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Les joguines i els jocs són un element socialitzador amb
què es desenvolupa la imaginació, el pensament creatiu i

s’hi representen rols, valors i desitjos.
 Si donem l’oportunitat als infants perquè juguin amb

diferents jocs i joguines, independentment de la identitat
de gènere atribuïda, afavorirem que siguin qui vulguin ser

i tal com vulguin ser, trencant estereotips i rols
tradicionals.

 

L’educació a través del joc i de les joguines mai és neutra,
i tot i que la majoria de joguines no són sexistes per si

mateixes, el que pot ser sexista és el missatge que
transmetem al regalar-les. 

 

Revisem els nostres valors i creences i regalem joguines
que fomentin el respecte, la igualtat i la diversitat.
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Tots els colors són de nenes, nens i nenis, evita
regalar joguines només d’una tonalitat.

Qualsevol joguina pot ser una bona elecció, sempre

que no s’utilitzi per a justificar i mantenir les

desigualtats en identitats i rols entre nenes i nens.

Cada joguina pot contribuir a desenvolupar una
habilitat o destresa. A l’hora de regalar una joguina,
tria-la en funció de les habilitats i valors que vols

fomentar, i no pensant si ha de ser per a nenes o nens.

Si ofereixes igualtat, podran escollir amb llibertat.

Busca catàlegs igualitaris i no violents, que no es basin

en el rosa i el blau ni classificacions estereotipades de

joguines per a nenes o joguines per a nens.

A les escoles hi ha jocs i joguines de tota mena, informa’t

de què li agrada jugar a l’escola, possiblement així amplieu

el ventall de joguines a casa.

Evitar els jocs i joguines violentes fomenta la

intel�ligència emocional. Els jocs compartits i de

cooperació, ajuden a desenvolupar habilitats que

promouen la convivència, la tolerància i el respecte,

valors fonamentals en una societat justa i igualitària. 

Pensa en la petjada ecològica que d
eixarà la joguina.

Fixa’t en l’embalatge, assegura’t que no contingui
missatges ni imatges sexistes i ni estereotipades ni

violentes.

Tria joguines que no afavoreixin la cosificació de

les dones, que no fomentin una visió distorsionada

i uns ideals de bellesa irreals del que vol dir ser una

dona, i del seu paper social.

A l’hora de regalar videojocs, fixa’t sobretot en l’edat,
personalitat i sensibilitat de qui li regalaràs. És important

que en coneguis el contingut.

Com més coses faci una joguina, menys n’haurà de fer l’infant.
Busca joguines que afavoreixin la imaginació i la creativitat.


