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Atura els prejudicis 
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Objectius  
 
Analitzar la ideologia encoberta en la publicitat i la difusió repetitiva dels estereotips. 
 
Descripció de l’activitat  
 
Amb aquesta activitat es pretén que l'alumnat vegi els diferents rols que s'atribueixen a nois i noies en les 
imatges que es transmeten quotidianament en la nostra societat a través dels mitjans de comunicació. 
L'activitat es desenvoluparà en petits grups i després es posarà en comú en el grup-classe.  
 
Recursos emprats  
 
Els alumnes han de disposar d’ordinadors amb connexió a Internet. Cal que cerquin imatges 
publicitàries que estiguin relacionades amb la imatge de l’home i la dona. 
Imatges capturades de llocs web de premsa, revistes, publicitat.  
 
Temporització 
 
Una sessió 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
S’adreça a tot l’alumnat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Fer una selecció d’anuncis de tot tipus de productes i situacions, amb persones. Després 
els classificarem seguint aquests criteris: amb quines feines, professions, joguines i 
productes associen l’home i amb quins la dona. Quins aspectes de l’home o de la dona 
valoren (bellesa física, poder, relació, treball a la llar, treball en una empresa...) 
En el grup-classe explicarem el funcionament de la sessió, en què consistirà i com es 
realitzarà la distribució i participació de l’alumnat. Els expliquem que parlarem dels 
prejudicis i estereotips relacionats amb la sexualitat i que per tal de reflexionar sobre 
això farem grups de treball i repartirem uns sobres amb imatges a cada grup. 
Cada grup tindrà un representant per apuntar el que es demana i un representant per 
exposar-ho a tota la classe. Es poden fer grups de quatre i només cal que es girin, tal 
com estan asseguts. El grup haurà de decidir posant-se d’acord quina imatge considera 
femenina i quina considera masculina i escriure-ho en un paper. També explicar perquè 
ho considera així. Després un representant del grup sortirà a explicar-ho a la classe. 
Desenvolupament de l’activitat: observar que els grups treballen, respondre els seus 
dubtes. El docent farà un gràfic a la pissarra per tal de separar les respostes en dues 
columnes masculí/femení. Posarem a cada columna uns quants punts de blu-tack per tal 
d’enganxar-hi les imatges. Surt un representant de cada grup, per torns. L’alumne 
explica el que han reflexionat en el seu grup, enganxa les imatges segons les han 
classificat de masculines o femenines i explica perquè ho han vist així (per la força, per 
la tendresa, per la bellesa, pel valor, per l’aventura, per ajudar als altres...), nosaltres els 
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ajudem aquí una mica a situar el vocabulari i escrivim al costat de la imatge el valor o 
valors que representa. Ho fan tots els grups. A continuació ho posem en comú en el 
grup-classe, observant com associem unes imatges femenines amb colors, valors, 
característiques que també considerem femenines, i associem les imatges masculines 
amb colors, valors i característiques que també considerem masculines, procurant 
reflexionar sobre per què encara això és així, si s’ho pensaven, com podríem canviar-ho. 
 
 
- 
 
Aquest taller d’una sessió pot formar part d’una sèrie de sessions sobre la sexualitat. 
Treballarem en grup-classe i en petit grup. Primer expliquem al grup-classe el treball de 
la sessió. És essencial que tothom hagi entès l’activitat. 10 minuts.  
A continuació es fa el treball en petit grup. Millor de quatre persones, així no han de 
moure taules i cadires. 20 minuts.  
Es posa en comú el treball dels diferents grups. 20 minuts.  
Comentari del que els ha semblat el treball. 10 minuts.  
 
Avaluació 
L’avaluació de l’alumnat la realitzarem durant el desenvolupament de l’activitat, 
observant el seu treball i col·laboració,  i al final de l’activitat observant si el seu treball 
és seriós i coherent. Avaluarem també la participació en el comentari final en el grup-
classe. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: el cos, la sexualitat, principals prejudicis i estereotips relacionats amb la 
sexualitat.  
 
Competències: Competència comunicativa. Capacitat d'usar correctament la llengua 
per expressar i entendre missatges. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. Autoconeixement. Buscar solucions als 
problemes amb els propis recursos. Competència social i ciutadana. L'activitat permet 
desenvolupar un judici crític sobre la realitat que envolta a l'adolescent, conèixer millor 
el medi social i els seus valors. També desenvolupa les habilitats de comunicació i 
interacció amb els altres. 
 
Processos: 
Observació, Debat i exposició oral 
 
Documents adjunts  
 
Material pel professorat 
MP_prejudici_definicio.doc 
MP_taula_etereotips_genere.doc 
 
 


