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NO TOTES LES PRINCESES SÓN FINES NI TOTS ELS CAVALLERS CACEN DRACS! 

 
 

Part 1 EXPLORACIÓ 
 

Sessió 1: Una princesa diferent. MOSTREM UN ALTRE MODEL DE PRINCESA I 
CAVALLER. 
 
En un racó de la classe adient es prepararà el material (un llit fet amb material reciclat, 
dos titelles i un pergamí amb el poema imprès). Les criatures seuran com si estiguessin 
en un teatre. Primerament farem un petit teatre amb els titelles per poder introduir el 
poema. A continuació llegirem el pergamí amb el poema. Aquesta activitat ens donarà 
uns altres models del rol femení i masculí diferent dels que normalment marca la 
societat. 
Finalment recollim les idees prèvies de les criatures amb la següent pregunta: les 
princeses poden ser guerreres i els cavallers sensibles i delicats com pètals de roses? 
 

      
 
Avaluació: Recull de les primeres idees amb la pregunta formulada al final. 
 

Part 2 INTRODUCCIÓ 
 

Sessió 2: Hi ha res més avorrit que ésser una princesa de color rosa? 
 
Amb aquesta activitat introduïm ja el tema de la coeducació a la classe. Per començar 
demanarem a les criatures que seguim com en la primera sessió. Els titelles: princesa 
Ramona i Cavaller Figaflor tornen a visitar la classe i porten un conte. 
La persona adulta agafa el conte i l’explica mostrant les imatges del conte. 
 

 
 



                                                                                                                       

  
        

 
                                                          

 

 

 

2 

Un cop explicat el conte fem una conversa llençant una sèrie de preguntes: Les nenes 
han d’anar vestides de color rosa? Per què?, els nens han d’anar vestits de blau? Per 
què?, hi ha coses que fan els nens que no poden fer les nenes?, hi ha coses  que fan 
nenes que no poden fer els nens?, t’agradaria fer alguna cosa que no et deixen fer per 
ser nen/nena?  
 
Avaluació: serà a partir del recull de la conversa. 
 

Part 3 ESTRUCTURACIÓ DEL CONEIXEMENT 
 

Sessió 3: La Carlota vesteix com vol i viu mil aventures. 
 
Primer seurem en rotllana per recordar el que hem parlat en les sessions anteriors i 
tronem a reflexionar sobre les nostres capacitats i la nostra llibertat per vestir d’una 
manera o una altra sense importar si som nenes o nens.  
A continuació donem una silueta de la protagonista del conte i l’hauran de vestir, 
retallar la silueta i enganxar-la en un full per dibuixar una aventura. Per acabar, les 
criatures escriuran de manera espontània l’aventura.  
 

   
 
Avaluació: l’activitat es pot avaluar a través d’una graella d’observació. Observem la 
participació de la criatura en la conversa prèvia, si utilitza diferents colors per vestir a 
la princesa, si dibuixa aventures, si dóna explicació del que ha dibuixat. 
 
Sessió 4: Qui pot ser que? Els oficis. 
 
Aquesta activitat pretén conscienciar a les criatures que tant homes com dones poden 
desenvolupar qualsevol ofici. En una conversa prèvia parlem sobre els oficis que 
desenvolupen les seves famílies.  
Després de la conversa la persona adulta explica a les criatures que donarà unes 
fotografies per equips de treball, aquestes imatges mostren professions sense que surtin 
persones per no condicionar. Els equips hauran de parlar entre ells i decidir en quina 
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part de la pissarra classificaran les imatges. Un cop acabat preguntarem si tothom està 
d’acord amb el resultat o es pot canviar alguna imatge i justificar-ho. 
 

   
 
Avaluació: a través d’una graella d’observació podem valorar el grau de participació en 
la conversa inicial, si s’han sabut posar d’acord amb la resta de l’equip, si classifiquen 
les fotos i donen arguments, si comprenen que els oficis no estan lligats al gènere. 
 
Sessió 5: Els meus somnis. 
 
Primerament asseguts a la rotllana farem una conversa per recordar tot el que hem 
treballat fins ara. Un cop fet el repàs de tot l’après, es llença la pregunta: I vosaltres, 
que podeu fer?, podeu vestir del color que voleu?, podeu jugar a allò que voleu?, quan 
sigueu grans que us agradaria fer? 
A continuació la persona adulta proposa, fer una atrapa somnis fent servir de base un CD 
vell. Les criatures podran decorar el CD amb retoladors permanents i gomets. Després 
podran penjar les coses que els agradi com un cordill del seu color preferit, un dibuix del 
seu joc preferit, una foto, etc.  
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Part 4: APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT 
 

Sessió 6: Jo també puc... 
 
Prèviament es farà una conversa amb totes les coses que hem treballat fins al moment. 
A continuació la persona adulta proposa fer un mural per penjar en el passadís de 
l’escola.  
Es fan dos equips, un s’encarrega de decorar una princesa dibuixada en paper 
prèviament i l’altre equip decora un cavaller. L’objectiu és que decorin la princesa i el 
cavaller amb colors diferents i no els típics com el rosa o el blau.  
A continuació cada criatura escriurà en un paper el que poden o els hi agrada fer, com 
per exemple: EL COLOR ROSA. ÀLEX o JUGAR A FUTBOL. MARIA. 
 

  
 
Idea extreta de: http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-

una-princesa-rosa/ 

 
Avaluació: S’analitzarà la conversa prèvia amb tots els continguts apresos durant tots 
aquests dies i amb l’observació de l’elaboració del mural. 
 
Sessió 7: Convidem a la classe del costat. 
 
Es tracta d’anar a la classe del costat per explicar tot el que s’ha après durant el 
projecte. Es mostra el mural que han fet i els missatges que han escrit. A continuació es 
convida a l’altra classe a escriure missatges per enganxar-ho en el mural. 
 
Avaluació: observant si a les explicacions que donen a l’altra classe surten els continguts 
treballats durant el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/
http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/
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Dilluns 
09/01/17 

Dimarts 
10/01/17 

Dimecres 
11/01/17 

Dijous 
12/01/17 

Divendres 
13/01/17 

Dimarts 
17/01/17 

Dijous  
19/01/17 

Activitat 
exploratòria 
 

Activitat 
introductòria  

Activitat 
d’estructuració 
del 
coneixement 

Activitat 
d’estructuració 
del 
coneixement 

Activitat 
d’estructuraci
ó del 
coneixement 

Activitat 
aplicació 
coneixement 

Activitat 
aplicació 
coneixeme
nt 

Una 
princesa 
diferent.  
 

Hi ha res 
més avorrit 
que ésser 
una princesa 
de color 
rosa? 

La Carlota 
vesteix com 
vol i viu mil 
aventures. 

Qui pot ser 
que? Els oficis. 

Els meus 
somnis. Fem 
un atrapa 
somnis. 

Jo també 
puc... 

Convidem 
a l’altra 
classe. 

 


