
Existeixen diverses claus a tenir en compte a 
l'hora de triar jocs i joguets no sexistes per a les 
nostres filles i fills: 

Ajuntament de Moncada 
Regidoria d'Igualtat

CLAUS PER A TRIAR JOCS I JOGUETS 
NO SEXISTES 

Ajuntament de Moncada 

Regidoria d'Igualtat

CAMPANYA
JOCS I JOGUETS NO SEXISTESSom iguals i som diferents, per la qual 

cosa és important triar jocs i joguets que 
reflectisquen la diversitat.

No han de fomentar els rols i estereotips 
de gènere tradicionals. 

És necessari analitzar les competències i 
habilitats que fomenta cada joc i joguet 
amb l'objectiu de promoure les 
capacitats de la xiqueta o xiquet. 

És important que els jocs i joguets 
fomenten l'empatia i el 
desenvolupament dels sentiments. 

Evitar jocs i joguets que fomenten la 
violència. 

Triar jocs i joguets adequats a l'edat i 
desenvolupament de cada xiqueta i 
xiquet. 

És important que jocs i joguets 
complisquen la normativa de seguretat. 



Jocs, joguets i contes són peces clau durant el 
creixement de les xiquetes i xiquets, per la 
qual cosa no hem d'oblidar que: 

           A través del joc, les xiquetes i xiquets 
expressen els seus sentiments i emocions, per 
açò és important dedicar temps a jugar amb 
les nostres filles i fills donant regna solta a la 
seua imaginació, açò ens permetrà conèixer- 
los millor. 

           No existeixen jocs i joguets de xiquetes i 
jocs i joguets de xiquets, hem d'aprendre que 
els jocs i joguets no tenen gènere. Només així 
aconseguirem que les xiquetes i xiquets 
cresquen lluny dels rols i estereotips de gènere 
tradicionals.   

          Existeixen heroïnes i herois, princeses 
que rescaten a prínceps, fades despentinades 
i amors feliços sense menjar perdius.

Nines, ninots i peluixos: sentiments de 
tendresa, protecció i cura. 

Jocs de construcció: habilitat visoespacial, 
motricitat fina, creativitat, cooperació,
imaginació i fantasia. 

Cosir, cuinar, netejar, decorar: habilitats, 
destreses i comportaments útils per a la 
vida quotidiana. 

Mecànica, electricitat, fusteria: actituds 
integradores entre xiquetes i xiquets. 

Tricicles, bicicletes, pilotes, carreres: 
desenvolupament del motor gruixut. 

Jocs didàctics: són d'una utilitat lògica 
molt variada. 

Hem d'analitzar els rols que 
desenvolupen les i els protagonistes i 
assegurar-nos que no repeteixen els rols 
de gènere tradicionals. 

Observar qui protagonitza la història i 
quines habilitats es destaquen del 
personatge protagonista. 

Conèixer què valors transmet el conte..

Analitzar el tipus d'amor que mostren i 
cap a qui el mostren. 

Xiquetes i xiquets experimenten la seua 
primera presa de contacte amb la lectura i la 
literatura a través dels contes, per açò és 
important analitzar quins valors transmeten.   

Els contes tradicionals solen representar la 
valentia del príncep que rescata a la princesa i 
es mostra la bellesa com a única habilitat de 
les dones per a aconseguir els seus objectius, a
més, proposen un amor ideal que no és 
real. Per tot açò, a l'hora de triar els contes 
per a les nostres filles i fills: 

QUINES HABILITATS ES DESENVOLUPEN 
AMB CADA TIPUS DE JOC I JOGUET??

ELS CONTES


