MALETA EDUCATIVA:
DIVERSITAT DE GÈNERE
QUÈ ÉS?
La Maleta Educativa és un lot de llibres per treballar la diversitat de gènere en els centres
educatius que conté llibres adreçats al personal docent i a l’alumnat d’edats compreses entre els 3
i els 17 anys. Entre aquests llibres trobem contes, còmics i llibres de coneixements. A més, a la
maleta s’hi inclouen materials amb propostes d’activitats i enllaços a altres recursos com:
vídeos per treballar a classe; guies pedagògiques; un llistat d’associacions i persones que
ofereixen activitats relacionades; materials didàctics per imprimir; i els catàlegs i guies amb
recomanacions bibliogràfiques.

PER QUÈ UNA MALETA EDUCATIVA SOBRE DIVERSITAT DE GÈNERE?
Gran part del que considerem comportaments, caràcters i gustos propis del gènere femení
o masculí són trets que han anat variant amb el temps i que difereixen molt en cada cultura. Són,
per tant, convencions socials amb les que tots ens podem sentir més o menys representats i
còmodes o que poden ser, per algunes persones, unes normes molt rígides que no poden seguir
de manera natural sense anar en contra de les pròpies tendències.

Avui en dia, les normes socials associades als gèneres masculí i femení cada cop estan
més qüestionades perquè construeixen aquests dos gèneres de manera jeràrquica i són la
base del sexisme i de la violència que se’n deriva. Tot i així, en el nostre àmbit cultural, les
diferències de gènere entre homes i dones segueixen estant molt presents en el dia a dia i els
infants aprenen, des que neixen, aquestes pautes i el que s’espera d’ells. Així, a les criatures se
les educa i se les premia per a que tinguin comportaments i gustos propis del gènere assignat i se
les corregeix o intenta redreçar si s’allunyen massa del que s’espera d’elles. Com a conseqüència,
senten que no poden expressar-se ni desenvolupar-se de forma lliure i aprenen a reprimir i a
sentir-se avergonyides o posseïdores d’un defecte quan no compleixen les expectatives.
Tot i que la majoria de persones se senten còmodes amb el gènere assignat, hi ha
persones que, ja de ben petites, tenen trets i comportaments que no encaixen en aquests
patrons binaris home-masculí / dona-femenina o que s’identifiquen de manera natural amb el
gènere contrari al que se’ls va assignar o amb cap. Aquestes criatures de gènere no normatiu
viuen en un entorn social molt poc respectuós amb la seva vivència (cosa que els pot causar
patiment emocional) i corren el risc de ser víctimes de bulling, amb les conseqüències nefastes
que això comporta. Aquesta manca de respecte i de recolzament tant pot ser explícit, per part dels
adults familiars o educadors del seu entorn, com es pot anar generant involuntàriament, a base de
repetir i fomentar una sèrie de creences que no tenen en compte la diversitat en el gènere que
existeix entre les criatures i adolescents.
Els materials i llibres continguts en aquesta maleta educativa han estat preparats i triats per
ajudar a crear un ambient positiu i segur a les aules per a totes les persones, siguin de
gènere normatiu, no normatiu o trans, de manera que entre totes es posi en valor la diversitat,
s’entenguin millor els conceptes que envolten la qüestió del gènere i s’eixampli la mirada sense
prejudicis.

COM FUNCIONA?
La Maleta Educativa està gestionada per la Biblioteca Nou Barris i es presta als centres per un
període de 2 mesos que poden ser: setembre-octubre, novembre-desembre, gener-febrer,
març-abril o maig-juny. El lot es prestarà al carnet de Biblioteques de Barcelona de l’entitat
interessada. Es recomana reservar la maleta amb antelació a la biblioteca Nou Barris per telèfon
o per correu electrònic. La maleta s’haurà de recollir i retornar a la Biblioteca Nou Barris
puntualmentper no perjudicar a la resta de centres que la tenen reservada.

ON ADREÇAR-SE?
La Maleta Educativa es gestiona des de la Biblioteca Nou Barris de Barcelona.
Biblioteca Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris 2, Barcelona 08042
Tel. 932 914 850
A/e: b.barcelona.nb@diba.cat
Trobareu més informació sobre l’ús de la Maleta, els llibres que conté i els materials
d’acompanyament del lot en aquest enllaç

