Dossier sobre jocs i joguines no sexistes
Algunes idees a l’hora d’escollir les joguines…
● Quan comprem una joguina preguntar-nos quins valors, habilitats, actituds i rols
fomenta i si afavoreix el seu desenvolupament integral (personal, relacional i social).
Ser conscients que algunes joguines fomenten valors sexistes i violents i que podem
regalar-ne que fomentin la igualtat i la cultura de pau.
● No es tracta d’imposar, forçar o prohibir res. Es tracta d’afavorir que els infants
puguin jugar al que vulguin, independentment del seu sexe. Es tracta de, a partir
de les diferències personals de cada nen i nena, que puguin desenvolupar al màxim
les seves capacitats i aptituds al marge dels estereotips imposats.
● Regalar 
joguines diversesque afavoreixin un desenvolupament més complet:
◦ Jocs que fomentin l’acció i l’activitat (no la violència)
◦ Jocs que fomentin l’esport...
◦ Jocs que fomentin la tranquil·litat... (no la passivitat)
◦ Jocs que fomentin la cura dels altres, la tendresa...
◦ Jocs que valorin el treball domèstic...
◦ Jocs que afavoreixin l’autonomia personal...
◦ Jocs que afavoreixin la relació amb els altres i la cooperació...
◦ Jocs de tots els colors, formes i textures...
◦ Jocs per a jugar a dins a casa i jocs per a jugar a fora el carrer, als parcs...
● Quan els nens i nenes ens demanen les joguines, tenir curiositat per saber perquè
els agrada, què els ha portat a voler aquesta joguina en concret, de quina manera hi
juguen... Sovint estan molt influenciats pels mitjans de comunicació i per la pressió
social (el que volen o tenen els nens i nenes de la classe). És interessant poder parlar
amb ells/es de tot això, analitzar conjuntament els anuncis i animar-los/les a escollir les
joguines que més els agradin més que no pas aquelles que vol tothom.
● Sigui quina sigui la seva elecció podem fomentar la seva creativitat i imaginació
.
Moltes joguines, a part de transmetre valors sexistes i violents, estan fetes per ser
mostrades (mira què fa!) i tenen molt limitades les seves capacitats d’ús. Podem
comprar aquelles que despertin més la imaginació i la creativitat i també podem, a
partir del joc, ampliar les possibilitats, crear-ne de noves, fomentar altres valors.
● Escollir, no consumir. Tenir en compte que el mercat de les joguines és un mercat
de consum com tots els altres. Existeixen moltes més joguines de les que surten a la
TV o als catàlegs. Podem intentar buscar altres botigues que tinguin més oferta que
les habituals per a trobar altres tipus de joguines que poden despertar el seu interès.
Inclús convertir objectes que puguem trobar per casa en jocs o joguines.
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Coses que podem fer quan juguem
● Resignificar les joguines en el joc (canviar l'associació tradicional). És el joc el que
fa la joguina. Exemple: les Bratz se'n van d'escalada, o fan una ponència a la
universitat, l'àsterix i Hulk fan un café i xerren sobre com els-hi va la vida.
● Donar suport a les emocions vetades pels estereotips de gènere. Recolzar la
ràbia, l'enuig, l'autoconfiança, la valentia d'atrevir-se a provar, a embrutar-se, a creure
en la potència física del seu cos... en les nenes i recolzar la tendresa, l'empatia, la
inseguretat, la tristesa, voler estar guapos l'afecte, les carícies... en els nois
● Convertir activitats de la vida quotidiana en joc, per promoure àrees que queden
fòra dels estereotips o que són poc valorades per la cultura masclista. Per exemple,
jugar a cuinar, a parar o netejar la taula, a invertir els rols i que els infants facin de
mares o pares i ens haguin de cuidar a nosaltres, especialment en nens, jugar a fer
l'hort, a fer tasques de jardinería, a desafiar la força, fer curses, especialment amb
nenes, etc...
ALERTA:Des de petites les nenesacostumen a tenir una pressióextra sobre el cos i
l'estètica«per estar guapes», «anar netes»: juguen a maquillar-se, a vestir-se de
princeses. No és un problema en sí, es converteix en problema quan això va lligat a
haver d'agradar als altres, i per tant, amaga el missatge: el teu valor depén del teu físic i el
teu valor es defineix per si agrades o no. I als noisque ho fan se'ls criminalitzao se'ls-hi
diu «marica»
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On trobar joguines diferents?
Joguineries

Adreça

Lloc web

Observacions

Joguines l'ou

Carrer Villarroel, 103
08011 Barcelona
+34 934 53 62 02

Té Facebook

Jocs de taula, joc
simbòlic, disfresses,
nines, piestes de cotxe,
espases, vehicles...

Olokuti

Carrer Astúries, 38,
08012 Barcelona
932 17 00 70

http://www.olokuti. Ecoidees, roba, jocs,
com
coses de casa, etc...
Gran varietat de
productes originals

Pedra, Paper,
Tisora

Calle Maria Aguilo 118, www.pedrapaperti Joguines de fusta,
08005 Barcelona
sora.com(en
cartró i drap, jocs de
931 06 70 64
construcció)
taula, disfresses,
motxilles

Toca Fusta

Carrer de la Cerdanya,
3808830 Sant Boi de
Llobregat Barcelona
936 61 25 05

Calidoscopi

Carrer de la Canal, 25, no
17820 Banyoles, Girona
972 58 14 41

La Caputxeta
Vermella

Passeig de Joan
Maragall, 18, 08850
Gavà, Barcelona
936 38 31 04

Té facebook

Especialitat joguines de
fusta, però també
motxilles i altres
joguines

El Gat Corneli

Carrer de Baix, 3,
08440 Cardedeu,
Barcelona
938 46 01 22

http://elgatcorneli.
cat
(d'especial interés
entrada del
08.12.13 cuinetes,
ninos i
complements per
a jugar a mares i
pares)

Joguines de fusta,
trencaclosques, titelles
de dit, nines i ninos,
cuinetes.

Artijoc

Mataró i Cardedeu

www.artijoc.coop Jocs de fusta,

Molta varietat de
joguines de fusta

COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL SENSE ÀNIM DE LUCRE.
NIF: F65184350 | www. filalagulla.org | info@filalagulla.org | Telèfon: 654070358

935 10 45 48

construccions, jocs
simbòlic,
trencaclosques, bosses,
disfresses, necessitats
educatives especials.

Can Xic

c/ Can Xic Corder, 13
La Garriga
933949151
678192759

www.canxic.com

Jocs de fusta, jocs
creatius. Jocs de taula,
de lògica i
col·laboratius. També
fan tallers amb infants.

Llibreries

Adreça

Espai
Contrabandos

Carrer de la Junta de www.espaicontraband
Comerç, 20, 08001
os.com
Barcelona
932 69 13 75

Pròleg

Carrer de Sant Pere
Més Alt, 46, 08003
Barcelona
933 19 24 25

www.llibreriaproleg.co Contes no sexistes.
m
Llibreria de dones i
feminismes

La ciutat invisible

Carrer de Riego, 35,
08014 Barcelona
932 98 99 47

www.laciutatinvisible. Contes no-sexistes,
coop
d'educació
emocional i altres
temes interessants.

L'espolsada

Pl. de l'Espolsada, 8
08520 Les
Franqueses del
Vallès
938 46 78 61

www.lespolsada.cat/

Casa Anita

Carrer Vic, 14, 08006 www.casaanitallibres.c Llibreria infantil i
Barcelona
om
juvenil. Contes
932 37 60 02
no-sexistes.

La Petita

Carrer de Marià
Aguiló, 115, 08005
Barcelona
931 88 24 56

Lloc web

Observacions
Hi ha contes
interessants i no
sexistes i llibres
sobre maternitats i
paternitats

Gran varietat de
contes
(no-sexistes)

http://elblogdelapetita.c Llibreria infantil. A
om/
vegades fan
activitats.
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Botigues on-line
http://cuentoserasedosvece Blog on mirar i comprar versions més coeducatives, més
s.blogspot.com.es/
igualitaries i menys violentes dels contes tradicionals
http://lacarpa.cat

Botiga on-line de joguines de diferents tipus *

http://zacatrus.es

Botiga on-line molta varietat de jocs i jocs de taula (secció
de cooperatius, familiars, pedagògics...)

http://www.jugaia.com

Botiga on-line: joguines integradores (amb dificultats
sensorials, de mobilitat, de sociealització, per gent gran..)
jocs amb valors i tipus de jocs variats. Productes de
proximitat.

http://www.jugarijugar.com

Botiga on-line: Joguines de tot tipus, per totes les edats
(adultes i grans incloses). Especialment interessant:
cuinetes i cases de nines, castells i granjes.

http://www.memoryteca.co
m/

Botiga on-line: Jocs per estimular la ment

http://www.kometak.com

Botiga on-line i a Donosti: jocs per a totes les edats, centre
de recursos. Jocs cooperatius, trencaclosques, etc...

http://kinuma.com

Botiga on-line: Jocs simbòlic, experiments, jocs educatius,
titelles, jocs per a totes les edats.

* En alguns casos (pocs) hi ha joguines estereotipades

Marques
Haba

Jocs de fusta: construccions, circuits, jocs simbòlic, jocs cooperatius

Lilliputiens

Nines, ninos, joguines de drap (criatures petites)

Djeco

Jocs de taula, trencaclosques

Maileg

Ninos de drap, elements decoratius de roba

Morapiaf

http://www.morapiaf.com. Jocs de taula. El seu joc estrella: Dixit (joc de
cartes per estimular el pensament creatiu)

Goula

Fusta, drap, jocs de taula, cuines,
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Alguns recursos:
● Els jocs i les joguines. Càpsula per famílies a la web de la FAPAC. Espai i-famílies.
Amb molts enllaços. http://d7.fapac.cat/ifamilies/els-jocs-i-les-joguines
● La publicidad también juega. Guia molt completa sobre jocs i joguines no sexistes.
Instituto de la Mujer. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2008/26771_01.pd
f
● Guía para transformar los juegos tradicionales.Programa per fomentar els jocs no
sexistes i no violents. Instituto de la mujer. Junta de Andalucía.
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Mat_185_Gui
a_Nuevas_formas_de_jugar.pdf
● Juegos y juguetes para la igualdad - Guía didáctica para una educación no
sexista dirigida a madres y padres. Dirección General de la Mujer. Vicepresidencia.
Gobierno de Cantabria
http://educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/172_juegos-madres-padres-p
df.pdf

Contes:
Noves princeses
La Cenicienta que no quería comer perdices. Nunila López y Myriam Cameros. (També
hi és en català crec)
Una princesa en motocicleta. Raquel Garrido y Carlos Velázquez
Una princessa d’empenta. Editorial Barcanova.
Las princesas también se tiran pedos. Ilan Brenman y Ionit Ziberman. Editorial Algar.
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?Raquel Díaz. Editorial Thule.
¡Què fastidio ser princesa!De Carmen Gil y Daniel Montero. Editorial cuento de Luz
La princesa listilla. Babette Cole. Ediciones Desti
La Princesa Ana.GUERRERO, Luisa. Barcelona: Ellas, 2005 ISBN: 84-934158-2-0
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Nous prínceps
Los principes azules destiñen.Teresa Giménez. Editorial Beascoa
El principe ceniciento.Babette Cole. Editorial Destino
El Bello durmiente.Antonio Rodríguez Almodóvar. Editorial Algaida
My princess boy.Cheril Kylodavis.
La peluca de Luca. La la la Editorial. www.lapelucadeluca.com

Altres contes sobre sexisme i rols de gènere.
Rosa Caramelo Adela Turin(text) y Nella Bosnia (il·lustració). Barcelona: Lumen, 1976
Arturo y Clementina. Adela Turiny Nella Bosnia. Colecció: A favor de las niñas. Editorial
Lumen.
La historia de los bonobos con gafas. Adela Turín i Nella Bosnia
Conte sobre la masturbació femenina
Pessigolles. Alba Barbé i Serra, Sara Carro Ibarra. Edicions Bellaterra
Famílies diverses
L’Alba té…
Catalina Pallàs, Mara Cebrián. Onada edicions 2010. Col·leccions: L’alba (1)
Amb en Tango som tres., Justin Richardson i Meter Parnell, Barcelona: RBA Libros i
Ediciones Serres, 2006.
Rei amb rei,Linda de Haan i Nijland Stern, Barcelona: Serres, 2004.
Pirates i pirulins– Carmen Herrera i Luis Filella, Bilbao: Afortiori, 2005.
Vecinos y amigos, Lawrence Schimel i Sara Rojo, Madrid: Ediciones La Librería, 2005.
Ana y los patosLORENZO, Manuel R.; ERLICH, Bernardo (Il·lustrador). Editorial: a
Fortiori
El secreto de las familias. DE LA CRUZ, Carlos; ACEBAL, Antonio.. Oviedo: Coleutivu
Milenta Muyeres, 2005
M'ho va dir la lluna. GIL VILA, Maria Àngels; PIÉROLA, Mabel.. Barcelona: Bellaterra,
2005
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Altres històries d'amor
Marta y la sirena. GUERRERO, Luisa.. Barcelona: ellas editorial, 2006

Emocions i Amistat
El Monstre dels colors. Annallenas. Editorial: flamboyant
Amics.Rob Lewis. Editorial: Cruïlla
Pastís per a enemics. Derek Munson, Tara Calaham King. Editorial: Joventut

Súperheroïnes i superheroïs
Manual professional para Explorades, Súper hèroes y Aventureros urbanos.
Activitats per a desenvolupar el pensament creatiu. Núria Perez Paredes. Editorial: Altea
(2015).
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