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GUIA PER AL DOCENT

INTRODUCCIÓ

Els rols de gènere són el conjunt de papers i d’expectatives diferents per a homes i dones que 
marquen la diferència respecte a com ser, com sentir i com actuar. 

Aquests rols són assignats per la societat en què vivim i, com a conseqüència d’això, les persones 
es desenvolupen com a homes o com a dones identificant-se amb els rols que pel seu sexe els 
han estat assignats. 

La transformació dels rols de gènere serà un pas important per aconseguir viure en una societat 
més equitativa. La igualtat d’oportunitats requereix reformular els rols femenins i masculins en 
funció de les necessitats actuals. 

Aquesta guia està dirigida al cicle mitjà d’educació primària i pretén ajudar l’alumnat a assimilar 
els continguts de l’espectacle Balons roses i Barbies fusteres. Hi trobareu orientacions per al 
professorat i diverses activitats que pretenen treballar el contingut de l’obra. Les activitats són 
de dos tipus: prèvies i posteriors a l’espectacle. 

SINOPSI I PERSONATGES

A. Sinopsi

Aquest any l’escola ha organitzat una sortida molt interessant per als alumnes d’ESO. Es tracta 
d’anar de colònies a la natura i treballar diferents continguts d’algunes assignatures enmig 
d’un entorn natural. La senyoreta Gertrudis explica l’activitat del dia: acaben de fer el curset 
d’orientació i, amb una brúixola, un plànol de la zona i unes indicacions molt clares, hauran de 
fer una cursa de regularitat per parelles que acabarà al refugi “Estany Llong”, on passaran la nit.

Enmig de l’activitat, una gran tempesta sorprèn alguns dels alumnes, que, perduts, decideixen 
refugiar-se en una cabana de pagès. Les primeres en arribar són la Twister i la Web. Han començat 
a caure gotes i han començat a córrer, en veure aquesta borda han optat per refugiar-se i 
esperar a veure què fa el temps. No hi ha cobertura per als mòbils, hauran de tenir paciència.

Posteriorment arriben en Karim i en Màtrix, i tots quatre hauran d’aprendre a organitzar-se i a 
distribuir-se les tasques, ja que no sembla que la tempesta escampi aviat. Compartir classe és 
una cosa, però compartir un espai tan petit com aquella cabana no serà cosa fàcil.
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B. Personatges

Amb uns quants personatges, la companyia de teatre ens ofereix una mostra prou 
representativa dels principals rols que es donen a la classe quan es produeix una situació de 
marginació escolar:

MELANIE: La Melanie és filla única. De fet, de “fills” és de l’únic que els 
seus pares només en tenen un. Dues cases de dos pisos, dos cotxes, dues 
feines cadascun, tres megatelevisors, quatre gats... És una mica “pija”, li 
diuen Web perquè és una malalta dels ordinadors i d’internet. Du sempre 
unes ulleres llampants i uns pentinats a l’última moda de youtube, molt 
elaborats.
 
MARICEL: A la Maricel li diuen Twister. Quan la coneixes ho entens de 
seguida: per on passa la Twister no queda pedra sobre pedra. No li agrada 
estudiar, a ella el que li agrada és l’esport i els jocs de córrer i saltar, de força 
física. És molt bèstia i sempre vol tenir l’última paraula. Té una tendència 
curiosa a posar-se en embolics i fins i tot els alumnes més grans li tenen 
por.
 
FÈLIX: Al Fèlix tothom li diu Màtrix. Té un cervell privilegiat, té una habilitat 
amb les matemàtiques i les ciències i sembla un wikipèdia amb potes. La 
seva complexió més aviat dèbil, de noi prim, amb ulleres i amb un aspecte 
com de “no encaixo enlloc” el fa sovint blanc de bromes pesades a l’escola. 
No li agrada l’esport ni cap activitat que representi un esforç físic.
 
KARIM: El Karim és un noi que quan era molt petit va migrar, marxant amb 
la seva família d’un país en conflicte. Parla molt bé el català i pràcticament 
ja no se li nota l’accent que delata la seva procedència. És un noi molt 
tossut i molt treballador. Des de petit ha treballat a casa ajudant el petit 
comerç familiar i sap el que costa aconseguir les coses. Els seus amics 
diuen que és difícil veure’l enfadat.
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INDICACIONS PER AL PROFESSORAT 

A continuació us presentem indicacions i una proposta de diferents activitats per fer amb 
els alumnes. Aquestes estan dividides en tres apartats: abans de veure l’obra, durant l’obra i 
després de l’obra. 

ABANS DE VEURE L'OBRA

1.  Debat 

Per tal d’establir un punt de partida farem un petit debat, l’objectiu del qual és introduir els 
alumnes en la identificació d’elements i patrons de conducta segons el gènere en l’entorn més 
proper. S’observarà si l’alumnat estableix identificació entre el gènere i determinats objectes o 
patrons de conducta. 

Aquí teniu una petita guia dels punts que podeu tractar: 

• Drets humans 
• Treball domèstic 
• Distribució del treball domèstic i dedicació de cada sexe 
• Causes de la discriminació de la dona 
• Situació de discriminació i desigualtat per raó de sexe al món

2.  Els personatges

Un cop llegit l’argument farem una breu presentació dels personatges principals. S’introduirà 
cada personatge i posteriorment els alumnes hauran d’identificar cada personatge a partir 
d’una breu descripció. Un cop fet aquest exercici es pot fer reflexionar als alumnes sobre quin 
els agrada més, a quin els agradaria assemblar-se, etc. 

3.  Les professions

L’objectiu d’aquesta activitat és fer reflexionar sobre la distribució tradicional dels rols 
professionals a partir de l’anàlisi de les professions dels membres de la família. L’activitat es 
farà de forma individual i després es farà una posada en comú. Serà interessant fer adonar els 
alumnes de la integració de la dona en el mercat laboral.
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DURANT L'OBRA

4.  Col·loqui amb els actors

Un cop finalitzada l’obra els alumnes podran participar en un col·loqui amb els actors i les 
actrius de Balons roses i Barbies fusteres. Aquest es pot preparar a l’aula encaminant els 
alumnes a fer preguntes com: 

• Sempre sou els mateixos actors a totes les obres? 
• Us divertiu fent l’obra? 
• Quant de temps dediqueu als assajos? 
• Què cal estudiar per a ser actor? 
• Com trieu els actors? 
• Recordeu alguna anècdota que us hagi passat durant alguna representació? 
• Com es fan els decorats? 

Cada alumne haurà de recordar la pregunta que vol fer el dia de l’obra. 

DESPRÉS DE L'OBRA

5.  Comprensió de l'obra

Aquesta activitat servirà perquè us adoneu si els alumnes han entès o no l’obra. Primer podeu 
comentar l’obra entre tots i després els alumnes poden donar la seva opinió. Si els alumnes 
no recorden o no han entès gaire l’argument podeu completar la fitxa entre tots. S’hauran de 
contestar unes preguntes de cert o fals, i explicar el perquè en el cas que sigui fals. 

6.  Què fem cadascú?

En aquesta activitat estudiarem i reflexionarem sobre el repartiment de les feines de la llar 
entre els membres d’una mateixa família. Escriurem la informació en una graella d’informació 
i posteriorment traspassarem les dades a un gràfic de barres i n’analitzarem els resultats. 
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7. A jugar! 

Aquesta activitat ens permetrà observar les diferències entre els jocs dels nens i els de les nenes 
i reflexionar sobre els motius. Durant una setmana observarem els companys i les companyes 
de classe en els moments de joc i apuntarem a què juguen els nens i a què juguen les nenes. 
Posteriorment es farà una posada en comú i es contrastaran els resultats obtinguts. 

8. Dibuix

Es proposa als alumnes que dibuixin l’escena de Balons roses i Barbies fusteres que més els 
hagi agradat. 

9. Tots tenim els mateixos drets

Aquesta activitat farà reflexionar l’alumnat sobre els drets de les persones independentment 
del seu sexe. A partir d’un joc de relació i identificació de dibuixos i conceptes com l’educació, 
la sanitat, l’oci, l’alimentació, la felicitat... despertarem la idea que tots tenim els mateixos 
drets, independentment del sexe i lloc de naixement. 
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ACTIVITATS PER ALS ALUMNES

ABANS DE VEURE L'OBRA

1.  Debat 

Col·loqueu-vos en cercle amb els vostres companys. A continuació la mestra o el mestre 
llegirà l’argument de l’obra que anireu a veure al teatre. Després, feu un debat amb els vostres 
companys sobre el tema principal. 
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2.  Els personatges

Relaciona cada personatge amb la seva descripció: 

• WEB 

• KARIM 

• TWISTER 

• MÀTRIX 

No li agrada estudiar, a ella el que li agrada és l’esport i els jocs de córrer 
i saltar. És molt bèstia i sempre vol tenir l’última paraula.

Té un cervell privilegiat, té una habilitat amb les matemàtiques i les 
ciències i sembla un wikipèdia amb potes.

És un noi molt tossut i molt treballador. Des de petit ha treballat a casa 
ajudant el petit comerç familiar i sap el que costa aconseguir les coses.

És una mica “pija” i és una malalta dels ordinadors i d’internet.

3.  Les professions

Completa el següent esquema i posteriorment fes una posada en comú amb els teus companys:

PROFESSIÓ AVI 
PATERN

PROFESSIÓ 
PARE

PROFESSIÓ 
MARE

TU

PROFESSIÓ ÀVIA 
PATERNA

PROFESSIÓ AVI
MATERN

PROFESSIÓ ÀVIA 
MATERNA
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DURANT L'OBRA

4.  Col·loqui amb els actors

Quan acabi l’obra podràs preguntar als actors i les actrius el que vulguis sobre l’obra i sobre 
el teatre. Què els preguntaries? Les preguntes poden ser sobre l’obra, els decorats, el vestuari... 
Escriu la pregunta que faràs i memoritza-la.

• ................................................................................................................?

DESPRÉS DE L'OBRA

5.  Comprensió de l'obra

Has entès bé Balons roses i Barbies fusteres? Llegeix aquestes frases i digues si són certes o 
falses (C/F). Digues el perquè de les que són falses. 

El pare de la Web sempre està de mal humor perquè li toca fer la feina 
de casa. 

C F 

La Web s’ofereix a netejar la cabana per passar la nit. 

Al Màtrix li agrada escoltar música abans de dormir. 

El Karim fa una bufanda per regalar-la a la seva germana. 

A la Twister li agrada cuinar. 

El Màtrix sempre ha estat molt integrat en la resta del grup. 

El Karim de gran vol ser camioner i viatjar per tot el món. 

El pare de la Web es cuida del seu germà petit perquè la seva mare 
sempre esta de viatge de negocis. 
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6.  Què fem cadascú?

Completa la següent taula i contesta les preguntes:

PARE MARE FILL FILLA
Fa el llit
Prepara l’esmorzar
Va a comprar
Fa el dinar
Renta la roba
Renta els plats
Té cura de la mascota
Prepara el sopar
Para taula
Escombra

Ara contesta:

a) Està ben repartida la feina?

......................................................................................................................

......................................................................................................................
b) Hi ha algun membre de la família que no participi en les tasques
domèstiques? Per què?

......................................................................................................................

......................................................................................................................
c) Quines altres conclusions se t’acudeixen?

..........................................................................................................
.......................................................................................................

.........................................................................................
..............................................................................

.........................................................
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7. A jugar! 

Observa els teus companys i companyes. A què juguen?

• Els nens juguen a .........................................................................................
..................................................................................................................

• Les nenes juguen a .......................................................................................
..................................................................................................................

8. Dibuix

Fes un dibuix de l’escena que més t’hagi agradat. Pots enviar el dibuix a Transeduca, a l’adreça 
que apareix en aquesta guia didàctica.
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9. Tots tenim els mateixos drets

Tant si som nens com nenes tenim dret a:

..........................................

..........................................
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................
..........................................
..........................................
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