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No totes les princeses són fines ni tots els cavall ers cacen dracs!  

 

Objectius 

- Modificar estereotips de gènere. 

- Reconèixer que poden fer el que els agrada sense importar el sexe. 

- Conscienciar-los que els oficis no estan lligats al gènere. 

- Dotar-los sobre la capacitat de reflexionar sobre els estereotips de gènere. 

Descripció de la proposta 

Es tracta d’un projecte a través del qual les criatures poden reflexionar sobre els estereotips de 
gènere. Amb aquest projecte les nenes i els nens arriben a la conclusió que les accions, capacitats 
i desitjos no estan lligats al gènere. El fil conductor del projecte és el trencament d’estereotips 
modificant la imatge típica de princeses i cavallers a través d’un poema i un conte. 

Aspectes didàctics i metodològics 

El projecte consta de quatre parts estructurades en set sessions: 

La primera sessió és exploratòria i es basa en la introducció del poema “La princesa cavaller” de 
Sònia Moll Gamboa. S’utilitza un parell de titelles i un  llit per introduir el poema amb una mica de 
teatre. L’activitat finalitza un cop llegit el poema amb la següent pregunta: Les princeses poden ser 
guerreres i els cavallers sensibles i delicats com pètals de roses? Es fa conversa per tal que 
l’alumnat reflexioni sobre la imatge estereotipada que tenen les princeses i els cavallers. 

La segona sessió és introductòria i permet començar amb el projecte de coeducació a la classe. 
Amb el conte “Hi ha res més avorrit que ésser una princesa de color rosa?” de Sílvia Díaz 
Reguera modificarem els estereotips de gènere. Els titelles tornen a visitar a les criatures i li porten 
el conte. L’escolten i després es fa una conversa amb preguntes com: les nenes han d’anar 
vestides de rosa i els nens de blau? Per què? Hi ha coses que poden fer els nens que no poden 
fer les nenes? I al contrari? Hi ha coses que no us deixen fer per ser nena o nen? 

La tercera  sessió junt amb la quarta i la cinquena formen part de l’estructuració del coneixement. 
En aquest punt les criatures ja poden anar modificant els estereotips de gènere, per tant, oferim 
activitats on s’expressin els seus desitjos i les seves capacitats i adonar-se que ésser nena o nen 
no és cap impediment. En aquesta activitat dibuixaran i pintaran la roba de la princesa del conte. 
Un cop vestida la retallaran i enganxaran en un full on dibuixaran una aventura que podria viure 
aquesta princesa. 

La quarta sessió consisteix a fer una reflexió sobre els oficis i el gènere. Es pretén que s’adonin 
que la capacitat de realitzar un ofici no va lligat al gènere. Es fa una reflexió inicial sobre els oficis 
de les famílies i seguidament es fa una classificació de diferents imatges que mostren oficis. Per 
equips pensen si aquest ofici el pot fer només un home, només una dona o tots dos. 

La cinquena sessió consta, de la construcció d’un atrapa somnis on les criatures poden continuar 
expressant de manera artística els seus desitjos, les coses que els hi agrada i se senten 
identificats. La mateixa autora del conte fa aquesta proposta en el seu blog. 
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La sisena sessió junt amb la setena formen part de l’aplicació i es fa dividint la classe en dos 
grups. Ara que ja tenim altres models de rols femenins i masculins, decorem una princesa i un 
cavaller gran que penjarem al passadís de la classe i al voltant cada criatura enganxarà un 
missatge sobre què pot fer.  

A la setena sessió la classe explicarà a la classe del costat el que han après i els convidarà a 
escriure missatges per enganxar-los també al mural.  

Recursos emprats 

S’han fet servir un parell de titelles i un llit fet amb materials reciclats per introduir el poema. 
També s’ha utilitzat el recurs d’un conte per introduir el projecte.  

Les activitats d’expressió artística com vestir a la Carlota o fer l’atrapa somnis, s’ha utilitzat 
material fungible: colors, fulls en blanc, papers de colors, gomets, elements per enganxar a 
l’atrapa somnis que té com a base un CD vell.  

Imatges sobre oficis on no surtin persones per no condicionar i la pissarra per fer la classificació.  

Els recursos humans: mestra de suport per fer algunes activitats més creatives. 

Poema extret de: http://www.catorze.cat/noticia/2392/princesa/cavaller  
 
Idea de l’atrapa somnis extret de: https://raqueldr.blogspot.com.es/2012/04/cuento-y-taller-de-
carlota-la-princesa.html  
 
Idea de mural de princesa i cavaller extret de: http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-
algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/ 

Imatge Carlota per vestir: https://diversidadycoeducacion.files.wordpress.com/2013/01/princesa-
para-vestir3.jpg 

Documents adjunts 

Guiaampliada.pdf 

Graelladobservacio1. pdf 

 

Autoria 

Yasmina López . Santolaya. Gemma Villar Cazorla. Laura Girbau.  

Escola Virolet. 

 


