Aquests contes presenten relats quotidians, propers i molt habituals en les nostres
vides. Les famílies que apareixen són diverses, però totes tenen un tret en comú:
en totes aquestes històries, els personatges afronten situacions en les quals cal
plantejar-se diferents maneres de distribuir el temps dedicat a les responsabilitats
domèstiques i de cura.
Els contes reflecteixen diferents comportaments davant la distribució de les tasques
domèstiques i de cura. L’objectiu últim dels relats és fer possible que els infants
identifiquin quins són aquests comportaments negatius i busquin la manera de
corregir-los. Per això és important fer visible l’existència d’altres models d’acció:
davant d’una situació que no ens agrada, podem dur a terme actuacions per modificar
i fomentar una major igualtat i una millor distribució de les tasques domèstiques.
Les narracions que us presentem com a material de treball i reflexió tenen l’objectiu
de fer visibles els comportaments no coresponsables que es donen en l’àmbit familiar
i els efectes negatius i discriminatoris que tenen com a resultat.
En aquest sentit, els contes plantegen tres finals alternatius per tal que siguin els
lectors i les lectores qui avaluïn quina opció seria la més coresponsable i quins serien
els beneficis per a totes les persones.
És important que la persona que dinamitzi l’activitat ajudi els infants a analitzar la
història des d’una perspectiva de gènere, per tal d’entendre i interioritzar com afecten
les desigualtats de gènere a homes i dones i quines són les seves conseqüències.
Amb aquest objectiu, al final de cada relat podeu trobar una fitxa tècnica amb els
objectius específics de la dinàmica, els temes de debat que apareixen en la història i
algunes de les preguntes de reflexió que es poden plantejar als infants per orientar el
debat i extreure’n conclusions.
Esperem que aquest material us sigui d’utilitat i us animem a fer aquesta activitat a
les aules per descobrir quines són les opcions que triarien els i les vostres alumnes i
promoure d’aquesta manera la coresponsabilitat entre ells.

I TU QUÈ FARIES?

Com cada dia, van tocar dos quarts de sis en el despertador i la Soledat
es va aixecar del llit amb cara de cansada i encara una mica adormida. Havia de matinar molt per deixar organitzada la casa i fet el dinar
abans d’anar a treballar a la botiga, així quan arribés en Marc, el seu
home, ja tindria llest el dinar i neta la roba que havia de portar l’endemà a la feina.
Cap a dos quarts de vuit, sortia de casa amb el petit Pau camí de
l’escola. Tenia una mica de pressa perquè havia d’agafar el bus que la
portaria fins a Montblanc i si el perdia no podria agafar el següent fins
passades les 12 i arribaria tard a la feina.
A la porta de l’escola, va fer un petó al Pau i es va acomiadar: “Adéu,
amor, ens veiem a la nit, et faré un petó quan arribi si ja estàs adormit.” I va sortir corrents cap a la parada. Per sort, aquest dia el bus va
arribar puntual i no va tenir problemes per anar a la feina, fins i tot
va arribar-hi amb una mica d’antelació i va fer temps prenent un cafè
abans d’obrir; mai no tenia temps d’esmorzar a casa seva.
Obri la botiga a les 10 i tancava a les 8 del vespre, però la Soledat no
sortia fins a les 9, ja que havia de fer caixa i deixar-ho tot recollit per
a l’endemà. A més, justament aquesta setmana tocava fer l’inventari i
estava sola a la botiga.
Eren les 12, quan va rebre una trucada de l’escola: el Pau s’havia posat
malalt i l’havia d’anar a recollir. Sembla que s’havia fet mal al turmell
i havia de portar-lo al metge. La Soledat va anar a parlar amb el seu
cap per veure si podia sortir una estona, però el senyor Josep no va
posar gaire bona cara. “Que no tens ningú que hi pugui anar, a recollir
al nen?” –li va preguntar.
La Soledat no tenia la seva mare, ni família o amigues properes que
li poguessin donar un cop de mà. Va pensar en el seu marit, en Marc
treballava en una fàbrica a prop del poble i amb el cotxe en un moment es plantaria a l’escola, però... no, no era bona idea. Al seu marit
li havien promès un ascens important per al proper any i el seu cap no
veuria amb bons ulls que marxés de la feina per anar a recollir el nen
a l’escola...

I TU QUÈ FARIES?
OPCIÓ A: de totes maneres,
la Soledat va pensar: “Què
carai! és el seu pare..., per
què no?” i va trucar a en Marc:
“Sento trucar-te a la feina,
tinc un problema, s’ha d’anar
a buscar el nen a l’escola
perquè s’ha fet mal al turmell.
Pots anar-hi tu, a buscar-lo i
portar-lo al metge?

OPCIÓ B: la Soledat no sabia
què fer. Segur que el seu marit tenia reunions importants i
no hi podia faltar, això posaria en perill el seu ascens i
la seva carrera professional.
“Serà millor parlar amb el senyor Josep i explicar-li la situació.” –va pensar. Sempre
es podrien buscar solucions
alternatives per recuperar les
hores.

OPCIÓ C: “Segur que el seu
cap ho entendria i, si més no,
l’inventari es podia fer un altre
dia.” Es va dir convençuda la
Soledat. Així que va marxar
corrents cap al bus, sentint
que havia fallat una altra vegada al seu cap, però que el
seu fill era el més important i
una bona mare havia de sacrificar-ho tot per als fills.

OBJECTIU:
A partir de l’anàlisi d’una història quotidiana des de la perspectiva de gènere, reflexionar sobre la realitat dels
personatges i extreure’n conclusions.
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments basats en la igualtat de gènere.
Reflexionar sobre la possibilitat de canviar els comportaments i les situacions injustes o discriminatòries que es
donen en diferents àmbits.
TEMES DEL DEBAT:
Els problemes per a la conciliació laboral i familiar.
Els rols de gènere i com afecten la situació laboral d’homes i dones.
Els horaris laborals massa extensos.
Les xarxes socials i la seva funció.
PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Què penseu que ha succeït desprès? Ha aconseguit la Soledat canviar alguna cosa?
Creieu que són normalment les mares, les que han de deixar la feina per encarregar-se de la cura dels fills i filles? Per què?
Penseu que la Soledat tenia alguna altre opció? Quina?

I TU QUÈ FARIES?

L’Empar era una dona eixerida i amb molta empenta, treballava al mercat, en una parada de queviures i, encara que era molt dur, sempre tenia
un somriure a la cara per atendre les clientes.
Des que s’aixecava del llit, ben d’hora, no parava de trastejar a la cuina,
netejar la casa i fer encàrrecs amunt i avall. El cap de setmana sempre
l’aprofitava per fer totes les feines de la llar que no havia tingut prou
temps de fer durant la setmana, ja que treballava al mercat i sempre
arribava a casa just per preparar el sopar i encarregar-se d’organitzar
la roba que l’endemà havien de portar el seu marit i els nanos.
Tenia tres fills, molt ben plantats i que el cap de setmana jugaven fins
tard i després dormien fins al migdia, i un marit que sempre li deia que
era la millor cuinera del món, mentre llegia el diari o mirava la televisió
estirat al sofà.
L’Empar estava molt contenta amb la seva feina, encara que sempre es
lamentava que no tenia mai temps per anar al gimnàs ni a la perruqueria, ni tan sols a prendre un cafè amb les seves amigues, que ja feia
temps que no veia. Abans, l’Empar anava molt sovint a la platja amb les
amigues, però després de tenir els fills sempre estava molt enfeinada i
amb el temps havien anat perdent el contacte.
Un dissabte, l’Empar va decidir trucar a la Laia per xerrar una estona
i la Laia la va convidar a una excursió a la platja el diumenge amb les
amigues de la colla. L’Empar tenia moltes ganes d’anar-hi, però no sabia
com s’ho prendria el seu home, mai no havia sortit tot el dia amb les
amigues, i a més: “Qui farà el dinar i netejarà la cuina?” –pensava. “Segur que quan torni tot estarà fet un desastre i hauré d’estar fins tard
recollint i preparant les coses per a l’endemà anar a l’escola.

OPCIÓ A: sense donar-hi
més tombs, l’Empar va anar
cap al sofà i li va dir al seu
marit: “Demà me’n vaig a la
platja amb la Laia i la Mercè,
t’hauràs d’encarregar de fer el
dinar i desprès deixar-ho tot
ben net. Segur que ho faràs
molt bé.” –i va marxar amb un
somriure a la cara.

OPCIÓ B: l’Empar va estar
pensant una estona i va decidir que ja n’hi havia prou de
fer ella tota sola les feines de
casa, el seu marit i els seus
fills havien de començar a assumir la seva part de responsabilitat. Així que va agafar
aire i amb un gest molt seriós
va anar cap al saló i va dir a
tothom que escoltessin bé:
“Hem de començar a organitzar les feines de la llar millor
i tothom hi ha de col·laborar.
A partir d’avui repartirem les
feines i farem torns, així que
cadascú tindrà les seves tasques i endreçarà les seves
coses.” Ningú no va dir res,
però semblava que era un bon
començament.

OPCIÓ C: desprès de pensar-s’ho molt, l’Empar va decidir trucar a la Laia i dir-li que
no podria anar-hi. “Millor que
quedem un altre dia per fer un
cafè al barri, tinc moltes coses
per fer, el cap de setmana.” –li
va dir a la Laia, mentre es convencia a si mateixa que era el
millor per no tenir problemes a
casa i barallar-se perquè fessin les feines domèstiques.

OBJECTIU:
A partir de l’anàlisi d’una història quotidiana des de la perspectiva de gènere, reflexionar sobre la realitat dels
personatges i extreure’n conclusions.
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments basats en la igualtat de gènere.
Reflexionar sobre la possibilitat de canviar els comportaments i les situacions injustes o discriminatòries que es
donen en diferents àmbits.
TEMES DEL DEBAT:
La sobrecàrrega de les dones que treballen dins i fora de casa.
Els rols de gènere i com afecten la distribució de les tasques domèstiques i de cura.
Els temps de vida i els cicles vitals (temps de treball i temps domèstic i de cura versus temps d’oci).
PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Què penseu que ha succeït després? Quina haurà estat la reacció dels personatges en cada cas?
Creieu que és una situació justa per a l’Empar?
Per què penseu que els seus fills i el seu marit no col·laboraven en les feines domèstiques?

Aquell dissabte en Pau estava molt emocionat perquè el seu amic, en
Carles, l’havia invitat a anar a casa seva a dormir, i la mare i el pare,
desprès d’insistir-hi molt, li havien donat permís per anar-hi.
La mare el va acompanyar a casa d’en Carles cap a les vuit del vespre. Portava la bossa de la roba amb el pijama, el raspall de les dents
i la seva joguina favorita. Només arribar-hi, tots dos amics van marxar
corrents cap a l’habitació d’en Carles per jugar fins a l’hora del sopar.
Aviat la mare d’en Carles va trucar a la porta per avisar que el sopar
estava quasi llest i que havien de parar la taula. En Pau es va sorprendre quan va veure que el pare d’en Carles també estava cuinant i que
tots plegats paraven la taula al menjador. A casa seva mai no havia vist
el seu pare cuinant i la mare mai no els deia que havien de col·laborar
per parar la taula.
Després de sopar, tothom va portar el seu plat i el seu got a la cuina i
el pare d’en Carles es va quedar desant els plats bruts dins del rentavaixelles. En Carles va agafar l’escombra i va recollir les molles de pa
que havien caigut a terra.
–
–

Com és que el teu pare i tu esteu netejant-ho tot? –va preguntar
en Pau amb una mica de vergonya; en Pau mai no havia tingut responsabilitats a casa i no sabia com podia donar-los un cop de mà.
Sempre ens hem distribuït les tasques que s’han de fer a la llar,
així tothom té més temps per poder fer les coses que li agraden.
Demà ens toca a nosaltres dos preparar l’esmorzar. Ja veuràs què
divertit! –va contestar en Carles.

A l’endemà, quan la mare d’en Pau va arribar a buscar-lo, en Pau li va
explicar entusiasmat tot el que havien fet i com s’ho havia passat de
bé preparant el suc i el cafè per a l’esmorzar. A més, en Carles i ell
havien fet els seus llits i tot li havia sortit la mar de bé.
En arribar a casa, la mare va començar a preparar el dinar i es va
tancar a la cuina. El pare d’en Pau estava llegint el diari al menjador.
Llavors, en Pau es va sentir malament i va pensar que no era just que
la seva mare ho fes tot ella sola, i que amb la col·laboració de tothom,
tot seria més fàcil. Així que va pensar que havia de fer alguna cosa,
però... què?

OPCIÓ A: en Pau es va apropar al seu pare i li va dir: “Per
què no fem entre tu i jo l’amanida i parem la taula mentre
la mare cou la carn? Així dinarem més aviat i desprès
podrem fer una partida tots
tres a aquell joc que em van
portar els reis i al que encara
no hem jugat

OPCIÓ B: en Pau va començar a parar la taula i després
va anar a endreçar la seva
bossa de la roba i les joguines que havia deixat a terra.
Quan va acabar de fer-ho,
va anar a la cuina i li va dir a
la seva mare: “Mare, a partir
d’avui vull tenir algunes tasques que siguin responsabilitat meva. Jo també puc col·
laborar en la casa, igual que
fa en Carles.” La seva mare
estava molt sorpresa, però li
va agradar la idea, i de seguida va començar a apuntar
quines eren les tasques que
en Pau podia fer sol: ella les
hi ensenyaria.

OPCIÓ C: en Pau no sabia
com podia fer-ho per col·
laborar en la casa i tot li semblava molt difícil perquè no ho
havia fet mai. A més, va pensar “La mare no em deixarà
fer res a la cuina perquè sempre té por que em cremi o em
talli amb un ganivet.” –i es va
quedar una mica trist, assegut
al sofà i pensant que la seva
família no podria mai ser tan
divertida com la d’en Carles.

OBJECTIU:
A partir de l’anàlisi d’una història quotidiana des de la perspectiva de gènere, reflexionar sobre la realitat dels
personatges i extreure’n conclusions.
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments basats en la igualtat de gènere.
Reflexionar sobre la possibilitat de canviar els comportaments i les situacions injustes o discriminatòries que es
donen en diferents àmbits.
TEMES DEL DEBAT:
La distribució de les responsabilitats domèstiques entre tots els membres de la família.
La implicació dels infants en les tasques de la llar.
Mostrar la positivitat de les feines domèstiques: fer feines domèstiques en equip pot ser divertit.
Els rols de gènere dins de la família i com afecten la distribució de les tasques domèstiques i de cura.
PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Quina ha estat la reacció d’en Pau quan ha vist com s’organitzaven les feines domèstiques a casa d’en Carles?
Per què creieu que en Pau i el seu pare no col·laboraven en les feines domèstiques?
Creieu que a casa d’en Pau també es podrien distribuir les tasques de la llar entre tothom?

La Marta i la Joana s’havien conegut estudiant ciències econòmiques a la Universitat. De
seguida es van fer bones amigues, però alguns anys més tard es van adonar que la seva
amistat era alguna cosa més. S’estimaven, però no com s’estimen les amigues, sinó com
s’estimen les parelles.
Ambdues es van llicenciar i la Marta va començar a treballar a una entitat del tercer sector, mentre que la Joana va entrar a treballar en una empresa privada en la qual alguns
anys més tard va ocupar un càrrec de responsabilitat com a gerent.
Un dia, la Marta li va dir a la Joana que ja feia uns mesos que estava pensant en la idea
de tenir un/a fill/a. La Joana, sense haver dit res a la Marta, també feia un temps que hi
donava voltes i somiava a tenir un/a menut/uda a casa. Desprès de valorar les diferents
opcions van decidir-se per començar un procés d’adopció internacional. Aquests processos
eren lents, però els era igual esperar uns anys.
Anys més tard, van trucar-los per dir-los-hi que ja podien anar a buscar la Kalima. Les
dues es van sentir molt emocionades i il·lusionades per conèixer-la i tenir com abans millor
la Kalima a casa... Feia tant de temps que l’esperaven!
La Kalima era una nena preciosa i intel·ligent, i com tota la mainada, necessitava moltes
atencions de les mares. Ambdues sentien la necessitat de dedicar-li més temps, però els
horaris de les seves respectives feines no els ho permetien. Després de parlar-ho i valorar els pros i els contres, van decidir que la Marta, que treballava en una fundació que
entendria la seva necessitat i que alhora guanyava menys diners que la Joana, agafaria
una reducció de jornada per fills i filles menors de 6 anys, d’aquesta manera, almenys una
de les dues podria passar més temps amb la Kalima i respondre a les seves necessitats
afectives i de cura.
La Kalima creixia despresa, la setmana vinent era el seu aniversari, complia 5 anyets! –Buf!
Com passa el temps.– deien les seves mares. Van decidir fer-li una festa amb els seus
amiguets i amiguetes d’escola. Va ser una festa d’aniversari genial: globos per tot arreu,
curses de sacs, “ganxitos”, refrescos i tot el necessari per celebrar una festa infantil fantàstica!.
La Kalima es veia feliç jugant amb els seus amics i amigues! Tota la mainada coneixia la
Joana i la Marta i es divertien molt jugant amb elles. L’únic amic que era nou a la casa era
en Josep, que es va estranyar molt que la Kalima tingués dues mares...
En Josep va preguntar a la Kalima: –Però qui és la teva mare?
–Totes dues. –va dir la Kalima.
–No, vull dir qui és la teva mama i quina el teu papa? –va insistir en Josep.
La Kalima es va sorprendre que en Josep no ho entengués. –Totes dues són les meves mares! –li va contestar.
En Josep seguia sense acabar d’entendre res...
–Però qui et porta a escola els matins? –va preguntar.
–La meva mare Marta. –va dir la Kalima.
–I qui et porta al metge a posar-te injeccions? –va preguntar de nou.
–La meva mare Marta. –va tornar a dir la Kalima.
–I amb qui vas a jugar al parc? –insistí.
–Amb la meva mare Marta. –va repetir la Kalima.
–Doncs és ben clar! La teva mare és la Marta i el teu pare la Joana! Per fi va concloure.

OPCIÓ A: la Kalima, davant la forta insistència d’en Josep, va anar
a parlar amb la Marta i la Joana i
els va preguntar si les dues eren
les seves mares. En Josep va explicar la seva interpretació i la Joana i la Marta es van posar a riure.
La Kalima i en Josep les van mirar
sorpresos. La Joana els va explicar que les dues eren les mares
de la Kalima i si la Marta passava
més temps amb ella no era perquè ella fos la mama i la Joana el
papa, sinó perquè els anava millor
d’aquesta manera. La Joana feia
altres coses, com banyar la Kalima
i fer-li el sopar, així com netejar la
casa els dissabtes al matí, mentre
la Marta, que era força dormilega,
dormia una miqueta més. La Kalima també parava i recollia la taula
cada dia. Totes col·laboraven en
les feines domèstiques de manera
diferent, però això no era una cosa
d’homes ni de dones.

OPCIÓ B: la Kalima no va dir res
i va pensar que potser en Josep
tenia raó. Si tots els nens i nenes
de la classe tenien un pare i una
mare (encara que molts d’ells no
vivien junts), no era normal que
ella tingués dues mares, segurament el que deia en Josep era
veritat i la Marta vindria a ser la
seva mare i la Joana el seu pare,
ja que les mares fan més feines
de casa i els pares menys.

OPCIÓ C: la Kalima va pensar
que potser els nens i nenes que
tenien pare i mare era perquè no
eren adoptats i en canvi ella, com
que era adoptada, tenia dues mares i en canvi els altres infants
tenien pare i mare perquè no ho
eren.

OBJECTIU:
Reflexió sobre els estereotips de les famílies LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals).
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments igualitaris entre les persones membres de la llar.
Reflexionar sobre els usos dels temps en diferents tipologies familiars.
TEMES DEL DEBAT:
Els problemes per a la conciliació laboral i familiar.
Els rols de gènere i com afecten la situació laboral d’homes i dones.
Els horaris laborals massa extensos.
Les xarxes socials i la seva funció.
PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Què penseu que ha succeït desprès? Ha aconseguit la Soledat canviar alguna cosa?
Creieu que són normalment les mares, les que han de deixar la feina per encarregar-se de la cura dels fills i filles? Per què?
Penseu que la Soledat tenia alguna altre opció? Quina?

I TU QUÈ FARIES?
En Xavi i en Carles, desprès de conèixer-se i enamorar-se, van anar a viure junts
a una casa que van construir entre els dos i alguns amics més, en una muntanya
propera a la ciutat, ja que en Xavi era arquitecte i en Carles paleta. La casa
tenia un jardí preciós i un petit hort on sembraven hortalisses.
Un dia, mentre en Xavi plantava tomàquets i en Carles podava els arbres, en Xavi
li explicava com l’Elena, la seva cosina, havia acollit un nen.
–Quina diferència hi ha entre l’acolliment i l’adopció? –va preguntar en Carles.
–Que l’acolliment és temporal perquè aquests nens i nenes necessiten una família que els cuidi durant un temps, fins que puguin tornar amb els seus pares, en
canvi, els nens i nenes que són adoptats passen a estar amb la seva nova família
per sempre..– va respondre en Xavi.
En Carles li va dir –però no serà molt dur haver-te de separar desprès?
–Sí. –li va dir en Xavi–, però li permet tenir una altra família que li ensenya
noves coses i el/la cuida, mentre no torna amb el seu pare i/o mare...
En Carles va estar donant voltes al tema perquè ja feia un temps que pensava
que seria molt bonic tenir un petit o petita amb ells. Un dia va venir l’Elena amb
en Pau, el nen que havia acollit... Era un nen preciós!. Van ensenyar-li el jardí i
va estar collint els tomàquets que temps enrere havia plantat en Xavi.
Quan l’Elena i en Pau van marxar, en Xavi i en Carles van estar parlant i van decidir que acollirien un infant. Hi havia diferents maneres d’acollir un nen o nena
i optarien per aquella que els permetés estar amb ell o ella més temps.
Mesos desprès els van trucar per dir-los que ja podien anar a buscar la Daniela. Tenia 8 anys i era un encant de nena. Era desperta i eixerida i a la que es
descuidaven s’enfilava als arbres amb una agilitat sorprenent, la qual cosa va
entusiasmar els dos pares, que els encantava l’escalada.
L’aparició de la Daniela a la vida d’en Xavi i en Carles va ser el millor que els
havia passat en molt de temps, però, tenir cura de la Daniela implicava més feina
del que havien pensat en un primer moment. A la Daniela li encantava estar amb
els seus dos pares d’acollida, eren fantàstics!
Com que tots dos treballaven a la ciutat, sovint arribaven força tard a casa, per
això una cangur s’encarregava d’ella mentre els pares no hi eren. Tot i que la
cangur, queia molt bé a la Daniela, trobava a faltar passar més temps amb els
pares... A més, els caps de setmana havien d’encarregar-se de les tasques domèstiques i de la feina a l’hort, i el que semblava que seria una cosa divertida
va convertir-se en una feina feixuga... D’altra banda, els pares estaven molt
cansats i cada cop eren menys divertits...
La Daniela va estar pensant què podia fer ella per aconseguir que els seus pares
tornessin a estar alegres, com al principi, passant més temps amb ella.

OPCIÓ A: si faig jo totes les
feines domèstiques mentre
ells no hi són, podrem passar més temps junts divertintnos. Són dos homes i els homes treballen moltes hores, i
per això no tenen temps per
a mi. Però hi ha molta feina a
casa, i si no faig els deures i
no aprovo les “mates”, els pares s’enfadaran molt amb mi.
Va pensar la Daniela

OPCIÓ B: crec que no es pot
fer res, perquè la Samira i
l’Ivan diuen que al seu pare
i a la seva mare els passa el
mateix... És una pena que
sempre tinguin tanta feina...
Encara bo que la Laia, la cangur, és molt simpàtica, em
cuida molt i m’ho passo molt
bé amb ella.

OPCIÓ C: si en Carles plegués abans, i en Xavi, que
és arquitecte, com la mare
de la Laura, treballés des de
l’ordinador de casa alguns
dies com fa ella, tindríem més
temps per estar junts. A més,
jo podria fer més coses a casa
de les que faig, com estendre
la roba, fer-me el llit i escombrar la casa. D’aquesta manera, a més de passar més
temps junts, el passaríem fent
aquelles coses que ens agraden. –va pensar la Daniela.
Aquesta nit, quan arribin a
casa parlaré amb ells, a veure
què els sembla la idea!

OBJECTIU:
A partir de l’anàlisi d’una història quotidiana, reflexionar sobre la realitat dels personatges i extreure’n conclusions.
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments basats en la igualtat de gènere.
Reflexionar sobre la possibilitat de canviar els comportaments i per tal de gaudir d’una millor distribució dels temps
de vida.
TEMES DEL DEBAT:
La distribució de les responsabilitats domèstiques entre tots els membres de la família.
La implicació dels infants en les tasques de la llar.
Mostrar noves formes d’organitzar els temps de treball.
Trencar estereotips sobre les diferents tipologies familiars.
PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Dos homes poden cuidar igual de bé els seus fills que un home i una dona?
Són els homes els únics que tenen dificultats per combinar-se la feina amb la casa?
Els nens i nenes poden fer feines de casa? Tota la feina de casa?
Creieu que els pares d’acollida de la Daniela poden intentar fer els canvis que proposa l’opció C? Creieu que a la
feina els ho permetrien?.

En Pau havia esperat durant setmanes que arribés aquell estiu. La seva mare, a la fi
havia acceptat anar de càmping amb en Joan, la Laia i els seus pares. Sempre havia
trobat motius per dir que no podien anar-hi: la feina, els diners... La mare sempre
acabava per triar anar al poble dels avis on en Pau també s’ho passava bé, però que
no tenia res a veure amb la màgia del càmping.
Després de dos estius de remugar i d’ensenyar les fotografies dels seus amics i
amigues gaudint d’allò més a la piscina del càmping, ho havia aconseguit. En Pau se
sentia molt bé per haver lluitat tant pel que volia i haver-ho obtingut. Realment
creia que havia estat un èxit o, com a mínim, això era el que deien en Joan i la Laia.
No podia pensar en res més que en tot el que farien plegats quan arribessin al
càmping. Tenia tants plans al cap que era el tema de conversa diari tant a casa com
a l’escola. Havia parlat tant amb en Joan dels seus amics del càmping, de la platja
propera, dels camins al poble, de les excursions en bici.... La Laia sempre anava amb
la càmera de fotos per tot arreu. Hi havia tantes coses que ell també volia fer i
veure, que el temps fins a l’estiu es va fer etern.
A casa, parlant amb la mare a la cuina, assegut en un tamboret mentre ella feia el
sopar i el dinar per al dia següent, plegava la roba i buidava el rentavaixelles, tot alhora, no parava d’explicar les coses meravelloses que els seus amics havien fet tots
aquells estius. Xerrava tant i tan ràpid que alguna vegada la seva mare l’havia enviat
al menjador a veure la televisió per tal de descansar una mica de tanta excitació.
Però com que tot arriba tard o d’hora, el dia de sortir de vacances també va arribar.
Quan van ser al lloc de trobada, els seus amics ja estaven instal·lats. Entre els grans
i els petits havien muntat la tenda i ja estaven jugant a la piscina. En Pau va sortir
corrents a jugar amb ells mentre la mare es va quedar muntant la tenda.
Al cap d’una estona de córrer pel camp de futbol i per la piscina, van tornar cap
a les tendes, on la mare d‘en Pau estava preparant les croquetes per dinar. Com
que encara no havia acabat, en Pau va decidir anar a la tenda dels seus amics per
veure si jugaven una estona més, però en Joan i la Laia estaven ocupats preparant
el dinar: en Joan estava pelant les patates dins un bol, mentre la Laia havia anat
a cercar aigua a la font per bullir-les. La mare dels seus amics va explicar al Pau,
mentre fregia el peix, que no podien sortir a jugar perquè estaven tots preparantse per dinar. El pare no era a la tenda perquè havia anat a netejar els plats, que no
s’havien tornat a utilitzar des de l’estiu passat i estaven plens de pols.
A en Pau no va fer-li gens de gràcia, però va tornar cap a la tenda, on la seva mare
ja estava fregint les últimes croquetes. Encara havia de preparar les patates per
fregir-les també i tallar l’enciam, el tomàquet, el cogombre i la ceba per a l’amanida. La cosa semblava que encara anava per llarg. Assegut a la taula, mirava avorrit
com la seva mare s’atrafegava per acabar de fer el dinar. Quan va mirar cap a la
tenda d’en Joan i la Laia, els va veure a tots enfeinats. No, no semblava que tinguessin gaire temps d’avorrir-se. En canvi, la seva mare semblava d’allò més cansada, i
això el va fer reflexionar...

OPCIÓ A: en Pau va veure que
allò anava per llarg. Els seus
amics aviat acabarien de dinar,
perquè ja ho tenien tot pràcticament preparat, i ell i la seva mare
encara no haurien començat a
menjar. Va proposar a la seva
mare anar a comprar uns entrepans o unes amanides al supermercat del càmping per fer més
via i poder anar a jugar abans.
D’aquesta manera, la seva mare
també podria anar més descansada

OPCIÓ B: en Pau va veure com
estava de cansada la seva mare
i quin poc temps tenia per fer
altres coses més divertides. Llavors va comprendre un dels motius que feia que, a la seva mare,
li agradés més anar de vacances
al poble amb els avis. Realment
era més descansat perquè l’àvia
s’ocupava sempre de tot. Va decidir pactar amb la seva mare
dividir les vacances un temps al
càmping i un altre temps al poble, on ella no caldria que fes res
perquè tot ho feia l’àvia i així ell i
la seva mare podrien tenir temps
de fer coses plegats.

OPCIÓ C: en Pau va pensar
que la seva mare no havia tingut temps de fer res més al matí
que muntar la tenda, comprar
el menjar i preparar el dinar. Va
veure també que el pare i la mare
de la Laia i d’en Joan eren dos i
tot i això, repartien les feines domèstiques amb la Laia i en Joan.
D’aquesta manera, tothom tenia
temps de fer altres coses com ara
anar a la piscina plegats. També
va pensar que mentre ell s’avorria mortalment, els seus amics
s’ho passaven d’allò més bé col·
laborant en la cuina. Després de
reflexionar tot això va demanar a
la mare què podia fer ell per col·
laborar en les tasques diàries a
partir de llavors, i va començar
pelant el cogombre per a l’amanida.

OBJECTIU:
A partir de l’anàlisi d’una història quotidiana des de la perspectiva de gènere, reflexionar sobre la realitat dels
personatges i extreure’n conclusions.
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments igualitaris entre les persones de la llar.
Reflexionar sobre la gestió i els usos dels temps en diferents tipus de famílies.
TEMES DEL DEBAT:
Visibilitzar i reconèixer les famílies monoparentals.
La coresponsabilitat i el fet de compartir les tasques domèstiques ha de ser present en totes les tipologies familiars,
de manera adaptada a les edats i les circumstàncies.
Mostrar la positivitat de les feines domèstiques: fer feines domèstiques en equip pot ser divertit.
La sobrecàrrega de les dones monoparentals i la utilitat de les xarxes i/o recursos socials.

PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Què penseu que ha succeït desprès? Ha aconseguit en Pau canviar alguna cosa?
Penseu que la mare tenia alguna altra opció a part de fer ella tota la feina? Quina?

La Núria estava molt contenta. Es va passar tota la tarda dient que la vindria a buscar el seu pare! –Com és que avui vindrà el teu pare i no el teu avi?– va preguntar-li
la mestra. –És perquè el meu pare ha canviat de feina i ara treballa més a la vora
del cole i em vindrà a buscar cada dia!– va contestar somrient la Núria. –Que bé!– li
deien els companys i companyes de classe…
La Jordina li va dir que a ella la venia a buscar la seva mare en cotxe perquè treballava molt lluny; a en Miquel, el recollia la seva iaia, i a en Manel, la seva cangur,
que era molt simpàtica i anava en moto. La Núria va dir: –Doncs el meu pare no va
ni en moto ni en cotxe–; –Ve a peu?- va preguntar en Miquel; –No, no...–-. va dir la
Núria.– I doncs?– preguntà la Jordina. –Ja ho veureu. – va dir la Núria fent-se la
interessant.
Mentre esperaven a la porta de l’escola que els respectius, mares, àvies, avis, pares
i cangurs els vinguessin a buscar, en Miquel, en Manel i la Jordina miraven encuriosits i encuriosides qui era el pare de la Núria i com vindria a recollir-la... En Miquel,
fins i tot començava a pensar que vindria en nau espacial...! I de sobte, la Núria va
començar a donar bots d’alegria, –Ja és aquí!, ja és aquí el meu pare!. –Tots i totes
van apropar-se a la porta per saber qui era el pare de la Núria i en quin tipus de
vehicle venia...
Apa! Caram! El pare de la Núria va en cadira de rodes! –Van quedar al·lucinats i
al·lucinades. La Núria va sortir com un llampec i desprès de dir adéu als companys
i companyes, va seure a la falda del seu pare i van marxar a corre-cuita en cadira
de rodes! La mainada va quedar-se bocabadada...!
A l’endemà, en Manel li va dir a la Núria: –És xulo anar en cadira de rodes?–. –Sí,
sobretot perquè el meu pare va molt de pressa i és divertit! –va dir la Núria. –Però
el teu pare es troba bé? –va preguntar-li la Jordina. –Sí, va tenir un accident fa
molt de temps, i al principi li feia mal, però ara està molt bé, inclús fa atletisme i
si s’entrena molt, potser anirà a les olimpíades paralímpiques!.–Què guai! –van exclamar!.
Dies més tard, a classe, la mestra els va dir que jugarien a un joc, el “Joc de les
tasques de la llar”. –Ara necessito que em digueu quines són les tasques de la llar
que fan a casa vostra– va dir la mestra.
- Cuinar!, planxar!, estendre la roba!, fregar!, fer el dinar!, parar taula!, cuidar el
gos!, regar les plantes!, canviar les bombetes quan es fonen! –van anar dient entre
tothom. –Molt bé, molt bé, tothom! –va dir la professora. –Veig que teniu molt clares
quines són les tasques domèstiques... I qui fa les diferents tasques?
- La meva mare frega i planxa, el meu pare cuina i estén la roba i jo l’ajudo donantli les pinces! –va dir la Berta.
–Jo cuido molt el meu gatet i ajudo la mare a regar les plantes, mentre el pare
planxa –va dir en Lluís.
–Com que el meu pare viu a una altra casa, la meva mare té molta feina, per això
intento ajudar-la molt estenent la roba, parant la taula i regant les floretes!
- Ohhh!!! –van dir tots i totes. Molt bé, molt bé!.
En Pere va dir –Doncs a casa meva, la meva mare ho fa tot... Perquè diu que jo sóc
molt petit i el meu pare no sap fer res...

OPCIÓ A: la Núria respon:
–A mi m’han dit a casa que
les tasques domèstiques han
de fer-les els pares i les mares, perquè nosaltres som
molt petitets encara. Nosaltres hem de mirar per saber
fer-ho quan siguem grans.

OPCIÓ B: la Núria respon:
–Doncs el meu pare diu que
tot es pot aprendre, perquè
quan va tenir l’accident tampoc sabia fer res, però de
mica en mica i amb molta voluntat va aprendre a fer-ho tot,
tant fora de casa com a dins.
A més, nens i nenes també
podem fer moltes coses, així
acabem abans i ens queda
temps per jugar plegats!

OPCIÓ C: la Núria respon:
–Les mares fan les feines de
casa, perquè en saben més i
els pares condueixen i netegen el cotxe quan anem de
vacances.

OBJECTIU:
A partir de l’anàlisi d’una història quotidiana reflexiona sobre la realitat dels personatges i extreu-ne conclusions.
Promoure la coresponsabilitat en l’entorn familiar i els comportaments basats en la igualtat de gènere.
Reflexionar sobre la possibilitat de canviar els comportaments i les situacions injustes o discriminatòries que es
donen en diferents àmbits.
TEMES DEL DEBAT:
Els estereotips que ens fan pensar que les discapacitats anul·len les persones.
Els rols de gènere i com afecten la distribució de les tasques domèstiques i de cura.
La participació de grans i petits en les tasques domèstiques i de cura.
PREGUNTES DE REFLEXIÓ:
Quina opció heu triat? Per què?
Què penseu que ha succeït després? Quina haurà estat la reacció dels personatges en cada cas?
Creieu que la mare d’en Pere, té raó?
Les dones saben fer millor les tasques domèstiques i els homes condueixen millor?
Totes les discapacitats impliquen que no es poden desenvolupar les tasques domèstiques?
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