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La Gûspira-Equip d’educadores som una associació socioeducativa de Premià de Mar que des

del 2017 treballem per l’educació emancipadora, amb el feminisme comunitari com a

pedagogia. És per això que apostem per la creació d’espais sensibilitzadors, reflexius i

mobilitzadors. Que promoguin mecanismes preventius entorn les violències, visibilitzant i

valorant les diversitats en totes les expressions i avançar cap a una justícia global.

La proposta d’aquest catàleg de tallers té la finalitat de sensibilitzar i prevenir les violències

masclistes i del sistema que les genera, posant consciència en els rols de gènere i els

estereotips, així com en les relacions que construïm (amor romàntic, divisió sexual del treball,

ètica de la cura, etc.), a través d’una mirada interseccional. Creiem fonamental en les nostres

formacions l’obertura d’espais on totes les identitats siguin reconegudes. 

Metodologia
La proposta educativa es desplega en diverses càpsules formatives, estan organitzades per

franges d'edat orientatives, podent-se adaptar a les necessitats de cada realitat. Les propostes

per a les més petites parlen de la construcció del jo, a mesura que anem avançant d'etapes

s'afegeixen més elements, els agents socialitzadors, la identificació de violències quotidianes

fins a arribar a comprendre la complexitat de l'engranatge de les violències masclistes.

En totes les propostes es fa èmfasi en el treball i la corresponsabilitat del grup, com a element

indispensable pel desenvolupament d'unes vides lliures i sanes de tota mena de violències.

Entenem que les participants són el centre i les protagonistes del procés d'aprenentatge, un

aprenentatge significatiu que es configura a través de la mateixa experiència i de les

interaccions interpersonals i socials. Per tant, la nostra metodologia es basa en dinàmiques

vivencials i socioafectives, que vinculen els continguts amb les seves experiències i sabers.

Qui som

Contingut

Destinatàries

Les violències masclistes i el patriarcat estan presents a la nostra quotidianitat, al llarg de totes

les etapes vitals, incidint i manifestant-se en diverses formes. Apostem per fer un treball

feminista de manera grupal en totes les edats. Una revisió constant.

El present catàleg va enfocat a infants de cicle infantil i primària. És fonamental el treball de

gènere amb el col·lectiu tant pel que fa a la construcció de la identitat individual amb relació al

grup d'iguals, com pel moment d'experimentació, qüestionament i reafirmació en el qual

aquestes etapes es troben.



 Actors i actrius del gènere. Cilce infantil

 Hi ha coses de nenes? Cicle inicial

 Caçadors del gènere. Cicle mitjà

 Més enllà del blau i el rosa!  Cicle superior

1.

2.

3.

4.

Identificar i qüestionar els estereotips relacionats amb els rols de gènere

Reflexionar sobre l’efecte d’aquests estereotips a la vida quotidiana

Reconèixer la nostra diversitat amb relació al gènere

Fomentar la llibertat de ser i de desenvolupament

Socialització de gènere

Rols i estereotips de gènere

Diversitat d’identificació i d’expressió de gènere

L'activitat proposada per a infantil és la comprensió i identificació dels rols i estereotips a través de

l'explicació teatralitzada d'un conte, on el grup de participants seran els protagonistes en la

representació. Aquesta eina permet compartir inquietuds de la pròpia vida quotidiana i animar a la

reflexió de la temàtica.

La proposta consisteix a entendre com hem construïm la nostra identitat de gènere i com aquesta pot

arribar a condicionar els nostres gustos, la nostra forma de relacionar-nos o d'estar en el món. Per fer-

ho es treballa a partir de dinàmiques grupals i vivencials partint de la pròpia experiència de

cadascuna.

PROPOSTES EDUCATIVES

Actors i actrius del gènere. Cicle infantil

Breu descripció

Continguts

Objectius

Hi ha coses de nenes? Cicle inicial

Breu descripció



Prendre consciència de la construcció de la identitat de gènere

Identificar estereotips i rols de gènere

Desenvolupar identitats lliures de sexisme

Socialització de gènere

Sistema sexe-gènere

Estereotips i rols de gènere

Identitats lliures i diverses

El taller consisteix a fer una descoberta de l’espai amb les ulleres liles, a través del joc identificar

elements sexistes a l’espai. Per tal de reflexionar sobre el binomi de gènere i comprendre el grup com

a agent reproductor del càstig i la norma, i com a espai de confiança i llibertat.

PROPOSTES EDUCATIVES

Continguts

Objectius

Caçadores del gènere. Cicle mitjà

Breu descripció

Objectius

-Comprendre que les joguines, els objectes no tenen gènere

- Identificar elements sexistes de l’entorn més immediat

- Identificar el grup com a espai de confiança i llibertat

Continguts

El binomi i la norma de gènere

La divisió sexual del món

Amor propi i identitat grupal



Objectius

Sensibilitzar i prevenir les violències masclistes que es donen en el nostre dia a dia

Identificar i reconèixer els diferents tipus de violència

Reflexionar al voltant de la desigualtat des de la mateixa experiència

Tipologies de violències masclistes

Feminismes

Corresponsabilitat

Valors masculinitzats i feminitzats

El taller consisteix a reflexionar al voltant de les violències masclistes que es donen en el nostre entorn

a partir de dinàmiques vivencials i grupals. Per tal d’identificar, reconèixer i desnaturalitzar totes

aquelles actituds masclistes que es donen en el nostre dia a dia i que sovint són invisibilitzades, i així

poder esdevenir agents actius i corresponsables. 

PROPOSTES EDUCATIVES

Més enllà del blau i el rosa. Cicle superior

Breu descripció

Continguts

@la_guspira_

@La_Guspira

628.49.30.31 Berta
618.90.75.87 Marta

info@laguspira.org


