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AMB AQUEST MATERIAL PRETENEM...
 • donar idees i arguments per 
tal de fomentar un consum 

responsable i no sexista

 • donar pistes per reflexionar a 
l’escollir les compres

 • fomentar un pensament crític 
que permeti evitar la pressió a la 
que ens sotmet la publicitat

 • donar al joc dels infants la 
importància que es mereix

 • donar eines per evitar l’assignació de rols a nenes i nens

 • en definitiva, fomentar la coeducació en tots els àmbits: 
escola, famílies...

DECIDEIX LES SEVES JOGUINES
Al llarg de l’any comprem joguines per les 
nostres filles i fills (aniversaris, festes de 
Nadal: cal pensar què cagarà el Tió o què 
duran els Reis Mags o el Pare Noël.....) Moltes 
vegades decidim comprar una joguina o altra 
pels anuncis de la televisió. Com més grans 
són els infants, més directament els influeix 
la televisió. Però, per què ha de ser la 

publicitat la que decideixi les joguines dels 

nostres fills i filles?

EL JOC I EL CONSUM
El joc és una activitat bàsica en la vida de les persones, tot i 

que a mesura que ens fem grans, ens n’oblidem. A través del 
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joc les criatures  veuen, toquen, experimenten, senten, imaginen 
i desenvolupen les seves capacitats personals. El joc és molt 
important en el desenvolupament dels infants. És una bona forma 
de divertir−se, relacionar−se i aprendre desenvolupant actituds i 
habilitats necessàries per a la vida.

Amb els jocs es representen rols, 
s’afavoreix la imaginació, la maduració i  
el  pensament creatiu. Si des de l’escola 
i des de casa es possibilita que nenes i 
nens (i també aquelles que s’identifiquin 
amb un gènere no binari) juguin amb 
diferents jocs, independentment de 
quina identitat de gènere els haguem 
atribuït, estarem afavorint que siguin 

més qui vulguin ser i com vulguin ser. 
Afavorirem, doncs, que es desenvolupin 
més lliurement. Jugant ens imaginem móns 
possibles. Si una criatura només juga 
amb determinats tipus de joc, estarem 
limitant el seu desenvolupament. Cal 
doncs, que cada criatura pugui tenir eI 

màxim d’experiències de joc i com més diverses siguin millor. 

Amb tot això, d’alguna manera, estarem afavorint una societat més 
equitativa, diversa, cuidadora i lliure de violències.

La joguina és una de les eines que utilitzen les criatures per a jugar, 
però no són les úniques. Actualment,  la joguina s’ha convertit en 
un element més de la societat de consum. Les famílies ens llancem 
a comprar joguines perdent de vista què és allò més adequat, fins 
i tot es gasten molts diners en joguines que acaben oblidades als 
trasters. En la major part de les vegades, són els nostres infants els 
qui demanen joguines, amb la pressió de  la publicitat, que  acaba 
convertint−se en una obsessió, i, a vegades, sense pensar acabem  
cedint, a vegades  amb la creença que si no els regalem el que 
volen és que no els estimem o també sovint, per cansament.
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JOCS I JOGUINES:
PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?
Com a conseqüència de les joguines que escullin nenes i nens 
i com hi juguin, podem propiciar un desenvolupament complert, 
però si només juguen amb la meitat de les coses, afavorirem un 
desenvolupament parcial i incomplert.

És molt important que ens adonem que els jocs intervenen en el 
desenvolupament personal, relacional i social dels infants:

En el desenvolupament personal 

el joc contribueix a definir la 
IDENTITAT, la imatge de sí mateixa 
que cada persona elabora a partir 
de la seva percepció de la realitat 
i les impressions i comentaris que 
li retornen des del seu entorn, 

impressions que influeixen en l’autoconcepte i l’autoestima. 
Recordem aquells comentaris de ‘marimacho’ quan una nena 
juga a futbol o de ‘mariquita’ quan un nen juga amb nines. Són 
comentaris com aquests els que influeixen en la imatge que cada 
persona es crea de si mateixa. També contribueixen a determinar 
les expectatives de futur de cada persona. A través del joc 
s’expressen  i reben sentiments, vivències, fantasies i desitjos. Es 
reflecteix tot allò viscut.

A nivell relacional, amb el joc s’aprèn a interactuar amb grups 
d’iguals, a actuar davant les limitacions i els conflictes; a respectar 
la disponibilitat dels altres infants, la de joguines i del temps; a 
resoldre noves situacions que es presenten; a superar frustracions.

A nivell social s’aprèn a acceptar normes, regles i pautes; a 
complir-les i a acceptar que no complir-les té conseqüències. 
Jugant s’aprèn a conviure dins els costums socials i de l’entorn, de 
les circumstàncies econòmiques i de les polítiques, que són les que 
determinen la socialització.
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En el joc es reflecteixen idees i valors, 
però també contravalors, prejudicis i 

estereotips contra els que hem d’actuar. 
La coeducació és l’alternativa per a 
que no es reprodueixin aquests models 
socials estereotipats.

Família i escola han d’educar sovint a contracorrent per equilibrar 
influències negatives, per tal d’educar de forma integral, solidària, 
equitativa, igualitària  i inclusiva. 

JOGUINES I PUBLICITAT: EL SEXISME
Amb el pas dels anys de la infància 

s’absorbeix com una esponja tot 

el que es veu i s’escolta, sense tenir 
capacitat  per escollir el que més 
convé. La publicitat s’aprofita d’aquesta 
situació i bombardeja amb missatges 
que fan desitjar tot el que surt a la 
pantalla, i tot allò que també desitgen 
les amigues i amics. La publicitat utilitza 
diversos trucs i trampes: imatges 
atractives, música enganxosa, decorats 
irreals, exageració en els mides i en els 
moviments, en els accessoris…

Sovint no ens adonem que a través dels anuncis de joguines es 
transmeten  unes  actituds i valors negatius, com, per exemple, el 
sexisme i el masclisme,

 • Fa associar a les nenes amb la dolçor, bellesa, maternitat i 
amb joguines com nines, casetes, cuinetes...

 • I als nens amb la força, valentia, heroisme, prestigi, rivalitat i 
joguines com cotxes, armes, guerrers...
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... Anem a veure algun exemple... l’anunci de cotxes amb motor...

Les tres imatges anuncien cotxes amb motor per a ser conduits 
pels infants. Veiem la diferència entre la representació de les nenes 
i les dels nens. Les nenes sempre van sobre cotxes roses o com 
a acompanyants dels nens que són els que condueixen i seuen al 
volant. Els nens tenen una actitud molt més activa, els més grans 
duen ulleres de sol, al·legant l’erotisme del fet de conduir cotxes de 
luxe o de muntanya; mentre que les nenes representen una imatge 
més cauta, tranquil·la i passiva. Veiem doncs, com en l’anunci 

d’una mateixa joguina, la representació de nens i nenes és 

ben diferent. Per tant, els missatges que s’adrecen a nenes i nens 
són ben diferents, sovint oposats, ja que el sistema ens defineix  
en contraposició. Aquests són els missatges que no volem ja que 
després es tradueixen en actituds passives en les nenes, i actives i 
principals en els nens, entre d’altres.

LES FAMÍLIES: QUÈ PODEM FER ?
Si volem que el consum no esclavitzi les nostres filles i fills en el 
futur, amb totes les conseqüències negatives que això implica, 
HEM DE COMENÇAR ARA. Hem de pensar que EDUCAR EN EL 

CONSUM CRÍTIC és un aspecte més de l’educació i que, tant les 
famílies com la comunitat educativa tenim l’encàrrec  de realitzar 
aquesta tasca; i la família és la primera responsable de dur-la a 
terme.
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No hem d’oblidar que durant la 

infància es graven i s’imiten 

les formes d’actuar de les 

persones amb les que es 

conviu. És per això que hem 

de procurar predicar amb 

l’exemple. Així que quan 
abans comencem millor: LA 
COMPRA DE LES PRIMERES 
JOGUINES ÉS UNA BONA 
OPORTUNITAT.

Educar en el consum crític des d’una perspectiva de gènere no sols 
és comprar menys joguines sinó fixar la mirada en com operen 

els estereotips de gènere en les persones adultes i en els 

infants.  És oferir a nenes i nens el màxim de ventall de possibilitats 
de joc, independentment que socialment estiguin “associats a 
nenes o a nens”

Algunes suggerències que ens poden ajudar...

 • Analitzar en família què els aporta cada joguina.

 • No rebutjar sense més (negar per negar). Cal respondre amb 
arguments i explicacions adients a cada edat. Per exemple, 
que nenes i nens pensin en totes les joguines que ja tenen, 
han d’entendre que la seva habitació no és un magatzem de 
joguines velles.

 • Hem de fer entendre que LES JOGUINES NO TENEN 
SEXE, les joguines no són ni masculines ni femenines, 
de la mateixa manera que molts pares s’encarreguen de 
la cura dels bebès i les mares treballen fora de casa amb 
professions que fins ara eren considerades típiques d’homes  
(conductores, bomberes, metgesses...). Que per exemple, les 

nenes no han de jugar sols amb nines i els nens no han 

de jugar només amb pilotes, sinó que cal que cada infant 
pugui triar amb el màxim de llibertat a què vol jugar.
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PER QUÈ ÉS IMPORTANT EDUCAR  DE 
FORMA NO SEXISTA?

Quan demanem en una botiga 
de joguines un joc educatiu 
ens ensenyen sovint jocs de 
taula o manipulatius per a edats 
primerenques. No obstant, tots els 

jocs són o poden ser educatius, 

perquè tot ens educa. 

Coeducar és una altra cosa. Coeducar des dels jocs implica 
intervenir-hi  conscientment, amb una intenció. És oferir el 

màxim de jocs i d’experiències a tothom, reconeixent que els 

estereotips funcionen i que sovint els nens reben sancions 

quan juguen a nines, o com també en reben les nenes quan 

juguen amb cotxes. Acompanyar-les en el seu desenvolupament 
per a que gaudeixin el màxim de lliurement els seus desitjos i gustos.  

HI HA JOGUINES DE NENS I JOGUINES 
DE NENES?
Òbviament, no 

Cada joc, per les seves característiques, afavoreix de manera 
més acusada unes habilitats o unes altres. Per això, és important 

conèixer quines i jugar amb qualsevol joguina que des de la 
vostra opinió responsable considereu convenient.

Tradicionalment els jocs han estat classificats ‘per a nens’ i 

‘per a nenes’; això no és una condició natural i espontània, 

però s’ha convertit en ‘natural’, el que ha estat imposat i après 

culturalment durant generacions. 

Actualment, la societat està canviant i amb ella els rols que 
s’esperen que tinguem les dones i els homes, les nenes i els 

04
educar de forma

NO SEXISTA
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nens (i alhora es reconeixen que hi ha altres maneres de viure el 
gènere i la identitat com les persones trans, o de gènere fluït que 
no s’identifiquen amb cap de les dues). Les dones formen part del 
món públic, el món laboral i de la cultura;  de la mateixa manera que 
els homes formen part del món privat de la família i hi participen 
conjuntament. 

Però encara queda molt per fer. I cal que tothom hi prenguem partit i 
treballem per eradicar aquest sistema que ens vol encasellar. 

ELS MODELS PUBLICITARIS I LES 
ULLERES DE GÈNERE
La publicitat ens presenta uns models de feminitat i masculinitat 
hegemònics, és a dir, una única manera vàlida de ser dona i de ser 
home. Com són?

La publicitat determina una ‘manera de ser  femenina’ que 
presenta dones obsessionades amb el cos, la bellesa, maquillatges 
i pentinats, proposa actituds competitives de dones que busquen 
ser admirades i desitjades, aspirants a trobar el príncep blau, induint 
indirectament al voler ser desitjable, ser dependents de l’amor 
d’un home que ens completi (penseu en el 
mite de la mitja taronja),  mantenint la mirada 
cap a ells. Aquests models de  dones són 

tendres, pacients i submises.

Un model femení basat en la ‘mare bona’, 
carinyosa, atenta, cuidadora però també 
esclava de la seva bellesa, pendent que 
tot flueixi i funcioni en harmonia, en un 
ambient dolç i suau. 

La publicitat presenta uns comportaments, 
actituds i valors per a ser home, determinant 
un model de ser masculí, amb joguines que 
determinen la seva identitat, determinant la 
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manera de ser més home des dels seus plantejaments competitius. 
Se’ls convida al risc, a l’aventura, al poder i  a la força. Presenta 
models que lluiten contra el mal des  de comportaments violents i 
actituds que presenten com ideal el ser autoritari, dur, insensible 
als sentiments de vulnerabilitat propis i aliens i es faciliten tot tipus 
d’éssers per al combat.

És un model masculí basat en ser el centre, estar desvinculat de 
la resta de persones, sense empatia, i encarregat de proveïr el 

sostent econòmic familiar.

Davant la publicitat i les joguines, és convenient col·locar-se 

les ‘ulleres de gènere’, és a dir, incorporar la mirada crítica, 

reflexionar sobre les desigualtats i discriminacions, denunciar 

actituds masclistes, homòfobes i lgbtifòbiques, i actuar 

coeducativament per compensar allò que ha estat negat, 

desmuntar falsos mites i acompanyar les criatures en el seu 

desenvolupament lliure de violències. 

No volem fer dels NENS subjectes passius, tranquils i submisos; 
i de les NENES subjectes actius, agressius i competitius. Volem 
que cadascú desenvolupi lliurement totes les seves capacitats. 
Que aprenguin el valor de la CURA (ja sigui cuidant el jardí i   les 
verdures que s’hi planten o una nina); que sàpiguen relacionar−se 
amb RESPECTE i TENDRESA; que sàpiguen fer−se respectar 
i DEMANAR AJUDA quan els calgui, perquè totes les persones 
som interdependents; que aprenguin a resoldre els seus petits 
CONFLICTES de forma respectuosa, que puguin tenir estones 
tranquil·les de joc focalitzat i estones de joc en grup i de moviment.
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COEDUCAR ÉS . . .
Incorporar la perspectiva de gènere i feminista a l’educació:

 • Reconèixer els possibles estereotips de gènere que tenim 
les persones adultes, ja que hem estat educades en aquest 
sistema i tenim feina a revisar allò que ens han inculcat des 

que vam néixer.

 • Posar en valor tot allò que té a veure amb la cura de les 
persones i la vida ja que si no ens cuidem, les persones ens 
morim.

 • Oferir el màxim de possibilitats per a tothom, incorporant la 

diversitat d’experiències que enriqueixen les nostres vides, 
no des d’una mirada de les normals vs. les altres, sinó on 
cada persona és diversa i vàlida.

 • Afavorir la , per a que puguin decidir amb el màxim de llibertat 
com i qui volen ser.

PER ÚLTIM US RECOMANEM ALGUNS 
VÍDEOS... (estan al youtube)

 • L’escola del demà, una experiència de coeducació a bressol 
(Coeducacció).

 • La mente en pañales.

 • Dibuixant el gènere (Gerard Coll).

 • Correr como una niña.

 • Cambia el cuento.

 • El vestido nuevo.

 • Girl toys vs boy toys.

 • 42 cosas que oyen los hombres a lo largo de su vida / 48 
cosas que oyen las mujeres a lo largo de su vida.

 • Anunci “GoldieBlox & Rube Goldberg “Princess Machine”.
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LA COEDUCACIÓ ÉS 
L’APOSTA EDUCATIVA 

FEMINISTA 

PER UN LLIURE 
DESENVOLUPAMENT 

DELS INFANTS
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