
CONTES I COEDUCACIÓ

Les dones en els contes populars d’arreu
del món, ni passives ni submises

Taller en línia sobre aspectes de coeducació a partir de contes

populars catalans i d’arreu del món.

A càrrec d’Irene de Puig, Professora de filosofia, cofundadora del

Projecte Filosofia 3/18, autora de diversos llibres de filosofia i

educació infantil i juvenil i estudiosa dels contes populars i del seu

valor educatiu.

Dies: 21, 23 i 28 de febrer i 2 de març de 2023
Horari: 17:30h -19:30h

Certificació de 10h Formació Permanent Departament d’Educació

Inscripció AQUí

Objectius

1. Reivindicar el poder i les funcions dels contes populars.

2. Contribuir a generar un concepte de coeducació obert.

3. Mostrar la riquesa dels rondallaris catalans i del món que presenten
protagonistes fortes, inquietes, enginyoses i, si cal, ... desobedients.

4. Treballar aspectes clau de coeducació a partir de 15 contes seleccionats

Contes que es treballaran

Conte tipus Catalans Del món Activitats

Ventafocs Ventafocs
Joan Amades

La benedicció del
cocodril
Indonèsia

Sexisme Dones
protagonistes

Barbablava El marxant de les
tres filles
Joan Amades

El zapatero y sus
tres hijas
Popular. País Basc

Feminicidi
Valentes i coratge

La pagesa
intel·ligent

La filla del
carboner
Joan Amades

La camperola
prudent Alemanya
Germans Grimm

Estereotips de
gènere

https://irenedepuig.cat/es/biografia/
https://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2022/07/TALLER-DONES-GrupIREF.pdf


Hansel i Gretel La caseta de sucre
V. Serra i Boldú

La bruixa
Rússia

Igualtat
d’oportunitats

La bella dorment Sa jove de penya
mabre
Ferrer i Guinard.
Menorca

La bella dorment
al bosc. Perrault.
França.
El rey durmiente
en su lecho.
Extremadura

Discriminació

Qui mana a casa Qui mana a casa.
Castelló Guasch
Formentera

El marit que havia
de cuidar la casa
Popular. Noruega

Qui fa què?
Distribució de les
tasques
domèstiques

Vestida d’home L’estudiant del rei
Maspons i Labrós

La zarina i el gusli
Popular. Rússia

Patriarcat
Dones com a
homes

Es lliurarà l’antologia dels

contes treballats a les

persones assistents

Organitza

Grup IREF

email

grupiref@grupiref.org

T.644495862

https://www.grupiref.org/filosofia-318/
mailto:grupiref@grupiref.org

