Projecte final
Xavier Carbonell Díaz

Activitat 1
Bloc teòric: GÈNERE I SEXISME
OBJECTIUS:
1. Fer aflorar idees preconcebudes sobre els rols de
gènere.
2. Reflexionar sobre les idees obtingudes.
3. Reflexionar sobre el paper i les actituds assignades a
dones i homes en la societat actual.
4. Incentivar l'alumnat per a que imagini noves formes
de ser dona i de ser home diferents a les
tradicionals.

1a SESSIÓ:”Marcians a la Terra”. Treball grupal


A partir d'un encàrrec, l'alumnat ha d'intentar establir les
diferències entre dones i homes.
DONES
Diferències físiques

Formes de vestir

Maneres d'actuar
Qualitats personals
Feines que desenvolupen
Rols familiars

HOMES



Cada grup fa el seu debat intern i després prepara la
presentació dels seus resultats a la comissió,
mostrant el seu mapa de pistes de la manera més
original possible.



Cada grup presenta el seu mapa de pistes a la
comissió. Se socialitzen i debaten les conclusions i
aquestes es reflecteixen en un panell definitiu.



A partir del panell definitiu consensuat a classe, es presenten les
qüestions següents:










Va ser fàcil trobar diferències en les formes d'educació dels nens i nenes?
Quines diferències culturals heu trobat?
Quines conseqüències té l'educació rebuda per nens i nenes quan són adults?
Ser home i ser dona depèn del fet biològic dels cossos o de la forma com s'educa?
Com s'eduquen els nens? Què se'ls diu?
I a les nenes, com se les educa?

L'objectiu d'aquestes preguntes formulades en forma de debat és fer reflexionar
l'alumnat sobre la influència de la cultura en la definició dels rols de gènere.
Introducció dels aspectes teòrics sobre sexe i gènere.

2a sessió: Publicitat i sexisme


Anàlisi d'anuncis publicitàris.



Reflexió:
•Quines diferències trobeu en la representació d'homes i dones?
•Què es valora de cada sexe?
•Quines característiques negatives associen a cada sexe?
•Existeixen diferències en les tasques que realitzen les persones en
funció del seu sexe?

3a sessió Activitat de síntesi “La humanitat
del futur”




Creació d'un model de dona i d'home del futur.
Per grups de 3-4 alumnes, elaboraran una imatge
de l'home i la dona del futur.
Cada grup exposa oralment les característiques
dels individus que han dissenyat, per tal de
fomentar el debat final.

