un 
component sexista.
Transmetre la idea que els nens i les 
nenes poden jugar amb tot.

Conte: “Vull una nina!”

Un dia, en Miquel va anar al metge amb la 
seva mare. Com que es va portar molt bé, 
la seva mare li va dir que li compraria una 
joguina.

Van entrar a la botiga i el botiguer li va 
començar a ensenyar cotxes, Spidermans, 
camions, tortugues ninja, etc.

—Què més creieu que li va ensenyar? 
(Demaneu als infants que proposin joguines 
que li podrien agradar. Sovint diuen joguines 
pròpiament masculinitzades i rarament diuen 
nines, cuinetes...)
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Recurs 3
Vídeo

Doncs no! Al Miquel no li agradaven aquelles 
joguines. Ell volia una nina. N’havia vist 
una per la televisió que li agradava molt, 
i que duia un vestit per canviar-la i tot. La 
seva mare li va dir que de cap manera li 
compraria una nina.

—Què faríeu vosaltres? (Pregunteu als 
infants)

Al final la seva mare li va comprar un cotxe. 
Això sí, en Miquel continuava volent la nina.

Font: “Manual de coeducació per a centres 
d’educació infantil i primària”  Ajuntament  
de Manresa. 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/
cursos/escola_inclusiva/dco2/modul_2/manual_
primaria.pdf

“QUATRE PETITES CANTONADES DE NO RES” 
de Jérôme Ruiller
Traducció de Teresa Ferran i Vert. Editorial 
Joventut

El trobareu a “Youtube” en versió castellana.
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ

És un conte per a treballar la inclusió i la 
igualtat. No sempre acceptem la diferència i 
assumim que són els altres que s’han d’adaptar 
a nosaltres. Amb petits gestos tothom es pot 
sentir part del grup, de la societat.

Us animem a fer el vostre propi vídeo o 
representació del conte.

Recurs 4
Pregària

ÉS NADAL QUAN... 
(“C’est Noël tous les jours”, John Littleton)

És Nadal quan eixugues una llàgrima
en els ulls d’un infant.
És Nadal quan deixes caure les armes
i fas néixer la pau.
És Nadal quan poses fi a una guerra
i s’enllacen les mans.
És Nadal quan fas recular la misèria
amb la teva generositat.
Cada dia podria ser Nadal a la terra
perquè Nadal, germans, és l’AMOR.
És Nadal quan apareix l’esperança
d’un amor més real.
És Nadal quan mor la mentida
i reneix la fidelitat.
És Nadal quan el sofriment troba
la dolcesa de l’amistat.
Cada dia podria ser Nadal a la terra
perquè Nadal, germans, és l’AMOR.
És Nadal en els ulls del pobre
abandonat
que visites a l’hospital.
És Nadal en el cor del marginat
que aculls a la teva llar.
És Nadal en les mans del famolenc
que rep un boc del teu pa.
És Nadal per als homes de totes les
races
que viuen la fraternitat.
Cada dia podria ser Nadal a la terra
perquè Nadal, germans, és l’Amor.
 
Us animeu a pensar amb el grup què és el 
Nadal per a vosaltres?
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Recurs 5
Descoberta

Us proposem una descoberta de dones que 
han tingut un paper cabdal en diferents 
èpoques de la història i que cal reivindicar 
perquè sovint el paper de les dones ha 
quedat invisibilitzat. 

Per això us proposem que primer feu una 
descoberta de dones històriques de tot el 
món a través de la lectura amb els infants 
del llibre “Un món de dones extraordinàries” 
d’Eva Prada (Editorial Animallibres), 
disponible al Catàleg de Biblioteques 
Públiques de Catalunya.

Un cop hagueu compartit la història d’una 
o més d’aquestes dones extraordinàries, 
caldrà fer investigació amb els infants per 
a trobar dones que van fer o que estan fent 
història prop de vosaltres: al poble, al barri, 
a la ciutat...

Per trobar-les podem fer que els infants 
preguntin a casa, a l’escola, a la parròquia, 
a les biblioteques, etc. També podem fer un 
dia de descoberta anant a diferents llocs on 
trobar aquesta informació en grup.

Un cop recollida la informació, farem una 
exposició amb tot el que haguem recollit.
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