TRABALLO FIN DE GRAO
A APRENDIZAXE COOPERATIVA COMO
FERRAMENTA PARA FOMENTAR A
IGUALDADE ENTRE OS SEXOS NA
ESCOLA INFANTIL

RESUMO. ABSTRACT
GALEGO:
A sociedade actual segue amosando principios partriarcais e androcéntricos; hai discriminación de
xénero.
Dende pequenas e pequenos as nenas e os nenos asimilan e interiorizan estereotipos sexistas que a
sociedade transmite e isto require dunha intervención a nivel educativo e social.
A finalidade deste traballo de fin de grao é actuar contra esta situación propoñendo unha
intervención coeducativa con alumnado de educación infantil, de xeito que poida debater sobre
determinados estereotipos de xénero e observar modelos alternativos. Isto faise durante sesións
desenvolvidas con metodoloxía baseada en estratexias cooperativas amosando actividades deseñadas
ao redor dun personaxe que motive e dea continuidade ás tarefas que se desenvolven ao longo das
devanditas sesións.
ENGLISH:
The current company continues showing a few patriarchal beginning with discrimination of kind.
The girls and the children internalize sexist stereotypes and this needs an intervention to educational
and social level.
This work of end of degree wants to act against this proposing a coeducational intervention with the
student body of infantile education to debate on the stereotypes of kind and to see alternative models.
This is done in meetings developed with methodology based in cooperative strategies teaching
activities designed about a personage who motivates and joins the tasks developed along the above
mentioned meetings.

PALABRAS CLAVE: igualdade de xénero, aprendizaxe cooperativa, estereotipos, educación
infantil.
KEYWORDS: equality of kind, learning cooperative, stereotypes, infantile education.
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1. INTRODUCIÓN/ XUSTIFICACIÓN
A sociedade do século XXI é inda unha sociedade na o androcentrismo está presente en todas as
facetas da vida, existen roles distintos asignados a homes e mulleres que non lles permiten
desenvolverse plenamente e a discriminación é patente pois, os roles asignados ao varón, son
mellor valorados socialmente.
A transmisión deses roles faise socialmente, sendo a sociedade a que transmite valores, actitudes,
hábitos, condutas diferenciadas segundo o sexo ao que pertencen as persoas. Esa transmisión
social realízase dende os primeiros momentos da vida dun ser humano e continúa ao longo de
toda a vida en mans de diferentes axentes: medios de comunicación, os xogos, os libros, escola,
familia, ... repiten e transmiten estereotipos sexuais.
A escola é tamén un axente socializador e ten moita influencia na perpetuación de estereotipos.
Eses estereotipos poden ser transmitidos dende as normas que rexen a convivencia escolar, as
expectativas do profesorado, os recursos e imaxes que se usan, a organización escolar poden
transmitir ou non valores adecuados.
Se dende pequenas e pequenos, as nenas e os nenos aprenden roles e se os centros educativos
transmiten roles, é indubidable a necesidade de intervención dende a educación infantil para
favorecer a igualdade e previr a discriminación de xénero entre homes e mulleres. Esa
intervención non só nola dita a lóxica, se non a propia lexislación actual (a lexislación educativae
a social).
Existen varias intervencións posibles dende a aula de infantil, unha delas é a de proporcionar
modelos e potenciar o debate e a reflexión sobre estereotipos apoiándonos en estratexias de
aprendizaxe cooperativas que potencien á súa vez o respecto, a atención á diversidade, a
cooperación, a experimentación con roles diversos dentro do equipo,... É por isto que neste
traballo decidimos experimentar con esta opción.
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2. OBXECTIVOS
Decidimos traballar sobre propostas para introducir a igualdade entre os sexos na escola
infantila partir de actividades realizadas baixo as premisas da aprendizaxe cooperativa.
O obxectivo principal deste traballo fin de grao é o de deseñar actividades con perspectiva de
xénero dentro do paradigma da aprendizaxe cooperativa e implementalas na aula de infantil de
xeito que permita reflexionar co alumnado sobre estereotipos e propor modelos alternativos,
facendo así unha introdución á sensibilización do alumnado cativo
Máis especificamente pretendíase:
- Analizar bibliografía, documentos, recursos e lexislación educativa relacionada coa
educación para a igualdade entre os sexos e a aprendizaxe cooperativa en educación infantil e
seleccionar aquela que puidese
ser de utilidade (tanto para o
profesorado

como

para

o

alumnado) á hora de traballar
nesta etapa.
-

Recoller

algunhas

propostas, estratexias e recursos
para traballar a igualdade con
alumnado de educación infantil.
- Deseñar propostas de
actividades

adecuadas

para

traballar en EI sobre a igualdade empregando estratexias de aprendizaxe cooperativa.
- Implementar en aula esas propostas, reflexionar sobre os resultados e aprendizaxes, buscar
conclusións e valoracións, así como elaborar posteriormente propostas de mellora.
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3. METODOLOXÍA DE TRABALLO
Para a elaboración do presente TFG realizáronse os seguintes pasos:
- Como punto de partida, foi necesario un traballo de investigación bibliográfica onde se buscou,
seleccionou e revisou diferente documentación referida ao traballo cooperativo (definición, vantaxes,
evolución ou estratexias a desenvolver) e á igualdade entre sexos (estereotipos, transmisión destes na
escola, propostas para fomentar a igualdade).
- Selección de documentos que servirían de guía na creación e adecuación das actividades tendo en
conta o alumnado ás que ían destinadas e á finalidade destas
(sen esquecer en ningún momento a metodoloxía a seguir) e
fundamentación da tarefa na lexislación vixente e nas
necesidades sobre o traballo en igualdade e en equipo que se
xera nas aulas de educación infantil.
- Recompilación de recursos para elaborar actividades
interrelacionadas e análise das estratexias cooperativas máis
adecuadas para desenvolver co alumnado de educación infantil.
- Deseño de actividades que promovan o debate e a reflexión
entre o alumnado cativo sobre algúns estereotipos de xénero e
presenten modelos alternativos, tentando organización en
equipos cooperativos.
- Creación dun pequeno arquivo de recursos alternativos que, aínda que non fosen experimentados na
práctica deste traballo, se puidesen utilizar nas aulas para traballar ao redor da igualdade.
- Implementación das actividades deseñadas nas aulas de 4º e 6º de educación infantil dun colexio
pontevedrés, do cal se poden encontrar máis datos no punto 7.1, coa finalidade de, como mencionei
anteriormente, facer reflexionar ao alumando sobre aspectos referidos á igualdade de xénero e
amosar modelos alternativos aos que está acostumado, introducindo o traballo cooperativo nas
devanditas aulas.
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4. FUNDAMENTACIÓN
A identidade de xénero adquírese por un proceso no que as nenas e os nenos dende moi temperá
idade van sendo educadas e educados nuns roles asignados socialmente, a este proceso chámaselle
socialización de xénero (Guezmes e Loli, 1999).
Diferentes estudos concordan en que a dominación se constituíu máis constituía parte da propiedade
do pai e despois do esposo, quedando imposibilitada de exercer os seus dereitos (Weeks, 1997;
Herdt, 2000).
O historiador Jeffrey Weeks (1997) propón que a orixe da intolerancia á diversidade sexual está na
moral cristiá do século XIX e que isto se estendeu ao proceso educativo provocando unha
desigualdade de dereitos entre nenas e nenos.
Aínda que as normas educativas consideran iguais a nenos e nenas, existe desigualdade entre rapazas
e rapaces porque non teñen as mesmas oportunidades de desenvolvemento o que desencadea a
discriminación por xénero existente nas escolas.

Imaxe: Exemplo da decoración transmisora de roles e estereotipos de xénero que encontramos
en moitos cuartos das nenas e dos nenos.
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Diversas teorías e estudos sobre o tema da construción da identidade masculina e feminina din que as
diferenzas existentes non son aspectos innatos que os nenos e as nenas desenvolven, senón que
existen cantidade de variables sociais e culturais que a determinan sendo tamén destacable a
influencia da aprendizaxe por imitación como nos expresa Piaget nos seus estudos do
desenvolvemento evolutivo e dos procesos de asimilación e acomodación polos que as nenas e os
nenos logran adaptarse ao medio, ou como nos expoñen Albert Bandura e Walters, no seu libro
"Aprendizaxe social e desenvolvemento da personalidade" (1974).
Por outra parte, a familia, as nais, os pais e as e os responsables das nenas e dos nenos son as
principais persoas transmisoras de valores e estereotipos de xénero con expectativas respecto ao
comportamento das súas fillas e fillos, coa forma de tratalos, a relación que establecen con elas e eles
segundo sexan nenas ou nenos, a roupa que lle compran, os xoguetes que adquiren para elas e eles...
e, por suposto, coa repartición de tarefas domésticas ou non onde comeza a desigualdade neste
ámbito de cara á vida adulta. Nos datos estatísticos podemos ver reflectidos algúns datos desas
diferenzas, así por exemplo, no cadro que se presenta a continuación e que elaborou 'eldiario.es' a
raíz dun estudo que realizou, vense as horas diarias de traballo doméstico desagregadas por sexo.

‘O Gráfico mostra o tempo que homes e mulleres dedican ao traballo doméstico diario (incluíndo
'tarefas domésticas' e 'coidado das fillas e dos fillos') en dous anos: 2003 y 2010. Observamos unha
alta desigualdade de xénero en ambos os dous anos, se ben esta desigualdade diminuíu lixeiramente.
En 2003, as mulleres dedicaban 6 horas ao traballo doméstico e os homes menos de 2. En 2010 as
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mulleres diminuían o seu tempo a 5:30 horas (un 7%) e os homes aumentábano a 2:20 horas (un
32%). Estes datos revelan unha clara persistencia da desigualdade de xénero’ (eldiario.es).
Os medios de comunicación a través de anuncios e programas van transmitindo información dos
papeis propios de cada sexo que as nenas e os nenos van asimilando de forma inconsciente,
chegando integralos nos seus comportamentos como algo natural. Esta mesma transmisión de
estereotipos vense nos contos tradicionais. Neles preséntanse personaxes con valores e actitudes
completamente estereotipados: nenos valentes, fortes, intelixentes, temerarios..., nenas medrosas,
obedentes, boas, dóciles…
Pero isto non remata aquí. A sociedade non discrimina á muller 'soamente' nos contos, os medios de
comunicación, a escola ou a familia, senón tamén no ámbito laboral onde podemos observar en
moitas ocasións que o salario medio dos homes é maior en relación ao das mulleres, como exemplo
podemos ver a análise realizada por Reyna Elizabeth Rodriguez Pérez e Mario Camberos Castro
(Polít. cult. no.28 México xaneiro 2007),

A discriminación é patente na elección de estudos e profesión, por exemplo, sabemos que o acceso
das mulleres aos estudos de enxeñaría continúa marcado polo xénero de tal xeito que, despois dun
periodo de alza comprendido entre fins dos 80 e o ano 2000, as porcentaxes de mulleres
estancáronse ou diminúen e no conxunto non superan o 30%. As mulleres representan minoría na
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matrícula das titulacións relacionadas co sector Naval (20%), as Obras e Construcións (34%), a
Informática (22%) e a Enxeñaría Industrial (26%), sen embargo a súa representación é maior, nas
Enxeñarías Agroalimentarias (48%) e na Enxeñaría Química (60%) (Álvarez Lires et alii,2010).

O

informe

da

Campaña

Mundial

(http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE_INTERIM_Gender_Report.pdf) mostra que a
discriminación e os estereotipos de xénero están fortemente enraizados nos sistemas de educación
amosando, no seu estudo, uns resultados nos que afirman que as nenas se senten menos libres, as
mestras son máis discriminadas ou que, en todo o mundo menos nenas acceden á secundaria e as
familias prefiren pagar pola educación dos nenos.
A estes datos podemos engadir algúns dos resultados do estudo "Percepción social de la violencia de
género en la adolescencia y la juventud" realizado por Verónica de Miguel para o CIS, é moi
preocupante a maneira en que a xuventude percibe as relacións, o sexismo e a violencia de xénero,
por exemplo, un de cada tres mozos de entre 15 e 29 anos considera que "nalgunhas ocasións é
inevitable ou aceptable controlar á parella", " un 32% das mozas toleran nalgunha medida a violencia
asociada ao control"
Como din Abad e Aguilar (1996):Dende o nacemento dun bebé as persoas adultas que o rodean cos
seus comportamentos inflúen e moldean de xeito diferente a nenas e nenos (diferenzas nas cores de
roupa, nos adornos, no ton de voz coa que se lles fala...), así consciente ou inconscientemente están
construíndo o xénero, están aportando unha identidade cultural sobre a identidade sexual da
criatura.

Medios de
comunicación

Familia

Escola
Construcción
social do xénero

Contos
tradicionais

Mundo laboral
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Na escola adquírense actitudes, valores e normas de comportamento polo que debemos dar resposta á
petición da sociedade de que as mulleres e os homes desenvolvan habilidades, capacidades e valores
que lles permitan o seu pleno desenvolvemento persoal e social independentemente do seu sexo e
que, tanto mulleres e homes teñen dereito á mesma atención, o mesmo respecto, e o mesmo dereito
ao protagonismo.

Na escola podemos atopar múltiples formas de transmisión de estereotipos sexistas:
Uso sexista da linguaxe
Cargos no centro (a pesar do peso maioritario das mulleres nos centros educativos, os cargos
directivos os acostuman a ter homes)
Encargarlle tarefas ós nenos que impliquen forza física e ás nenas de limpeza, orde,...
Diferentes expectativas que pode ter o profesorado para as nenas que para os nenos: crer que os
nenos están máis interesados e mellor dotados para as matemáticas, que se hai moitos nenos nunha
clase hai máis barullo, que é mellor sentar unha nena cun neno para que non haxa problemas de
conduta,...
Modelado nas posturas das nenas: “as nenas non se sentan así...”, “ten coidado coa saia ..."
Diferenciación das cores. Os mandís, as mochilas, as bolsas os estoxos,... das nenas son rosas e os
dos nenos de calquera outra cor que non sexa rosa.
Distintos xoguetes e xogos.

Por todo o que acabamos de comentar vemos que é necesario facer un traballo a prol da igualdade.
Mais tamén cómpre facelo porque a lexislación actual así nolo indica, tanto a lexislación educativa
como a social.
LOE

LOMCE

Entre os seus principios indica:

Entre

os

seus

CURRÍCULO DE INFANTIL

principios Decreto 330/2009, do 4 de xuño:

indica:
O

desenvolvemento

igualdade

de

da

dereitos

e O

desenvolvemento

oportunidades e o fomento de igualdade
a

igualdade

efectiva

homes e mulleres

de

dereitos

da
e

entre oportunidades e o fomento
da igualdade efectiva entre
homes e mulleres, así como a
prevención da violencia de
xénero.

Artigo 3º.-Fins.
3. Potenciarase a transmisión
daqueles valores que favorezan a
liberdade
persoal,
a
responsabilidade, a cidadanía
democrática, a solidariedade, a
tolerancia, o respecto, a xustiza, a
prevención de conflitos e a súa
resolución pacífica, a nonviolencia en todos os ámbitos da
vida persoal, familiar e social, así
como o desenvolvemento da
igualdade
de
dereitos
e
oportunidades e o fomento da
igualdade entre homes e mulleres.
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Fóra das leis educativas hai varias leis que recollen a igualdade, poñemos como exemplo:

Constitución
Española
• A Constitución Española (1978)
establece que os españois son iguais
ante a Lei, sen que poida prevalecer
discriminación algunha por razón de
nacemento, raza, sexo, relixión,
opinión ou calquera outra condición
ou circunstancia persoal ou social

Lei de igualdade
•Lei 7/2004, do 16 de xullo que comeza A
igualdade de dereitos entre mulleres e
homes é unha necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que,
desde todos os niveis normativos, se tenta
conseguir a través de diversas
medidasplasmadas nos tratados
internacionais, na normativa
comunitaria, na nosa Constitución e na
normativa legal e regulamentaria interna
e que no seu Capítulo I trata da
educación e a formación para a igualdade
entre mulleres e homes

4.1. PROPOSTAS PARA MELLORAR ESTA SITUACIÓN
Para mellorar a situación podemos intervir dende ámbitos diversos, mais no que nos atinxe a nós
como futuro profesorado a pregunta pode ser: Como podemos traballar na escola para previr a
desigualdade de xénero? Que podemos facer?.
Algunhas autoras realizan propostas variadas para o traballo na escola (Abadet alii, 2006):
-

Respecto da división sexual do traballo: valorizar o traballo doméstico e a necesidade de
compartir tarefas

-

A importancia da expresión dos sentimentos: podemos traballar esquemas emocionais
dirixidos a nenas e nenos: expresividade dos sentimentos, observación das emocións doutras
persoas, control de manexo de impulsos, da ira… Tamén cómpre potenciar a valoración e o
logro da independencia afectiva, a expresión do NON, habilidades de toma de decisións e de
busca e petición de axuda…

-

A linguaxe: propoñer expresións que abrangan mulleres e homes e analizar refráns e chistes
sexistas.
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-

As expectativas profesionais: fomentar por igual expectativas profesionais para nenas e
nenos. Reflexionar sobre os materiais e recursos que a escola presenta ao alumnado. Explicar
roles, propor modelos alternativos a roles estereotipados.

-

A utilización dos espazos da escola: intervir nos espazos de xogo, nos recantos, na
organización da aula, lembrar que hai situacións formais e regradas e informais, ambas son
fonte de modelaxe para o alumnado.

-

Analizar criticamente o uso indebido do corpo da muller: Como obxecto na publicidade, na
TV, no cine, nas cancións,...Facer propostas de análise de imaxes. Denunciar calquera tipo de
violencia na publicidade e nos medios combatendo a degradación da imaxe feminina.

-

Analizar o uso do tempo de lecer de mulleres e homes.

-

Traballar coas familias facendo suxestións, comentarios,... Achegar ideas sobre xogos e
xoguetes, recomendar libros de contos, aconsellar actuacións dende a casa...

-

Xogos e xoguetes: usalos sen ter en conta o sexo.

Como na escola podemos poñer en marcha o uso de diversas experiencias e recursos e proporcionar
modelos variados, propuxémonos neste TFG levar a cabo unha experiencia integrada ao redor dun
personaxe motivador que guiase ao alumnado na reflexión sobre algúns dos aspectos anteriormente
mencionados nun marco de aprendizaje cooperativa. Por que neste marco?
4.2. A APRENDIZAXE COOPERATIVA. POR QUE TRABALLAR CON ESTRATEXIAS
COOPERATIVAS
O proceso de aprendizaxe-ensino que se desenvolveu ao longo da historia estivo baseado en equipos
de traballo tradicionais onde non hai interdependencia positiva, non se asegura a responsabilidade de
cada persoa, non se desenvolven as habilidades cooperativas, o liderado está individualizado, o éxito
soamente se debe ao traballo dun ou varios membros do grupo, o equipo non traballa como tal e o
profesor ou a profesora poucas veces revisa o traballo do equipo desbotando así as posibilidades de
guía e axuda a este.Estas son precisamente as diferenzas entre os equipos cooperativos e os equipos
de traballo tradicional que expón Pujolás(2001) coincidindo coas condicións fundamentais da
auténtica aprendizaxe cooperativa recollidas por Johnson, Johnson e Holubec (1999) e que se
expoñerán a continuación para dar resposta á pregunta que moitas e moitos se formulan: por que se
debe traballar con estratexias cooperativas.
A condición máis importante que se debe dar naauténtica aprendizaxe cooperativa é a
interdependencia positiva onde as alumnas e os alumnos perciben a vinculación que hai entre os
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membros do grupo desencadeándose así un clima favorable para o traballo e unindo o éxito co
traballo en equipo sendo imposible conseguir o primeiro sen ser a través do segundo.

No traballo cooperativo, todas e todos os membros do grupo deben responsabilizarse do seu traballo
así como do das demais e dos demais sendo capaces de valorar o realizado por cada unha e cada un e
de consensuar e resolver os posibles problemas que poidan xurdir de forma axeitada e pacífica
desenvolvendo as habilidades sociais e persoais necesarias para colaborar e achegar todo o necesario
ao equipo.
Como sabemos, a aprendizaxe cooperativa non é algo novo, aínda que non se desenvolveu o
suficiente ao longo da historia, existen algúns precedentes:
Na filosofía Sócrates o Propuxeron un ensino máis individualizado con grupos
Seneca
Joseph

pequenos cos que traballar de forma máis axeitada
Lancaster

Andrew Bell (S.XVIII)

y Utilizaron, con grandes e beneficiosos resultados, a
aprendizaxe cooperativa no seu proceso de aprendizaxeensino

Francis Parker e John Introducen a aprendizaxe cooperativa no seu modelo de
Dewey (S.XIX)

aprendizaxe-ensino

David e Roger Johnson Grazas a estas persoas investigadoras rexorde, tras anos de
(años 70)

escuridade, o interese pola aprendizaxe cooperativa

Podemos dicir que o traballo cooperativo na aula se basea na Teoría Sociocultural de Vygotsky (que
di que a persoa aprende na súa interacción coas demais, a partir da cal, procesa a nova información
ata incorporala na súa estrutura cognitiva), a Teoría Xenética de Piaget (a cal expón que a interacción
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social é fundamental para o desenvolvemento das estruturas intelectuais superiores: razoamento,
planificación, memoria, creatividade..., cuxo papel resulta decisivo para a aprendizaxe) e o seu
desenvolvemento a través da Escola de
Psicoloxía Social de Xenebra, a Teoría
da Interdependencia Positiva dos irmáns
Johnson (mencionado anteriormente), a
Aprendizaxe Significativa de Ausubel
(onde se fala de que o alumnado debe
pasar á actividade e converterse nun
construtor

de

coñecementos),

a

Psicoloxía Humanista de Rogers (a cal
trata a diversidade como trazo distintivo
do ser humano e como factor influente
no proceso de aprendizaxe-ensino) e a
Teoría das Intelixencias Múltiples de
Gardner (que nos propón traballar as oito
intelixencias do alumnado) as cales nos permiten reflexionar sobre todos os beneficios que podemos
obter co traballo cooperativo e por que debemos desenvolver o noso proceso de aprendizaxe-ensino a
través deste.
A aprendizaxe cooperativa ten unhas características básicas:
Caracterísitcas dos equipos cooperativos
-

A interdependecia positiva entre os membros do grupo

-

Relación igualitaria entre todas e todos os membros do equipo

-

A aprendizaxe prodúcese en todas e todos os compoñentes do grupo

-

O éxito ou fracaso do traballo realizado recae sobre todas e todos os membros
do equipo

-

Foméntase a interacción entre o alumnado e entre o profesorado e este.

-

O alumnado desenvolve comportamentos cooperativos beneficiosos para a súa
vida en sociedade

-

O alumnado é responsable da súa aprendizaxe e do do resto das súas
compañeiras e dos seus compañeiros

-

A aprendizaxe cooperativa serve, ademais de para mellorar as competencias
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sociais e cognitivas, para desenvolver as competencias lingüísticocomunicativas (Hirst e Slavik)
-

Aumenta o rendemento ou produtividade das e dos estudantes mellorando as
relacións interpersoais e aceptación das diferenzas, mellora a precisión na
toma de perspectiva social desenvolvendo a creatividade e elevado os niveis
de autoestima e mellora a, anteriormente interdependencia (Pujolás).

Gustaríame salientar a importancia da avaliación continua por parte do profesorado e grupal onde se
poden apreciar os froitos do traballo cooperativo e a través da cal non só se valora a metodoloxía e a
aprendizaxe individual se non os logros do equipo e a aplicación das técnicas e procedementos que
non se dan sen a utilización de estratexias cooperativasasí como rememorar unha frase de
Pujolás(2003) que di que no traballo cooperativo non se trata só de facer unha mesma cousa entre
todos, senón tamén de facer cada un unha cousa ao servizo dunha «comunidade».
Por último e non por iso menos importante, non debemos esquecer a utilidade das estratexias
cooperativas á hora de atender á diversidade e ás necesidades do alumnado xa que as devanditas
estratexias propician un clima de interacción, participación e comunicación que axuda ás alumnas e
aos alumnos con dificultades neste ámbito así como ao desenvolvemento e mellora das devanditas
habilidades no resto do alumnado.

Fonte da imaxe-esquema da formación dos equipos cooperativos: ‘Modelos y prácticas educativas,
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Grao educación Infantil’. Pode consultarse en: https://vanesagl.wordpress.com/page/2/

4.3. APRENDIZAXE COOPERATIVA E IGUALDADE
O fundamental para traballar a igualdade na escola é preparar a nenas e a nenos para participar
activamente na sociedade e para cooperar. Isto non pode facerse sen metodoloxías adecuadas que
fomenten o respecto e o aprezo polas diferenzas individuais, se non se busca a interacción e o
intercambio. Débese traballar dende as experiencias que o propio alumnado ten e na socialización
das mesmas para poder presentar alternativas.
A través da socialización dentro da aula dende os primeiros momentos da escolaridade, poden
formarse como futuras cidadás e cidadáns recoñecendo a diversidade e fomentando a convivencia
nas diferenzas individuais. A través dunha socialización adecuada podemos traballar a importancia
do traballo en equipo, da colaboración e da participación para o desenvolvemento de calquera plan
que favoreza a toda a comunidade. Trátase de aprender a cooperar para que nun futuro sexan persoas
que estean a favor da igualdade e que aprendan que co respecto, a tolerancia e a solidariedade se
combaten a discriminación e a desigualdade de oportunidades. Unha sociedade igualitaria precisa de
persoas que sexan formadas integralmente e son as metodoloxías que atendan a esta característica as
mellores para facelo.
Polo comentado no apartado anterior, a aprendizaxe cooperativa é a mellor maneira de traballar con
valores e de atender á diversidade.
A maioría de investigadoras e investigadores admiten que a aprendizaxe cooperativa ten efectos
fortes consistentes e positivos sobre as relacións sociais e diminúen os prexuízos e discriminacións,
mellorando a autoestima, as habilidades sociais, a cohesión social, a comunicación... Desenvólvese a
capacidade de tomar en consideración as achegas e experiencias do resto das persoas e ábrense a
novas perspectivas (Equipo docente en ABP Universidade de Murcia, s.f.).
A cooperación é unha das claves de mellora sociais. Aprender a traballar cooperativamente é moi
importante sempre, mais no referente á educación para a igualdade a estrutura cooperativa pode
axudar a que o alumnado se sinta seguro manifestando as súas opcións, aprezado e aceptado na súa
diversidade, valorado na súa contribución ao grupo, a ter voz na toma de decisións, a posibilitar a
ruptura de estereotipos cando se facilita a comunicación, a proporcionar e percibir a experiencia de
estatus similar,...
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Así, pois, ao traballar ao redor da igualdade de xénero pensamos que a aprendizaxe cooperativa
podería proporcionar ao alumnado novas oportunidades de aprender: aprender a respectar as ideas de
nenas e nenos, aprender a interactuar, mellorar as competencias sociais, aceptar as diferenzas,
proporcionar oportunidades a nenas e a nenos de desenvolver diversos roles nos equipos,
desenvolver comportamentos cooperativos e colaborativos necesarios para vivir en sociedade,
percibir diferentes maneiras de participar na toma de decisión,...
5.

DESENVOLVEMENTO

DA

EXPERIENCIA

NA

AULA

DE

E.

INFANTIL:

ESTRATEXIAS COOPERATIVAS PARA TRABALLAR NA AULA CO ALUMANDO DE
E.I.
5.1 CONTEXTUALIZACIÓN
CENTRO

ALUMNADO

O presente traballo de fin de grao A intervención realizada para este traballo realizouse en 4º e 6º
tivo como escenario da súa práctica de educación infantil, ambos os dous grupos formados por vinte
no Colexio Plurilingüe Sagrado e cinco alumnos e alumnas. O nivel económico das familias dos
Corazón de Xesús situado na rúa devanditos alumnos e alumnas é variado predominando o nivel
La

Estrada

número
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de medio.

Pontevedra centro que escolariza

No grupo de 4º de infantil hai 13 alumnos e 12 alumnas

alumnado de infantil, primaria e mentres que na clase de 6º hai 16alumnos e 9 alumnas.
secundaria.
Existen nove aulas de educación
infantil, delas tres son de 4º, tres de
5º e tres de 6º.
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5.2.

DESENVOLVEMENTO

DA

EXPERIENCIA

NA

AULA:

ESTRATEXIAS

COOPERATIVAS PARA TRABALLAR NA AULA CO ALUMNADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL.
XOANIÑA DECIDE O QUE QUERE
As actividades deseñadas a continuación foron desenvolvidas nunha aula de 6º de educación infantil
nenas e nenos de 5 e 6 anos) e noutra con alumnado de 4º de educación infantil do colexio Sagrado
Corazón de Xesús de Pontevedra.
As tarefas, actividades e propostas de traballo tiveron como eixo principal un personaxe: Xoaniña.
Xoaniña foi levando ao alumnado a reflexionar sobre diferentes aspectos de xeito que puxesen en
cuestión os estereotipos de xénero e tivesen oportunidade de observar modelos alternativos. Xurdiron
temáticas como: profesións, deportes, xoguetes, cores, traballo doméstico, temáticas sobre as que
viñamos observando que o alumnado amosaba estereotipos de xénero.
A mestra foi recollendo as observacións sobre as sesións nun diario, que xunto coa avaliación final
lle servirá para valorar o acontecido.
Desenvolvéronse cinco sesións na aula de 6º de EI e dúas na aula de 4º de EI
A continuación recollemos o deseño das mesmas:
5.2.1. Sesións.
5.2.1.1. Primeira sesión: Xoaniña
Nela presentarase a mascota que nos acompañará no desenvolvemento da proposta de traballo ao
longo dos días e o espazo onde desenvolveremos o traballo (o recuncho). Os obxectivos desta
primeira sesión recóllense sucintamente no cadro seguinte:

5.2.1.1.a Obxectivos:
- Introducir as dinámicas cooperativas e presentar os primeiros aspectos da proposta de traballo.
- Fomentar a interacción entre o alumnado a través de dinámicas cooperativas.
- Invitar ao alumnado a reflexionar sobre os estereotipos de xénero tratados na sesión e relacionados
cos deportes ou coas profesións.
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5.2.1.1.b. Contidos:
- Traballo con dinámicas e estratexias coperativas variadas para gran grupo (pelota, tea de araña)
Traballo en equipo cooperativo con dinámicas e estratexias variadas (lectura compartida, folio
xiratorio)
- Reflexión sobre estereotipos de xénero relacionados co vestiario e os gustos
- Diálogo
- Escoita e reprodución dun texto narrativo oral
- Escritura de palabras sinxelas

5.2.1.1.c. Desenvolvemento da sesión:
Presentación: A mestra comenta co alumnado na asemblea que hai un personaxe que precisa axuda
para atopar solución a algunhas preguntas e problemas que lle xurdiron e que opina que ninguén
mellor que elas e eles para axudarlle, pois levan tempo no cole aprendendo moito.
Quen será o personaxe?
Decídese hipotetizar sobre quen será. En gran grupo e coa dinámica "A pelota" (Véxase descrición
da dinámica no Anexo I) o alumnado que ten a pelota dá a súa opinión e pasa a pelota a outra persoa
que fará unha nova hipótese sen repetirse... A mestra irá anotando as propostas (un gato, unha
princesa, unha flor, un lobo,...) que rematarán cando teña participado todo o alumnado.
Analízanse as respostas, cantos animais, cantas persoas, cantos...
Acertaría alguén?
A mestra di ao alumnado que alí, no ordenador, está a resposta porque hai unha historia que fala do
personaxe... Proponlles ler a historia en equipos cooperativos usando a estratexia "Lectura
compartida modificada"(Véxase descrición da dinámica no Anexo I). A mestra le un fragmento da
historia (Ver Anexo II) e os grupos realizarán de forma rotativa (o parafraseo, o resumo, unha
pregunta e a resposta). A actividade repetirase con cada fragmento da historia ata que o alumnado a
coñeza.
A mestra indícalles que o personaxe aparecerá nun recanto/recuncho da aula e que alí iremos
poñendo os materiais que fagamos con ela. No recanto está a silueta do personaxe, que descubren
conxuntamente o alumnado e o profesorado da clase.
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As nenas e os nenos poden máis tarde manexar a silueta do personaxe e comentar que lles parece,
que opinan sobre el...
Pero... é nena ou neno? Por que o pensamos? En gran grupo comentan mentres a mestra anota as
opinións...
- Eu creo que é nena porque pode ser neno ou nena ainda que lle guste xogar ao fútbol porque as
nenas tamén xogan ao fútbol.
- É un neno porque lle gusta xogar ao fútbol.
- É un neno porque lle gustan os disfraces de piratas.
- É un neno porque leva pantalóns.
Como se chamará?
- Igual o nome nos dá unha pista de se é nena ou neno- decide o grupo.
Coa dinámica ‘Folio xiratorio’ (Véxase descrición da dinámica no Anexo I) e en equipo cooperativo
o alumnado tentará escribir posibles nomes. Un membro do grupo comeza a escribir no folio, e pásao
ao seguinte seguindo a dirección das agullas do reloxo. Realízase así sucesivamente ata que todos os
membros do equipo participen. As e os demais membros, deben prestar atención para corrixir,
axudar á compañeira ou ao compañeiro que está a realizar a súa achega, posto que todas e todos son
responsables da produción final do traballo. Farase unha posta en común.

Foto 2: Imaxe dos resultados recollidos no encerado da estratexia ‘Folio xiratorio’
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Detrás da silueta do personaxe está o nome. Un equipo dítalle as letras á profe e en gran grupo len o
nome. Desvélase o nome da mascota: Xoaniña.
Fálase de cal será entón o seu sexo e de por que tiñamos dúbidas..
Para rematar a sesión pensamos en lembrar o que pasou. Usamos para iso a dinámica ‘Tea de araña’
(Véxase descrición da dinámica no Anexo I).En dous pequenos grupos (primeiro un como exemplo e
despois o outro) realizaremos a tarefa.Todas as alumnas e os alumnos forman un círculo. Unha
alumna ou un alumno collerá o principio do nobelo de fío ou la e achegará un dato que lembre da
mascota que coñecemos (a súa cor favorita, que lle gusta, que non lle gusta...) e lanza o resto do
nobelo a outra compañeira ou outro compañeiros en soltar o fío. O seguinte compañeiro ou
compañeira fará o mesmo e pasaralle o nobelo de la á seguinte persoa quedando tamén cun pouco de
la ou fío ata chegarao último participante e lograr formar unha arañeira.
Para desfacer a tea de araña, volverase desenvolver a dinámica pero á inversa.

Foto 3: Nenas e nenos realizando a dinámica ‘Tea de araña’
Reflexionamos sobre o sucedido con Xoaniña, en que nos equivocamos, en que acertamos, por que
pensariamos así... e despedímonos de Xoaniña (que adoptamos como mascota) ata a sesión seguinte,
colocándoa no seu recuncho xunto ao material elaborado na sesión.
5.2.1.1.d. Actividades:
1. Presentación

23

2. Hipotetización sobre o personaxe coa dinámica "A pelota"
3. Análise das respostas
4. Lectura da historia coa estratexia cooperativa "Lectura compartida modificada"
5. Manexo da silueta do personaxe. Comentarios sobre ela e reflexión sobre se será nena ou neno de
acordo co que ven
6. Hipotetización sobre o nome en equipos cooperativos coa dinámica ‘Folio xiratorio’. Posta en
común dos resultados. Comprobación do nome e reflexión grupal.
7. Revisión do sucedido na sesión en gran grupo coa dinámica ‘Tea de araña`,
8. Reflexión final na asemblea

5.2.1.2 Segunda sesión: Xoaniña e as cores
5.2.1.2.a Obxectivos:
- Reflexionar sobre as cores e os gustos de cada unha e cada un así como o resto dos seus
compañeiros e das súas compañeiras.
- Desmontar estereotipos de xénero tales como a asociación de determinada cor a determinado sexo.
- Promover a interacción entre o alumnado así como a relación alumnado-profesorado
desenvolvendo novas dinámicas de traballo cooperativo.

5.2.1.2.b. Contidos:
- Traballo en equipo cooperativo con dinámicas e estratexias variadas (crebacabezas, lapis ao centro,
palabras clave,...)
- Reflexión sobre estereotipos de xénero relacionados coas cores
- Diálogo
- Escoita e traballo sobre texto narrativo oral
- Escritura de palabras e elaboración de historia oral sinxela
- Descrición sinxela
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5.2.1.2.c Desenvolvemento da sesión:
Unha semana despois, todo o grupo accedemos ao recanto de Xoaniña e para demostrarlle que non a
esquecemos imos lembrar a súa historia e algúns detalles sobre o que lle gusta, por que... Pensamos
facelo coa dinámica ‘O crebacabezas’ (Véxase descrición da dinámica no Anexo I)
Cada nena e cada neno terá anacos de imaxes relacionadas coa historia de Xoaniña (un cuarto da
imaxe) e deberá encontrar as compañeiras ou os compañeiros que precisa para completar a imaxe e
comentar posteriormente que relación ten a devandita imaxe con Xoaniña. As imaxes son: unha
pelota, un camión de bombeiros, un pantalón, unha pincelada de cor marrón, un enchufe e un coche.
A mestra guiará ese debate grupal con comentarios e observacións como:
- Un enchufe... así que Xoaniña quería ser electricista, ben... epor quequererá ser electricista? Ser
fontaneira sería o mesmo? e que opinará de ser enfermeira?...
- A cor marrón... por quelle gustará a cor marrón a Xoaniña? Gustaralle a rosa? E a cor azul?

Foto 4: Nenas e nenos realizando a estratexia ‘O crebacabezas’.
Rematada a actividade porase en común.
Que problema terá Xoaniña hoxe? No ordenador está a continuación da historia (Ver Anexo III) así
que nos preparamos para vela. Xoaniña dinos que vai comprar unha mochila xa que a súa se estragou
un pouco de tanto traballar no cole.
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O alumnado nunhaasemblea dirá de que cor a mercarían se fose para elas e para eles, recolleremos as
propostas e contaremos.
Despois pensarán na cor que cren que terá a mochila que vai comprar Xoaniña e por
queelixiráestacor e de que corpensan que non será a mochila. Para realizar estas hipóteses
empregarase a dinámica ‘Lapisao centro’ (Véxase descrición da dinámica no Anexo I).
Cada grupo deberá consensuar unharespostaás preguntas e, posteriormente, debe escribilo na súa
folla de traballo.
Ao remate farase unha posta en común dos resultados da dinámica. Reflexionaremos sobre os
motivos polos que propoñemos cada grupo esas solucións, sobre que cores propuxemos para nós e
para Xoaniña, que teñen de diferentes, por que ten importancia elixir unha cor ou outra,...
Tras a posta en común, veremos na continuación da historia a elección de Xoaniña que nos dirá que a
vai mercar amarela.
Despois de ver a resposta e en gran grupo faremos un debate (do cal poñeremos os resultados no
encerado) sobre o que opinan as alumnas e os alumnos sobre as cores, se haiunhas cores para nenas e
outras para nenos.
Falamos doutro tipo de obxectos que levamos: estoxos, camisetas, zapatillas, peluches,etc e as cores
que teñen e por que cremos que nolas mercan desa cor...

Foto 5: Imaxe dos resultados recollidos no encerado da estratexia ‘Lapis ao centro’.
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Rematamos esta parte da sesión visionando imaxes que nos proporciona Xoaniña a través da mestra.
Son imaxes de nenas/rapazas e nenos/rapaces con roupa, obxectos e/ou elementos de cores diversas e
non esteriotipadas (Ver Anexo IV).
Describimos as imaxes e comentamos en gran grupo as nosas opinións ao respecto.
Por último, e para recoller o aprendido na sesión faremos un xogo en equipos cooperativos coa
estratexia "Palabras clave" (Véxase descrición da dinámica no Anexo I) no que a profesora
proporcionará catro palabras: neno, nena, rosa e azul, dúas delas cores a cada grupo (estas para todos
os grupos) coas que deberán facer unha oración para intentar formar unha historia sobre un
personaxe e os seus obxectos entre todos os grupos da aula.

5.2.1.2.d. Actividades:
1. Revisión da historia de Xoaniña en equipos coa dinámica ‘O crebacabezas’. Posta en común en
gran grupo
2. Lectura da continuaión da historia de Xoaniña e o problema da mochila.
3. Propostas en asemblea sobre a cor que desexarían para a súa mochila e razoamento da reposta.
4. Uso posterior de dinámica cooperativa "lapis ao centro" para determinar por consenso a cor que
propoñen para a mochila de Xoaniña. Posta en común en gran grupo.
5. Comprobación da proposta de Xoaniña coa lectura da 3ª parte da historia.
6. Debate en gran grupo sobre as cores e se hai unhas cores para nenas e outras para nenos e para os
obxectos que usan
7. Visionado de imaxes, descrición e comentarios en gran grupo sobre as cores que usan.
8. Xogo en equipos cooperativos con palabras para construír oracións e historias coa estratexia
"Palabras clave" relacionadas con cores e o seu uso.

5.2.1.3 Terceira sesión: Xoaniña e os xoguetes
Nesta sesión trataremos os esteriotipos de xénero relacionados cos xoguetes das nenas e das nenos
axudándonos da mascota Xoaniña que lle presenta ao alumnado un problema sobre un xoguete que
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posúe e do cal se cansou; tentaremos que o alumnado reflexione e propoña solucións para afondar no
tema indicado.
5.2.1.3.a. Obxectivos:
- Invitar ao alumnado a afondar e reflexionar sobre os estereotipos de xénero tratados na sesión e
relacionados cos xoguetes das nenas e os nenos.
- Concienciar o alumnado da posibilidade de xogar con todo tipo de xoguetes independentemente do
xénero.
- Potenciar a imaxinación e creación de xoguetes artesanais no alumnado.
- Invitar ao alumnado a coñecer e desenvolver novas dinámicas cooperativas.
- Fomentar a interacción entre o alumnado desenvolvendo a capacidade de comunicación,
exposición e consenso.

5.2.1.3.b. Contidos:
- Traballo con dinámicas e estratexias cooperativas (‘A pelota').
- Traballo en equipo cooperativo con dinámicas e estratexias variadas (‘1-2-4’ e ‘Diana’).
- Reflexión e debate sobre estereotipos de xénero relacionados cos xoguetes.
- Diálogo.
- Elaboración de xogos.
- Escritura de palabras sinxelas.

5.2.1.3.c. Desenvolvemento da sesión:
Tras sete días de reflexión individual sobre cuestión de estereotipos de xénero que xorden durante o
desenvolvemento da programación da aula e que comentamos escuetamente recordando a Xoaniña e
esperando a que volva connosco para poder axudarlle, vemos que Xoaniña apareceu por fin no seu
recanto. Imos ata alí porque todas e todos sabemos que isto é un indicador de que quere falar
connosco.
Xa no recuncho de Xoaniña, esta cóntanos a través dunha presentación que ten un novo problema
"xa que se cansou de xogar sempre do mesmo xeito co seu xoguete preferido" (Anexo V) polo que,
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en gran grupo, e coa dinámica ‘A pelota’ (Anexo I) expoñemos posibilidades de divertimento que lle
podemos dar a Xoaniña para que utilice co seu camión.
Despois de valorar as respostas cun debate que guiará a profesora e no que todas e todos
comentamos que nos parecen as propostas das compañeiras e dos compañeiros, continuamos
escoitando en gran grupo a Xoaniña que nos propón facer un xoguete caseiro entre todas e todos
para non gastar diñeiro.
Tras escoitar a súa proposta, a profesora tentará buscar a implicación do alumnado e pulsará a súa
opinión sobre o que lles parece a proposta de Xoaniña. Empégase unha estratexia cooperativa‘1-2-4’
(Véxase o desenvolvemento da estratexia no Anexo I) coa que se comentará:
- Parécevos boa idea?
- Que xoguete credes que lle pode gustar?
- Cal credes que compraría se tivese diñeiro?
- Por que?
Seguindo a estratexia, o alumnado deberá, en 1º lugar,

responder a estas preguntas de xeito

individual para, ao rematar, e formando dúas parellas dentro de cada grupo (recordemos que son
catromembros) responder ás mesmas preguntas consensuando os resultados con outra persoa
membro do equipo cooperativo.
Para finalizar e como último paso da estratexia cooperativa, o grupo na súatotalidade (as dúas
parellas que se formaron no paso anterior) debe comparar as respostas reflexionando, decidindo e
formulando unha resposta-produto de todo o grupo e coa que todas as persoas do grupo estean de
acordo.
Cando rematamos de facer a dinámica en pequenos grupos cooperativos, todas e todos poñemos en
común os resultados da mesma e anotámolos no encerado para poder ver as opinións do resto dos
equipos que compoñen a clase.
A profesora ou o profesor tenta que o alumnado reflexione sobre as súas respostas expoñendo os seus
argumentos aos demais grupos facendo preguntas que xorden dos resultados como:
-

Parécevos boa idea? Si? E por que? Credes que todas e todos xuntos se nos unimos
poderemos axudala?
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-

Unha pelota? Pensades que o xoguete que máis lle gustaría é unha pelota? Pero… xa ten unha
non? Que outro xoguete poderiamos crear?

Cando rematamos de comentar as respostas e reflexionar sobre as mesmas, Xoaniña, na presentación
dinos que lle gustan moito pero que quere un dominó. En gran grupo o alumnado decide axudala
nesa elaboración e, por suposto, tal como lle gusta a Xoaniña, farémolo traballando en equipos
cooperativos.
Para elaborar o dominó, facemos ver que cada equipo terá que ter certaspezas de dominó asignadas
(co fin de que non se repitan) e así elaborar entre todas e todos un gran dominó para Xoaniña, así que
decidimos conxuntamente que equipo fará que ficha.
Cada persoa do equipo será encargada de realizar unhatarefa dentro da elaboración das pezas que
lletocoufacer.
- Dúas persoas de cada grupo recortarán o folio para elaborar os rectángulos propios das fichas do
dominó.
- Outra pegará os rectángulos nos anacos de cartón que se lle proporcionará (co fin de que queden
pezas resistentes).
- Outradebuxará o número de puntos (en cada metade da peza) correspondentesáspezas que lle toca

Foto 6: Nenas e nenos creando pezas do dominó artesanal para Xoaniña.
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facer.
Tras consensuar a elaboración do dominó, comezamos a facelo en equipos coa posibilidade de
axudar ás e aos demais compañeiras e compañeiros na creación das súas pezas se existe algunha
dificultade.

Cando vimos o resultado decidimos que, antes de darlle o dominó a Xoaniña, debíamos deixar un
pouco de tempo para gozar do noso xoguete artesanal de forma grupal deixando minutos da sesión
para, coa estratexia da diana (Anexo I) e en pequenos grupos cooperativos onde nunha das catro
partes do círculo central de 'A diana', cada unha e cada un escribe o seu nome, reflexionar e escribir
na parte do círculo que vén a continuación con que xoguetes e a que xogoscreelaou el que podemos
xogar todas e todos de forma conxunta.
Despois da devandita reflexión, os equipos expoñen os seus resultados ao resto das súas compañeiras
e dos seus compañeiros.
En asemblea falamos das vantaxes de xogar conxuntamente e cos mesmos xoguetes e introducimos
un debate sobre se existen xoguetes para nenas e para nenos, se as nenas ou os nenos non poden
xogar a determinados xoguetes e por que, poñemos en dúbida esta categorización e falamos de
xoguetes educativos aptos e mesmo de que tamén é divertido xogar con xoguetes como bonecas,
coches, tractor, ferramentas, cociñiña,.... que todas e todos podemos divertirnos así.
Para rematar a sesión, a profesora porá imaxes (Anexo VI) que amosan modelos diferentes aos
xoguetes estereotipados (nenas e nenos xogan xuntas e xuntos con coches, a planchar, a facer
comidas ou a coidar dun bebé) pedindo que o alumnado comente o que está a observar e guiando a
este con preguntas como:
-

Con que está a xogar a nena? Cun coche? Que xogos podemos facer cun coche? E coa
boneca? Cal de vós xogaría coa boneca que ten o neno? A que podemos xogar cunha boneca?
E cun balón?...

-

A nena e o neno están a xogar coas cociñiñas que vos parece? Xogastes algunha vez ás
cociñiñas todas e todos xuntos? Que facemos nunha cociñiña?...

5.2.1.3.d Actividades:
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1. Lectura, en gran grupo e no recuncho, da historia de Xoaniña e o problema do camión de
bombeiros de xoguete.
2. Propostas, en gran grupo e coa dinámica ‘A pelota’ das posibilidades de divertimento que lle
podemos dar a Xoaniña para que utilice co seu camióne razoamento da reposta.
3. Uso da dinámica cooperativa ‘1-2-4’para determinar que xoguete lle gustaría ter a Xoaniña.
4. Comprobación das propostas que lle facemos a Xoaniña coa continuación a lectura da historia
onde nos propone a creación dun dominó.
5. Debate en gran grupo e asamblea para determinar a forma de elaboración do dominó para a nosa
mascota.
6. Creación do dominó en equipos cooperativos.
7. Xogo co dominó creado entre todas e todos as nenas e os nenos da aula.
8. Reflexión e exposición mediante a dinámica ‘A diana’, en grupos cooperativos, sobre con que
xoguetes e a que xogos cremos que podemos xogar todas e todos de forma conxunta. Posta en
común dos resultados.
9. Visionado de imaxes, descrición e comentarios en gran grupo sobre os xoguetes das mesmas e a
forma de utilizalos das nenas e dos nenos.

5.2.1.4 Cuarta sesión: Xoaniña e as profesións
Nesta sesión traballamos os estereotipos presentes na sociedade no ámbito das profesións así como a
discriminación das mulleres neste.

5.2.1.4.a. Obxectivos:
- Invitar ao alumnado a afondar e reflexionar sobre os estereotipos de xénero tratados na sesión e
relacionados cos xoguetes das nenas e os nenos.
- Concienciar o alumnado da posibilidade de elixir a profesión que desexe independientemente do
sexo ao que pertenza.
- Invitar ao alumnado a coñecer e desenvolver novas dinámicas e estratexias cooperativas.
- Invitar ao alumnado a empatizar e interactuar coas compañeiras e os compañeiros respectando as
súas decisións e desexos.
- Desenvolver no alumnado a capacidade de critica acerca da situación de discriminación das
mulleres no ámbito laboral presente na sociedade.
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5.2.1.4.b. Contidos:
- Traballo con dinámicas e estratexias cooperativas variadas como ‘A cámara de fotos’, ‘Lapis ao
centro’, ‘A diana’ ou ‘Grupos de cores’.
- Reflexión e profundización sobre estereotipos de xénero relacionados coas profesións.
- Diálogo e consenso.
- Creación de entrevistas.
- Escritura de palabras sinxelas.

5.2.1.4.c Actividades:
Tras dirixirnos ao seu recuncho con motivo da aparición de Xoaniña neste, puidemos comprobar, en
gran grupo, que quería expoñernos unha cuestión e é que, como ben nos contou noutras sesión, ela
quere ser electricista pero está desgustada porque non sabe o que queremos ser nós de maiores o que,
sendo a nosa amiga, non lle parece ben.
Despois de contarnos os motivos polos cales ela elixiu ese oficio e non outro (Ver historia no anexo
VII), mencionará algúns oficios que se opina que son adecuados para as mulleres e expoñendo os
seus motivos para non querer desenvolvelos, pregúntanos que nos gustaría ser de maiores a nós polo
que, en gran grupo, decidimos contarlle, a Xoaniña e ao resto de compañeiras e de compañeiros, coa
estratexia ‘A cámara de fotos’ (Anexo I).
O alumnado poderá explicar que quere ser de maior e por que ao resto da aula a través da estratexia:
A cámara de fotos (modificada) onde poñeremos ao alumnado nun gran círculo, menos aunha
alumna ou un alumno a cal ou o cal será a ou o que leve unha 'cámara' e se achegará a un compañeiro
ou a unha compañeira para facerlle unha 'foto' poñéndolle a man na cabeza e pechando os ollos.
A foto a verbalizará o alumno ou a alumna que a fixo dicindo o que cre que será de maior o
compañeiro ou a compañeira á que llesacou a devandita foto (e ao ou á que lle puxo a man na
cabeza).
O alumno ou a alumna á que lle sacaron a foto ten que explicar ao resto do grupo se a súa amiga ou
amigo acertou e por que quere ter esa profesión ou non cando sexa maior.
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Foto 7: Nenas e nenos desenvolvendo, en gran grupo, a estratexia, ‘A cámara de fotos’
(modificada).

Cando rematamos de expor as nosas preferencias, decidimos plasmalas nun papel xa que somos
moitas e moitos e pouco a pouco se nos esquecen as cousas polo que collemos o lapis para facelo a
través da dinámica, modificada, ‘Lapis ao centro’ (Anexo I).
Recóllense todas as profesións en fichas dobres, onde consten o nome das mesmas e os debuxos que
o alumnado faga delas, coa estratexialapis ó centro.
Trala a recollida da información sobre os oficios que a clase prefería para o seu futuro, poñémola en
común a través dunha asemblea en gran grupo, a cal é guiada pola mestra con preguntas como as que
se expoñen a continuación:
-

Profesora, que bonita profesión… e… por que queres ser profesora?

-

Futbolista… por que queres ser futbolista? Cal sería o teu segundo oficio preferido?
Gustaríache compartir profesión cos teus compañeiros? E coas túas compañeiras?

-

...

Cando puxémos en común os resultados e reflexionamos sobre as nosas respostas, decidimos que nós
tamén lle queríamos preguntar cousiñas a Xoaniña xa que, o que ela elixiu, parécenos un oficio moi
interesante que poucas nenas e poucos nenos elixen tan pequenas e tan pequenos coma ela.
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Como Xoaniña está moi ocupada e non pode vir á clase, decidimos elaborar, entre todas e todos e en
grupos cooperativos a través da estratexia ‘A diana’ (Ver Anexo I), unha entrevista que a mestra lle
transmitirá e que ela nos responderá coa maior brevidade posible.
Para realizar a estratexia ‘A diana’, onde o alumnado lle formulará cuestión a Xoaniña, dividiremos
o noso gran grupo en diferente subgrupos situando a todo o alumnado en círculo (recordemos que
neste caso xa están en círculo da estratexia 'A cámara de fotos') e pedirémoslle que pechen os ollos.
A profesora colocaralle un adhesivo dunhacor (ou ben píntalles unha raia cunha cor) de forma
aleatoria repetíndose cada cor catro veces (os grupos estarán formados por catro alumnas e alumnos).
Cando todas as alumnas e alumnos teñan a súa cor diante, a profesora indicaralles que poden abrir os
ollos e que deben xuntarse coas compañeiras e os compañeiros que teñan a mesma cor que elasou
eles. Con todo o alumnado agrupado lévase a cabo a estratexia e faremos, en grupos cooperativos,
unha entrevista (que a profesora lle fará en horario extraescolar a Xoaniña e da que nos traerá os
resultados o próximo día).
Para rematar a sesión, a profesora proporá a visualización dunhas imaxes (Ver anexo VIII) co fin de
amosar modelos alternativos aos que acostuman a ver ao redor dos oficios (de mulleres realizando
oficios non estereotipados: fontaneira, bombeira, enxeñeira, alabanela...) as cales analizamos e
comentamos en asamblea guiados pola mestra que formulará preguntas coma:
-

É unha muller traballando, de que traballa? Coñecedes algunha? Coñecedes a moitas mulleres
que desenvolvan ese oficio?

-

É un home traballando… coñecedes algún que traballe niso? Gustaralle o seu oficio? Se
puidese cambiar… por cal credes que cambiaría?

-

...
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Foto 7: Nenas e nenos desenvolvendo a estratexia ‘Grupos de cores’.

5.2.1.4.d. Actividades:
1. Lectura, en gran grupo e no recuncho, da narración de Xoaniña a cal nos conta por que elixiu o
seu oficio e nos pregunta que queremos ser de mariores.
2. Comentamos, en gran grupo e coa dinámica ‘A cámara de fotos’ o que queremos ser de maiores
expoñendo os motivos da nosa elección.
3. Recollemosos datos da estratexia grupal ‘A cámara de fotos’ coa axuda da dinámica de pequeno
grupo ‘Lapis ao centro’ (modificada).
4. Coa dinámica ‘Grupos de cores’ formamos os equipos cooperativos para facer a entrevista a
Xoaniña a través da estratexia ‘A diana’.
5. En asemblea todas e todos xuntas e xuntos vemos, reflexionamos e comentamos unhas imaxes
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que a profesora propón co fin de amosar modelos alternativos ao redor dos oficios.

5.2.1.5 Quinta sesión: Xoaniña e o traballo doméstico
Nesta sesión trataremos os estereotipos de xénero relacionados co traballo doméstivo axudándonos
da mascota Xoaniña que lle presenta ao alumnado un problema (esta vez é un problema dunha amiga
dela), no que unha persoa comeza a estar cansa de facer tanto ela soa; tentaremos que o alumnado
reflexione e propoña solucións para afondar no tema indicado.
5.2.1.5.a Obxectivos:
- Reflexionar sobre as cores e os gustos de cada unha e cada un así como o resto dos seus
compañeiros e das súas compañeiras.
- Reflexionar sobre estereotipos de xénero tales como a asociación do traballo doméstico á un
determinado sexo.
- Invitar ao alumnado a profundar no traballo que teñen as nais e os pais que desenvolven as tarefas
do fogar.
- Promover a empatización entre o alumnado así como cos problemas das compañeiras e dos
compañeiros fomentando tamén a relación alumnado-profesorado desenvolvendo novas dinámicas
de traballo cooperativo.
- Invitar ao alumnado a colaborar nas tarefas domésticas.

5.2.1.5.b. Contidos:
- Traballo en equipo cooperativo con dinámicas e estratexias variadas de pequeno grupo (o
‘Crebacabezas’, ‘A pelota’ e o ‘Folio xiratorio’).
- Traballo con dinámicas de gran grupo coma a ‘Parada dun minuto’.
- Reflexión sobre estereotipos de xénero relacionados co traballo doméstico.
- Diálogo e consenso.
- Escoita e traballo sobre texto narrativo oral.
- Escritura de palabras e elaboración de historia oral sinxela.
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5.2.1.5.c Desenvolvemento da sesión:
Despois de acudir por derradeira vez ao recuncho de Xoaniña, comezaremos a sesión coa lectura das
respostas que Xoaniña nos facilita sobre as cuestións que lle realizamos na sesión anterior tratando o
tema da súa futura profesión, electricista, e conovo problema que nos presenta.
Leremos estas respostas utilizando a estratexia 'Parada dun minuto' (Anexo I) na que, despois de que
a profesora lea unharesposta de Xoaniña, deixa un tempo para que un grupo de alumnas e alumnos
comente, pregunte oufaga novas cuestións sobre o que esta nos conta.
Tras ler e comentar a información, Xoaniña contaranos que hoxe ten un novo problema e pide axuda
para resolvelo (xa que isto é o que negociamos na primeira sesión) pero o problema desta vez é que
ten unha amiga á que lle acontece algo e ela considera que non hai mellor xeito de explicalo que
ensinárnolo a través dun vídeo.
Cando

vemos

o

vídeo

que

nos

proporciona

Xoaniña

(‘El

sueño

imposible’:

https://www.youtube.com/watch?v=S-jJGqLaTRc) e coa estratexia (modificada) 'O crebacabezas',
(ver Anexo I), o alumnado tratará de responder as preguntas que a profesora lle fai como guía para
comezar a reflexionar e axudar á amiga de Xoaniña. Estas preguntas son as seguintes:
- Que pasaba ao principio do vídeo?
-Que lle pasaba á muller?
- Que lle pasaba ao home?
- Que lles pasaba ao final?
Nesta estratexia cooperativa modificada, a profesora proporcionaralle a cada equipo cooperativo
dúas imaxes (Ver anexo IX), unha do antes e outra do despois do vídeo visualizado e o alumnado
deberá montalas (desenvolvemento da estratexia explicado xanoutra sesión de Xoaniña) pero,
ademais, o alumnado deberá comentar as imaxes, pensar, en grupos, se pertence ao antes ou ao
despois do cambio na vida da protagonista e escribir unha breve frase que narre os acontecementos
que explican esas imaxes. Por exemplo, se un grupo ten unha imaxe na que a protagonista se ergue
de noite cando o neno chora e outra na que é o home da protagonista quen se levanta a atender
aoseufillo, o alumnado, dentro das súas posibilidades e coa axuda da profesora no que á escritura se
refire, deberá escribir unha frase (soamente unha ou un membro do grupo) parecida a:
- A mamá erguíase de noite pero agora érguese o papá.
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Foto 8: Nenas e nenos desenvolvendo a dinámica de pequeño grupo ‘O crebacabezas’.

Reflexionamos sobre o que hai que facer nunha casa, cales son as tarefas que hai que desenvolver,
anotamos todas nun mural. Contámolas. Vemos que son moitas e importantes.
Cando rematamos de desenvolver a dinámica, temos claro por que está cansa a amiga de Xoaniña e
decidimos que, en grupos cooperativos e coa estratexia 'Folio xiratorio' (ver Anexo I), porporiamos
solucións para axudala poñendo en gran grupo as propostas que temos para ela xa que, como nos
conta na carta, llepasa algo similar ao vídeo e nos pregunta como cremos que podemos axudala,
dándolle solución ou consellos para que a súa vida remate como a vida da protagonista; máis feliz
que ao principio da historia.
Para rematar a sesión e en asemblea, a mestra proporá imaxes (ver anexo X) que amosen modelos de
compartir o traballo doméstico e que se afasten dos estereotipos, como por exemplonenos, rapaces e
homes realizando os labores do fogarou parellas compartindo as devanditas tarefas, e pedirá ao
alumnado que en gran grupo e coa estratexia ‘A pelota’ (ver anexo I) comenten e reflexionen sobre
as mesmas guiándoo con cuestións coma:
-

Que fai o neno? A quen axuda? Vós, os nenos, facedes iso na casa?

-

E a nena? Que está a facer? Traballan todas e todos xuntos na casa? Hai alguén da casa que
poida non axudar nestas tarefas?
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Anotamos aquelas cousas que nós poderiamos facer no fogar para compartir as tarefas con mamá e
papá.
5.2.1.5.d. Actividades:
1. Lectura, en gran grupo, coa estratexia ‘Parada dun minuto’ das respostas que Xoaniña nos
proporciona da entrevista que elaboramos en equipos cooperativos na sesión anterior.
2. Lectura, en asamblea, da carta que nos manda Xoaniña e na que nos propón o visionado dun
vídeo xa que presenta unha historia da que quere falar.
3. Visionado, en asemblea e no recuncho de Xoaniña, do vídeo ‘El sueño imposible’.
4. Coa dinámica ‘O crebacabezas’ repasamos a historia narrada no video e cumprimentamos as
fichas ‘Antes e despois’ para analizar o problema presente no mesmo.
5. Recompilación de tarefas que hai que facer no fogar
6. Coa estratexia ‘Folio xiratorio’ e en pequenos grupos, tentamos darlle solución á amiga de
Xoaniña comentando as propostas de toda a clase e analizando as súas vantaxes e os seus
inconvenientes.
7. En gran grupo e coa axuda da estratexia ‘A pelota’, todas e todos xuntas e xuntos vemos,
reflexionamos e comentamos unhas imaxes que a profesora propón co fin de propor imaxes non
estereotipadas relacionadas co traballo doméstico.
8. Escritura de propostas sobre o que nós poderiamos facer no fogar para compartir as tarefas con
mamá e papá.

5.2.1.6. ELABORACIÓN FINAL
Co traballado ao longo das sesións desenvolvidas nos dous cursos de educación infantil, elaboramos
o "Álbum de Xoaniña", o cal nos servirá de avaliación do traballado nestas actividades para fomentar
a igualdade entre mulleres e homes mediante as estratexias cooperativas.
No devandito ‘Álbum de Xoaniña’, recollemos o elaborado na aula e as imaxes que foron
aparecendo no desenvolvemento das sesión (as achegadas pola profesora, as imaxes encontradas
polas alumnas e os alumnos en documentos ao longo do curso e que poñen elas e eles mesmos como
exemplo…) coa axuda do alumnado e empregando a estratexia cooperativa ‘Álbum de cromos
modificada’.
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Nesta estratexia, cada alumna e cada alumno escollerá as imaxes que ela ou el poría no álbum de
Xoaniña e argumentará e exporá as razóns da súa escolla no seu equipo cooperativo consensuando e
reflexionando sobre as mesmas e facendo unha elección final entre todas e todos as e os membros do
grupo de cara a expoñela e argumentala en gran grupo.
Como derradeiro paso nesta estratexia cooperativa, en gran grupo eliximos e categorizamos as
imaxes escollidas segundo as temáticas traballadas ao
longo das sesións de Xoaniña.
Despois da estratexia cooperativa, conxuntamente,
valoramos en gran grupo o que aprendemos con
Xoaniña

a

través

dun

debate

na

asemblea,

desenvolvido no recuncho da mesma e comentando
que foi o que máis nos chamou a atención dela (o que
nos

proporcionou

información

sobre

como

profundaran na reflexión) facendo, por último,
propostas de outras temáticas que nos gustaría
traballar coa ‘mascota da igualdade’ anotándoas no
taboleiro e, posteriormente, no seu recanto por se
volve, as le, e esta vez é ela a que nos quere axudar a
nós tratando o que nos interesa a todas e todos.

5.2.2. Sesións. 4º Infantil.
5.2.2.1 Primeira sesión en 4º educación infantil: Xoaniña
Nela, ao igual que na primeria sesión desenvolvida na clase de 6º de educación infantil, presentarase
a mascota que nos acompañará no desenvolvemento da proposta de traballo ao longo dos días e o
espazo onde desenvolveremos o traballo (o recuncho). Os obxectivos desta primeira sesión
recóllense sucintamente no cadro seguinte:
5.2.2.1.a Obxectivos:
- Introducir as dinámicas cooperativas e presentar os primeiros aspectos da proposta
de traballo.
- Fomentar a interacción entre o alumnado a través de dinámicas cooperativas.
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5.2.2.1.b. Contidos:
- Traballo con dinámicas e estratexias coperativas variadas para gran grupo (pelota, tea de araña)
- Reflexión sobre estereotipos de xénero relacionados co traballo doméstico
- Diálogo
- Escoita dun texto narrativo oral

5.2.2.1.c. Desenvolvemento da sesión:
Presentación: A mestra comenta co alumnado na asemblea que hai un personaxe que precisa axuda
para atopar solución a algunhas preguntas e problemas que lle xurdiron e que opina que ninguén
mellor que elas e eles para axudarlle, pois levan tempo no cole aprendendo moito.
Quen será o personaxe?
Decídese hipotetizar sobre quen será. En gran grupo e coa dinámica "A pelota" (Véxase descrición
da dinámica no Anexo I) o alumnado que ten a pelota dá a súa opinión e pasa a pelota a outra persoa
que fará unha nova hipótese sen repetirse... A mestra irá anotando as propostas que rematarán cando
teña participado todo o alumnado.
Analízanse as respostas, cantos animais, cantas persoas, cantos...
Acertaría alguén?
A mestra di ao alumnado que alí, no ordenador, está a resposta porque hai unha historia que fala do
personaxe… pero a diferenza coa sesión desenvolvida en 6º de educación infantil, será a mestra (con
paradas, cuestións e pedidndo hipóteses ao alumnado) quen lea a historia que a mascota nos
proporciona
A mestra indícalles que o personaxe aparecerá nun recanto/recuncho da aula e que alí iremos
poñendo os materiais que fagamos con ela. No recanto está a silueta do personaxe, que descubren
conxuntamente o alumnado e o profesorado da clase.
As nenas e os nenos poden máis tarde manexar a silueta do personaxe e comentar que lles parece,
que opinan sobre el...
Pero... é nena ou neno? Por que o pensamos? En gran grupo comentan mentres a mestra anota as
opinións....
- É un neno porque leva pantalóns.
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Como se chamará?
Hai que ter en conta que estamos a traballar con alumnado de 4º de educación infantil, as respostas
tardan máis en aflorar e a mestra ten que propoñer, cuestionar e deixar hipóteses no aire para facer
que o alumnado pense, reflexione e exprese o que se lle ocorre.
Coa dinámica ‘1-2-4’ (Véxase descrición da dinámica no Anexo I) modificada, onde o alumnado
non escribe alfabéticamente, o equipo cooperativo tentará de pensar posibles nomes.
Un membro do grupo pensa en solitario un nome, fálao coa compañeira ou co compañeiro e
consensúan un, que despois compartirán co resto do grupo (a outra parella que se formou a raíz da
dinámica) e chegarán a unha conclusión común onde pode haber dous nomes (un de nena e outro de
neno, de non saber ainda que sexo ten a mascota) para compartir co resto do grupo.
Despois da posta en común, desvélase o nome da mascota: Xoaniña.
Fálase de cal será entón o seu sexo e de por que tiñamos dúbidas...
Para rematar a sesión pensamos en lembrar o que pasou. Usamos para iso a dinámica ‘Tea de araña’
(Véxase descrición da dinámica no Anexo I).En dous pequenos grupos (primeiro un como exemplo e
despois o outro) realizaremos a tarefa.Todas as alumnas e os alumnos forman un círculo. Unha
alumna ou un alumno collerá o principio do nobelo de fío ou la e achegará un dato que lembre da
mascota que coñecemos (a súa cor favorita, que lle gusta, que non lle gusta...) e lanza o resto do
nobelo a outra compañeira ou outro compañeiros en soltar o fío. O seguinte compañeiro ou
compañeira fará o mesmo e pasaralle o nobelo de la á seguinte persoa quedando tamén cun pouco de
la ou fío ata chegarao último participante e lograr formar unha arañeira.
Para desfacer a tea de araña, volverase desenvolver a dinámica pero á inversa.
Reflexionamos sobre o sucedido con Xoaniña, en que nos equivocamos, en que acertamos, por que
pensariamos así... e despedímonos dela (que adoptamos como mascota) ata a sesión seguinte,
colocándoa no seu recuncho xunto ao material elaborado na sesión.
5.2.2.1.d. Actividades:
1. Presentación
2. Hipotetización sobre o personaxe coa dinámica "A pelota"
3. Análise das respostas
4. Lectura da historia
5. Manexo da silueta do personaxe. Comentarios sobre ela e reflexión sobre se será nena ou neno de
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acordo co que ven
6. Hipotetización sobre o nome en equipos cooperativos coa dinámica ‘1-2-4. Posta en común dos
resultados. Comprobación do nome e reflexión grupal.
7. Revisión do sucedido na sesión en gran grupo coa dinámica ‘Tea de araña`,
8. Reflexión final na asemblea

5.2.2.2. Segunda sesión: Xoaniña e as profesións
Nesta sesión traballamos os estereotipos presentes na sociedade no ámbito das profesións así como a
discriminación das mulleres neste.
5.2.2.2.a. Obxectivos:
- Convidar ao alumnado a afondar e reflexionar sobre os estereotipos de xénero tratados na sesión e
relacionados coas profesións.
- Concienciar o alumnado da posibilidade de elixir a profesión que desexe independientemente do
sexo ao que pertenza.
- Convidar ao alumnado a coñecer e desenvolver novas dinámicas e estratexias cooperativas.
- Invitar ao alumnado a empatizar e interactuar coas compañeiras e os compañeiros respectando as
súas decisións e desexos.
- Desenvolver no alumnado a capacidade de critica encol da situación de discriminación das
mulleres no ámbito laboral presente na sociedade.

5.2.2.2.b. Contidos:
- Traballo con dinámicas e estratexias cooperativas variadas como ‘Tea de araña’, a ‘A cámara de
fotos’ ou ‘Lapis ao centro’ (modificada)
- Reflexión e profundización sobre estereotipos de xénero relacionados coas profesións.
- Diálogo e consenso.

5.2.2.2.c Desenvolvemento da sesión:
Tras dirixirnos ao seu recuncho con motivo da aparición de Xoaniña neste, puidemos comprobar, en
gran grupo, que quería expoñernos unha cuestión e é que, como ben nos contou noutras sesión, ela
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quere ser electricista pero está desgustada porque non sabe o que queremos ser nós de maiores o que,
sendo a nosa amiga, non lle parece ben.
A foto verbalizaráa o alumno ou a alumna que a fixo dicindo o que cre que será de maior o
compañeiro ou a compañeira á que lle sacou a devandita foto (e ao ou á que lle puxo a man na
cabeza).
O alumno ou a alumna á que lle sacaron a foto ten que explicar ao resto do grupo se a súa amiga ou
amigo acertou e por que quere ter esa profesión ou non cando sexa maior.
Cando rematamos cunha estratexia e nunha asemblea en gran grupo, a cal é guiada pola mestra,
trataremos cuestións con preguntas como as que se expoñen a continuación:
-

Profesora, que bonita profesión… e… por que queres ser profesora?

-

Futbolista… por que queres ser futbolista? Cal sería o teu segundo oficio preferido?
Gustaríache compartir profesión cos teus compañeiros? E coas túas compañeiras?

-

...

Cando puxémos en común os resultados e reflexionamos sobre as nosas respostas, decidimos que nós
tamén lle queríamos preguntar cousiñas a Xoaniña xa que, o que ela elixiu, parécenos un oficio moi
interesante que poucas nenas e poucos nenos elixen tan pequenas e tan pequenos coma ela.
Pensamos entón na nosa cidade, a nosa rúa, o noso colexio... Que traballos hai? quen os desenvolve?
Decidimos expoñer as nosas ideas e achegas coa estratexia 'A tea de araña' que xa coñecemos porque
a utilizamos na anterior sesión con Xoaniña.
Durante a estratexia, a profesora propón outras profesións que non saian nesta a medida que
desenvolve para falar delas e de quen as fai (peiteado, condución de vehículos, carpintaría, limpeza
de casas...)
Para rematar a sesión, a profesora proporá unha actividade na que se utilizará a estratexia ‘Lapis ao
centro’ (modificada) na que ela lerá unhas adiviñas (que describen un oficio) e, en pequeno grupo,
terán que reflexionar, opinar e chegar a unha conclusión sobre quen cren que desenvolven a
profesión da que a profesora ou o profesor está a falar expoñéndoo, por último, ao resto das súas
compañeiras

e

compañeiros.

Tras ver, unha por unha as adiviñas (Véxase o Anexo XI) que mostran modelos alternativos aos que
están acostumadas e acostumados a ver arredor dos oficios, a profesora anotará no encerado a
resposta de cada grupo e desvelará, ao final, quen desenvolve cada profesión reflexionando falando e
analizando o traballado na sesión.
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Imaxe dos resultados da estratexia ‘Lapis ao centro’ modificada desenvolvida na actividade
‘Adiviñas desmontadas’

5.2.2.2.d. Actividades:
1. Lectura, en gran grupo e no recuncho, da narración de Xoaniña a cal nos conta por que elixiu o
seu oficio e nos pregunta que queremos ser de mariores.
2. Comentamos, en gran grupo e coa dinámica ‘A cámara de fotos’ o que queremos ser de maiores
expoñendo os motivos da nosa elección.
3.Xogamos ás adiviñas coa estratexia ‘Lapis ao centro’ (modificada)
4. En asemblea todas e todos xuntas e xuntos vemos, reflexionamos e comentamos as imaxes que a
profesora propón co fin de amosar modelos alternativos ao redor dos oficios.

5.2.2.3. Terceira sesión: Xoaniña e o traballo doméstico
Nesta sesión trataremos os estereotipos de xénero relacionados co traballo doméstivo axudándonos
da mascota Xoaniña que nos trae un conto. Tentaremos que o alumnado reflexione e propoña
solucións para afondar no tema indicado.
5.2.2.3.a Obxectivos:
- Reflexionar sobre estereotipos de xénero tales como a asociación do traballo doméstico á un
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determinado sexo.
- Invitar ao alumnado a profundar no traballo que teñen as nais e os pais que desenvolven as tarefas
do fogar.
- Promover a empatización entre o alumnado así como cos problemas das compañeiras e dos
compañeiros fomentando tamén a relación alumnado-profesorado desenvolvendo novas dinámicas
de traballo cooperativo.
- Convidar ao alumnado a colaborar nas tarefas domésticas.

5.2.2.3.b. Contidos:
- Traballo en equipo cooperativo con dinámicas e estratexias variadas de pequeno grupo
(‘Crebacabezas, ‘Lapis ao centro’).
-Traballo en gran grupo con dinámicas e estratexias coma ‘A pelota’
- Reflexión sobre estereotipos de xénero relacionados co traballo doméstico.
- Diálogo e consenso.
- Escoita e traballo sobre texto narrativo oral.

5.2.2.3.c Desenvolvemento da sesión:
Xoaniña hoxe traenos un conto dunha galiña que tivo un problema (ninguén lle axuda na casa co
traballo doméstico e está moi cansada de facer tantas cousas sen, nin sequera, recoñecemento) e pide
axuda para resolvelo (xa que isto é o que negociamos na primeira sesión).
Cando lemos a historia que nos trae Xoaniña (Anexo XII), decidimos comezar a reflexionar coa
axuda da estratexa ‘O crebacabezas’ (Anexo I)
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Imaxe do desenvolvemento da estratexia ‘O crebacabezas’
A profesora proporciona unhas imaxes en anacos (unha para cada equipo) representativas da historia
da galiña e o alumnado, en pequeno grupo, ten que xuntar os anacos, desvelar a imaxe e falar, dentro
do equipo, de que parte da historia se trata para, despois, comentala co resto das compañeiras e
compañeiros e coa axuda da mestra que proporá cuestións para saber que é o que lle pasa á galiña,
por que, e que ideas se nos ocorren para que haxa un reparto equitativo de tarefas.
-

Por que credes que estaba cansa a galiña?

-

Por que credes que sempre facía as tarefas a galiña?

-

Como pensades que debería ser a repartición de tarefas?

-

Que pasaba ao principio do conto?

-

Que lle pasaba á ra?

-

Que lles pasaba ao final?

Reflexionamos sobre o que hai que facer nunha casa, cales son as tarefas que hai que desenvolver,
anotamos todas nun mural. Contámolas. Vemos que son moitas e importantes.
Cando rematamos de desenvolver a dinámica, temos claro por que está cansa a galiña, decidimos
que, en grupos cooperativos e coa estratexia 'Lapis ao centro’ modifcada (ver Anexo I), proporiamos
solucións para axudala poñendo en gran grupo as propostas que temos para ela, como cremos que
podemos axudala, dándolle solución ou consellos para que a súa vida sexa máis sinxela e equitativa.

Imaxe da recollida dos resultados da estratexia ‘O crebacabezas’ onde recordamos o que lle
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pasa á galiña e propoñemos como podemos axudala.
Para rematar a sesión e en asemblea, a mestra proporá imaxes (ver anexo X) que amosen modelos de
compartir o traballo doméstico e que se afasten dos estereotipos, como por exemplo nenos, rapaces e
homes realizando os labores do fogar ou parellas compartindo as devanditas tarefas, e pedirá ao
alumnado que en gran grupo e coa estratexia ‘A pelota’ (ver anexo I) comenten e reflexionen sobre
as mesmas guiándoo con cuestións coma:
-

Que fai o neno? A quen axuda? Vós, os nenos, facedes iso na casa?

-

E a nena? Que está a facer? Traballan todas e todos xuntos na casa? Hai alguén da casa que
poida non axudar nestas tarefas?

Anotamos aquelas cousas que nós poderiamos facer no fogar para compartir as tarefas con mamá e
papá.
5.2.2.3.d. Actividades:
1. Lectura da historia da galiña que nos proporciona Xoaniña.
2. Coa dinámica ‘O crebacabezas’ repasamos a historia para analizar o problema presente na
mesma.
3. Recompilación de tarefas que hai que facer no fogar
4. Coa estratexia ‘Lapis ao centro’ e en pequenos grupos, tentamos darlle solución á galiña
comentando as propostas de toda a clase e analizando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
7. En gran grupo e coa axuda da estratexia ‘A pelota’, todas e todos xuntas e xuntos vemos,
reflexionamos e comentamos unhas imaxes que a profesora propón co fin de propor modelos
alternativos ás imaxes estereotipadas relacionadas co traballo doméstico.

5.3. OUTRAS ESTRATEXIAS COOPERATIVAS. RECURSOS PARA O ALUMNADO E O
PROFESORADO
As estratexias cooperativas proporcionan fórmulas para o debate e reflexión conxuntas, permite ao
alumnado comprobar que existen outras opinións alén das súas, axudan a chegar a consensos e a
tentar buscar solucións conxuntamente, permiten incluír a todo o alumnado potenciando o diálogo e
fomentan a interacción. Todos estes aspectos son básicos cando traballamos ao redor de valores (e
sobre todo ao redor do xénero, no que pretendemos cuestionar os estereotipos asociados aos modelos
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tradicionais e tratamos que acepten novos modelos de masculinidade e femininidade) para o que
cómpre crear un clima escolar de respecto e igualdade entre as alumnas e os alumnos.
Pero ademais axudan a que nas actividades se contemplen agrupamentos con diversidade de xéneros
como unha oportunidade de enriquecimiento personal e de convivencia e favorece que o profesorado
involucre a todo o alumnado na reflexión crítica sobre xénero.
Existen outras estratexias cooperativas que podería ter desenvolto durante estas sesións como:
ESTRATEXIA

DESCRICIÓN

O NÚMERO

O profesorado propón unha tarefa a toda a clase
e todas as alumnas e todos os alumnos realizan a
tarefa dentro dos seus equipos, asegurándose que
todos e todas saben facela correctamente.
Os alumnos e as alumnas numéranse e, unha vez
esgotado o tempo, o profesorado elixe un
número ao chou; a alumna elixida ou o alumno
elixido debe explicar á clase a tarefa e se o fai
ben, o seu equipo obtén unha recompensa.

UNHA E UN PARA TODAS E TODOS

As alumans e os alumnos traballan nunha tarefa
dentro dos seus grupos, asegurándose que todas
e todos a realizan correctamente.
Cando remata o tempo, previamente establecido,
a ou o docente recolle ao chou o caderno dunha
ou un membro do equipo, corríxeo e a
valoración é a mesma para todas e todos os
membros

do

equipo.

Así todas e todos se responsabilizan de
consensuar e escribir o mesmo.
MAPA MENTAL A CATRO BANDAS Ao rematar unha sesión, como síntese final, cada
(MODIFICADO)

equipo elabora un mapa mental que resuma o
traballado en clase, como o tema das cores, por
exemplo, consensuando previamente co resto
dos equipos os apartados que deberá recoller o
devandito mapa.
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Os equipos repártense os distintos apartados, de
modo que cada compoñente se fai responsable
dun e desenvólveo.
Os equipos poñen en común os distintos
apartados e verifican a coherencia do mapa
resultante que expoñerán ao resto de grupos.
A ou o docente pide ao alumnado que escriba ou

A SUSTANCIA

pense unha frase sobre unha idea principal dun
texto (conto, por exemplo) ou do tema traballado
en
clase.
Cando a escriban ou teñan pensado, ensínana ou
din ás súas compañeiras e compañeiros de
equipo e entre todas e todos discuten se está ben
ou non, corríxena, modifican e melloran
ordenándoa co resto de frases de forma que
elaboren un texto lóxico (escrito ou oral) resumo
do traballado.

Ao longo deste TFG atopei outros recursos que poderían ser usados para reflexionar sobre a
igualdade entre os sexos co alumnado de educación infantil e tamén documentos que son interesantes
para que el profesorado se sensibilice sobre estas temáticas, así por exemplo:
Para profesorado algúns documentos para a reflexión poden ser:
Sobre as CORES

Sobre os XOGUETES

Sobre

o

TRABALLO XERAIS

DOMÉSTICO
-

‘El género no es
cuestión de dos

-

‘El seximo en
los juguetes’

-

‘El

trabajo

doméstico’.

-

‘Coeducación
en

educación

colores’.

Dispoñible

Dispoñible en:

http://www.demartina.c

http://www.aulaviolenciade

Dispoñible

http://www.msssi.gob.es/

om/blog/noticias-

generoenlocal.es/consejoses

http://www.oei.es/gener

ssi/igualdadOportunidade

juguetes/el-sexismo-en-

colares/archivos/Unidad_di

o/documentos/niveles/E

s/iEmpleo/otros/EMPRE

los-juguetes-n-

dactica_en_Educacion_Pri

ducacion_Infantil/Coedu

NDERYEDUCARENIG

2413.html

maria_El%20trabajo_dome

cacion_en_EInfantil.pdf

en:

Dispoñible en:

infantil’.
en:
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UALDAD.pdf
-

-

‘Sobre

stico.pdf

‘Rosa y Azul. La

esteriotipos

transmisión

juguetes

doméstico

navideños’

extradoméstico’

de

los géneros en la
escuela mixta’.

Dispoñible

y

en:

-

-

‘Género y trabajo

‘Identidad

y

coeducación’.

y Dispoñible

en:

https://www.youtube.co

Dispoñible en:

m/watch?v=rApgXY7P

Brullet C. Subirat M. https://coeducando.word

http://www.redalyc.org/pdf/

R_U

Serie estudios Nº19.

312/31205605.pdf

press.com/2014/12/15/v

-

uelta-al-cole-3/
-

‘Hacia una
educación

‘Muñecas

y

infantil no

balones’

sexista’.

Dispoñible

en:

http://www.ycomoyo.co

Brownw, N. France, P.
Morata.

m/SocialGenero/Primaria/munec
asybalones.html
-

‘Juegos

y

juguetes para la
igualdad’.
Dispoñible

en:

http://www.juntadeandal
ucia.es/averroes/~21003
104/zona_tic/actividades
_tic/webquest_coeducac
ion/juegos_madres_padr
es_igualdad.pdf
-

‘Éranse muchas
veces.

Jugar,

contar, crecer’.
Dispoñible

en:

http://www.educandoeni
gualdad.com/2014/03/03
/eranse-muchas-vecesjugar-contar-crecer/
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Para o alumnado:
VÍDEOS
-

Igualdad de género".

NARRACIÓNS
-

‘Rosa caramelo’.

Dispoñible en:

A.Turín, N.Bosnia Arturo. Editorial Lumen.

https://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK

- ‘El secreto de Aita’.

0

Karmele Jaoai. Editorial Emakunde.
-

Las gafitas mágicas".

-

‘Una feliz catástrofe’.

Dispoñible en:

A.Turín, N.Bosnia Arturo. Editorial Lumen.

https://www.youtube.com/watch?v=_6CMSHzTv

- ‘Los príncipes azules destiñen’.

NM

Teresa Giménez. Editorial Beascoa

-

‘Los colores’

-

‘Mi mamá es cirujana’.

Dispoñible en:

C.F. Gil Pose. Librería Mujeres Editoras.

https://www.youtube.com/watch?v=-NkNutfJBew

- ‘Mi mamá es electricista’.

-

‘Entre coches y secadores’.

Disponible en:

M.V.

Pereyra

Rozas.

Librería

Mujeres

Editoras.

https://www.youtube.com/watch?v=NVGnbHwVc - ‘Clementina’.
_k

A.Turín, N.Bosnia Arturo. Editorial Lumen.
-

‘De príncipe a rana’.

- ‘Historia de bonobos con gafas’A.Turín,

Disponible en:

N.Bosnia Arturo. Editorial Lumen.

https://www.youtube.com/watch?v=UzJaHQ9NFPk

- ‘Arañas buscando casa’.

-

‘La cenicienta que no quería comer Dispoñible
perdices’.

Dispoñible en:

en:

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento
/aranas-buscando-casa

https://www.youtube.com/watch?v=BdcS5Xi9cbI
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6. DISCUSIÓN E REFLEXIÓN. CONCLUSIÓNS
Para analizar e expoñer os resultados, deberemos comentar estes aspectos previos:
- A investigación se desenvolveu durante o período de prácticas polo que non existiu influencia
previa no alumnado
- Non se desenvolvera con este alumnado experiencias de aprendizaxe cooperativa nin se realizara
ningunha experiencia directa sobre a igualdade entre mulleres e homes na aula
Vemos necesario destacar a axuda prestada polas profesoras-titoras do alumnado que axudou no
desenvolvemento da investigación e na avaliación do traballo de forma obxectiva.
A recollida de datos para a posterior elaboración das conclusións e reflexións realizouse facendo un
seguimento a través

da observación durante todas as sesións descritas no presente traballo e

posterior anotación.
Usouse para as observacións a seguinte táboa que se revisou ao longo de todas as sesións e se cubriu
de acordo co tempo dispoñible intentando que este non se estendese e deixando a maior parte da
avaliación para o final da sesión.

Nº Sesión:

Grupo:

ORGANIZACIÓN
DA SESIÓN

TEMPO:
- Suficiente
- Escaso
MOTIVACIÓN:
-Alta
-Media
-Baixa

ALUMNADO

ACTIVIDADES:

ESTRATEXIAS:

ADECUACIÓN:

PARTICIPACIÓN:
-Alta
-Media
-Baixa

INTERACCIÓN:
-Alta
-Media
-Baixa

CONFLITOS:

OBSERVACIÓNS
(COEDUCACIÓN)

OBSERVACIÓNS
(APRENDIZAXE
COOPERATIVA)
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Como xa dixemos ao longo do TFG a sociedade na que vivimos está rodeada de estereotipos sexistas
e dende o nacemento o alumnado vaise impregnando deles.
Durante as prácticas observei que o alumando de educación infantil xa ten marcados roles de xénero
discriminatorios.
Nesa observación previa vin que falaban de xoguetes e amosaban preferencias por xogar dependendo
do xénero e tamén elixían pinturas e cores estereotipadas.
Observei tamén que houbo unha certa evolución nesas ideas estereotipadas dende o comezo ata o
remate das sesións deseñadas ao redor da igualdade. Considero que foi moi importante poder ter
observado a situación de xénero antes de facer a intervención. Certo é que puiden elixir outros
aspectos ao redor dos cales traballar na miña intervención, mais parecéronme de interese as cores, as
profesións, os xoguetes e o traballo doméstico porque xurdiron na aula en varias ocasións ao longo
das prácticas e observei que precisaban dunha reflexión con enfoque de xénero.
O alumnado, como xa mencionei, non estaba acostumado ao traballo en grupo e menos en equipo, e
pensei que traballar con equipos cooperativos podería reportar vantaxes, por unha banda ensinarlles a
colaborar, a consensuar, a participar,... e por outra banda facer que respectasen as ideas das outras
persoas, que puidesen contrastar opinións de nenas e nenos, fomentar interaccións entre nenas e
nenos,...
Foi por iso que decidín facer confluír unha proposta de traballo coeducativo coa aprendizaxe
cooperativa.
Con respecto á aprendizaxe cooperativa, para poder afirmar que os resultados eran os esperados,
partiamos de que o establecemento de boas relacións entre o alumnado e este e a docente eran
imprescindibles para o éxito así como a continua comunicación esencial para o desenvolvemento das
estratexias da metodoloxía mencionada e para o traballo da coeducación.
Puidemos comprobar que, tras o desenvolvemento das propostas de actividades descritas en todo o
documento, as relacións entre o alumnado melloraron xa que este se interesa máis polas súas
compañeiras e compañeiros (independentemente do sexo) e falan as cousas antes de expoñelas,
consensuándoas e tratando de melloralas dentro do tempo destinado para cada tarefa.
Así mesmo, prodúcense episodios de axuda entre membros do grupo, sobre todo na aula de 4º de
infantil, tratando de cooperar e obter un mellor resultado, na clase de 6º de infantil, déronse episodios
de competitividade e maiores dificultades para o consenso, pero sensiblemente menores dende a
posta en marcha de estratexias cooperativas.
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Quero deixar constancia, antes de continuar coas conclusións, que todas están obtidas de alumnado
de 3 e 5 anos (4º e 6º de eduación infantil) e o devandito O alumnado consensúa e comparte
información pero, algunhas veces, simplemente ceden ante a presión das súas compañeiras e
compañeiros máis líderes no canto de manter e defender as súas opcións.
Con respecto á participación, podemos afirmar que estas sesións de aprendizaxe cooperativa,
desencadearon unha participación meirande no alumnado, foi especialmente salientable en alumnas e
alumnos con escasa participación (que evitan interactuar coa docente, opinar, falar en gran grupo)
sobre todo e en particular, un alumno de 6º de infantil ao que, no resto de sesións (de traballo
individual) lle custaba traballar e ás docentes motivalo.
Observamos con esta e outras accións que a aprendizaxe é moito máis significativa e cada persoa do
grupo aprendeu moito máis do que aprendería por si mesma.
Nas dúas clases mellorouse a participación e a cooperación, o alumnado participa de forma máis
igualitaria e teñen a oportunidade de cooperar todas e todos por igual. Deuse, sen embargo algún
episodio de protagonismo sobre todo na aula de 6º de infantil onde hai, en concreto, un líder de
grupo que, aínda que rotásemos os membros dos equipos e fixésemos diferentes composicións de
grupos, seguía impoñendo o seu criterio por enriba das e dos demais que o aceptaban e por tanto non
se daba a situación de que todas e todos teñan as mesmas oportunidades. Sería necesario, pois,
promover situacións diversas nas que os roles de cada equipo estivesen máis marcados para que o
resto tivese oortunidade de dirixir a discusión, por exemplo.
O éxito ou fracaso do traballo en grupos cooperativos débese, en gran parte á responsabilidade de
cada membro do equipo sobre as súas accións e compromiso co grupo participando con ganas e
realizando de forma correcta (ou da mellor forma que poida) as tarefas. Neste senso obsérvase que
hai algún alumno en 6º de infantil ao que lle custa compromoterse coa súa tarefa o que produce
conflitos co grupo, conflitos que deberán resolver, na maioría das veces coa axuda do profesorado.
Foron, con todo, momentos puntuais e seguramente debidos á escasa posibilidade que tivo o
alumnado de traballar en equipo. A maioría das persoas dos equipos axúdanse e fanse responsables
da tarefa, mesmo as axudas se fan interequipos e non só dentro do equipo.

Comprobamos tamén que as alumnas e os alumnos se apoian nas súas compañeiras e os seus
compañeiros conseguindo así chegar a conclusións máis complexas e completas, poñéndose
exemplos para argumentar, facendo comentarios,... e avanzando na aprendizaxe así como no tema
que se trataba de introducir (no noso caso a igualdade) - un exemplo, falando de estereotipos e roles
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6º de infantil un neno lle indicaba a un compañeiro de equipo en metade dunha estratexia cooperativa
que o seu pai levaba camisas rosas e non lle dá vergoña; e outro exemplo en 4º de infantil onde unha
alumna lle comentou ao seu compañeiro que o seu 'papá fregaba os pratos' cando a súa 'mamá a traía
ao cole'-.
Co uso de estratexias cooperativas puidemos ver como o comportamento de todo o alumnado, en
xeral, mellora de forma notoria (así, na clase de 6º de educación infantil, diminuíron os conflitos e o
ruído disrutivo que se producía na clase cambia a ruído lóxico como consecuencia da actividade e da
involucración do alumnado nas estratexias que se desenvolven nas sesións de coeducación).
Traballar en equipo resultou moi satisfactorio.

Con

respecto

ás

estratexias

de

traballo

cooperativo

utilizadas,

habería

que

melloralas ou mesmo simplificalas ou concretalas, pois hai alumnado que se salta pasos ou realízaa
de forma imprecisa, inda que debemos ter en conta, como mencionamos anteriormente, que este
alumnado, de 4º e 6º de infantil nunca traballara con essta metodoloxía polo que, seguramente
despois de varias sesións máis de práctica do funcionamento das devanditas estratexias, intuímos que
o alumando podería desenvolver as dinámicas de forma axeitada (algúns exemplos desta
'imprecisión' á hora de levar a cabo as dinámicas por parte do alumnado como na 'Parada de dous
minutos' onde o alumnado pregunta as dúbidas que ao ou a ela de forma individual lle xurdiron, sen
consensualas coas súas compañeiras e cos seus compañeiros ou no 'Folio xiratorio' onde, moitas
veces, os membros do equipo non estaban atentos ao que escribían as súas compañeiras e os seus
compañeiros dedicándose unicamente ao labor individual).
Con esta metodoloxía desenvolvemos unha educacion sen discriminacion por razón de
sexo porque a estrutura das actividades e as dinámicas utilizadas contribúen a iso inculcando no
alumnado valores, tratos e comportamentos igualitarios entre nenas e nenos.
Con respecto aos estereotipos de xénero podemos comentar que o alumnado conversa sobre, por
exemplo e no caso de dúas alumnas de 6º de infantil, as cores, de xeito diferente antes (afirmando
que ás rapazas lles ten e lles debe gustar o rosa e só o rosa) e despois da sesión (propoñendo a
devandita cor para os rapaces e afirmando, unha delas, que tamén lle gusta o azul), ou no caso dun
neno que elixe o rosa para colorear un coche para o seu irmán maior.
Antes da sesión, o alumnado de 6º de educación infantil valoraba como pouco adecuada

a

vestimenta de certos xogadores de fútbol (equipación rosa do Real Madrid que portaba nunha foto
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Cristiano Ronaldo), valorándoa positivamente despois e poñendo exemplos familiares afirmando, por
exemplo, no caso dun alumno, que 'o seu pai leva camisas rosas a traballar e 'ninguén se ri del'.
Nenas e nenos escolmaban determinados xoguetes e adxudicaban xoguetes de acordo co rol asignado
socialmente, "as nenas xogan coas bonecas", "para Xoaniña unha boneca ou un boneco",... despois
da intervención xa abrían posibilidades novas de xoguetes para nenas e para nenos e mesmo
buscaban varias posibilidades de xogos para facer conxuntamente.
Os cambios máis visibles respecto do punto de partida obtivéronse con respecto á sesión relacionada
co traballo doméstico. Ao comezo os estereotipos eran moi marcados "mamá é a que ten que
cociñar", "mamá limpa o cuarto e ordena o armario", "é mamá quen baña ao bebé"... Despois da
intervención a asignación de traballos foi máis equitativa.
As relacións entre o alumnado de ambos os dous sexos tamén melloran dalgún xeito, xa que, aínda
que non había distanciamento entre sexos en 4º de infantil, si que estaba presente en 6º sobre todo na
hora do xogo, nesta última, a raíz da sesión na que tratamos os xoguetes comezaron a realizar
actividades de lecer xuntas e xuntos compartindo todo tipo de xoguetes e repartíndose os roles
independentemente do sexo (xogaban ás cociñiñas conxuntamente) adoptando tanto as rapazas coma
os rapaces, actitudes máis igualitarias.
As sesións serviron para propoñer modelos alternativos sobre os que falar e mesmo se abriron
debates sobre os roles domésticos e exemplos sobre como se facía no seu fogar e como máis se
podería facer.

Podemos afirmar que conseguimos os obxectivos propostos ao comezo da intervención cando
fixemos as propostas das actividades alcanzando logros propiciados pola aprendizaxe cooperativa,
conseguindo reflexións sobre estereotipos e sobre a igualdade entre mulleres e homes e demostrando
que a aprendizaxe cooperativa se conforma como unha estratexia para atender á diversidade dende
unha perspectiva de xénero e de igualdade.
A miña pretensión non era profundar extensamente na temática da igualdade na aula, se non deseñar
tarefas con perspectiva de xénero que se puidesen traballar cooperativamente na aula de infantil e
implementalas para axudar ao alumando a reflexionar sobre os estereotipos propoñendo modelos
alternativos e, sen dubidalo,tras revisar os obxectivos plantexados ao comezo deste TFG deseñado e
traballado para chegar acadar os mesmos, considero que o conseguín xa que as propostas, estratexias
e recursos para traballar a igualdade co alumnado de educación infantil estiveron adecuadamente
deseñadas e adaptadas á idade á que se destinaban, a busca de propostas tamén me permitíu realizar
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unha pequena recompilación de recursos que me servirán para traballar nun futuro a igualdade
empregando estratexias de aprendizaxe cooperativa con variantes e actividades alternativas
Gustaríame indicar que o traballo, ademais de reflexionar sobre os resultados buscando conclusións e
valoracións dos mesmos e do deseño das actividades anteriormente mencionadas, tamén me serviu
para reflexionar sobre a práctica persoal como deseñadora de tarefas para infantil. Observei que tiña
que mellorar a planificación, a cal non sempre foi axustada ao tempo programado quizais pola miña
inexperiencia tanto no traballo cooperativo como no traballo de aula. Mais si que me sinto satisfeita
polo que fun capaz de deseñar e desenvolver, así como do acadado coa experiencia tanto en canto á
aprendizaxe do alumnado como cara á miña propia aprendizaxe. O TFG contribuíu moito á miña
formación, formación neste eido que quero seguir ampliando, consciente de que inda queda moito
por facer sobre a igualdade na escola.
Con respecto aos recursos, documentos e materiais, decateime de que hai moitos na rede, nas
bibliotecas e en varios organismos e cómpre sistematizalos cara a facer un uso máis eficaz deles nas
escolas.
O traballo fin de grao contribuíu tamén ao desenvolvemento dalgunhas das competencias
profesionais docentes, tanto xerais como específicas e transversais.
Contribuíu, entre outras moitas cousas, á aprendizaxe do deseño e regulación de aprendizaxes en
contextos de diversidade atendendo á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos
humanos, á capacidade de fomentar a convivencia na aula e fose dela abordando a resolución
pacífica de conflitos observando sistematicamente os contextos de aprendizaxe e convivencia
sabendo reflexionar sobre estes e, sobre todo, á capacidade de reflexión sobre as prácticas de aula
para innovar e mellorar o labor docente adquirindo hábitos e destrezas para a aprendizaxe
cooperativa.
E por último e non por iso menos importante, quero deixar constancia da necesidade do traballo,
reflexión e afondamento sobre a educación en igualdade xa que, en poucas sesións se pode apreciar
como a sociedade transmite, dende idades temperás (recordemos que o traballo está desenvolvido
con nenas e nenos dende 3 anos) roles e estereotipos de xénero e como, dende a escola, podemos
previr este problema e facer mulleres e homes preparadas e preparados para vivir e convivir en
igualdade.
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8. ANEXOS
ANEXO I
Estratexias cooperativas utilizadas nas sesións desenvolvidas
ESTRATEXIA

DESENVOLVEMENTO

COOPERATIVA
‘A pelota’

Debúxase un círculo no chan e os alumnos e as ao alumnas colócanse ao redor
do mesmo.
Un alumno ou unha alumna, cunha pelota (neste caso utilizamos a mascota do
grupo 'Aris' colócase no centro do círculo, di o seu nome e, a continuación, o
contido que queiramos que o alumnado exprese (por exemplo, na primeira
sesión, a opinión sobre quen será o personaxe).
Por último, a alumna ou o alumno di o nome dalgún compañeiro ou dalgunha
compañeira e tíralle a pelota para que poida compartir a súa opinión co resto.
O xogo conclúe cando a totalidade do alumnado achegou as súas ideas.

‘Lectura

A mestra le un fragmento da historia e os grupos realizarán de forma rotativa o

compartida’

parafraseo, o resumo, unha pregunta e a resposta.
Neste caso, como se trata de seis grupos, decidimos, tras un consenso que se
seguirá a estratexia de dous en dous grupos sendo os grupos 1 e 2 os
encargados de dicir coas súas propias palabras o que ten lido a profesora ou o
profesor (a persoa voceira de cada equipo), os grupos 3 e 4 de resumir a
historia lida e, por último, o grupo 5 faralle unha pregunta ao equipo 6 sobre o
fragmento do que se está a traballar.
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En cada parágrafo cambiaranse os roles ata que se lea toda a historia e todos
os equipos traballasen nas diferentes funcións.

‘Folio xiratorio’

Un membro do equipo empeza a escribir a súa parte ou a súa achega nun folio
e a continuación, despois de lelo en voz alta e dando a oportunidade ao resto
do grupo de que opine sobre o que ela ou el escribiu, pásallo á compañeira ou
ao compañeiro do lado seguindo a dirección das agullas do reloxo para que
escriba a súa achega no folio, facéndoo todas e todos as e os membros do
grupo ata que todo o equipo participe.
Mentres unha compañeira ou un compañeiro escribe, as e os demais membros
do equipo deben estar pendentes do que fai sendo todas e todos responsables
do resultado final.

‘Tea de araña’

Cando todo o alumnado está en círculo, a profesora polo profesor
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proporciónalle un nobelo de la a unha ou un das alumnas ou dos alumnos.
Quen porte o nobelo debe facer un comentario, achega ou idea (dependendo
de para que utilicemos a estratexia) e, termando o extremo do mesmo, lánzao a
unha ou un das súas compañeiras ou compañeiros para que poida facer o
mesmo e, así, acabar participando todas e todos e expoñendo as súas ideas á
vez que formando un grupo colaborador unido por un nobelo de la.

‘Crebacabezas’

Proporciónaselle ao alumnado o material (imaxe, foto...) obxecto de estudo ou
traballo fraccionado en tantas partes como membros ten o equipo de maneira
que cada persoa membro recibe unha parte delas.
Cada membro ten que buscar a forma de unir a súa parte coas que portan as
súas compañeiras e os seus compañeiros construíndo así a imaxe final.

‘Lapis ao centro’

A profesora propón unha ou varias cuestións que o alumnado responderá en
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equipos.
Cada membro do equipo debe ler a ou as cuestións en voz alta para o resto do
grupo e expresar a súa opinión, consensuando co resto de compañeiras e
compañeiros cal vai ser a resposta a esta (unha resposta acordada entre todas e
todos antes de comezar a escribir).
Cando se decida que é o que se vai responder, cada membro escribe o
resultado na súa folla comprobando, como paso final da estratexia, que todas e
todos as e os compoñentes do equipo teñen o mesmo.

‘1-2-4’

Dentro de cada equipo cooperativo, cada alumna e ou alumno, pensa cal é a
resposta correcta ou a a achega máis acertada á cuestión que se formulou na
aula.
Posteriormente, póñense por parellas (dentro dos membros do grupo),
intercambian as súas respostas, coméntanas, e chegan, consensuando, a unha
conclusión final e común.
Por último, todo o equipo (as e os catro membros) xúntanse, falan e
consensúan a resposta máis axeitada e completa poñéndoa por escrito para
expoñela posteriormente ao resto da aula.
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‘Parada

de

minuto’

un A profesora ou o profesor, le un parágrafo dunha historia ou artigo, fai unha
pequena parada de un minuto para que cada equipo pense e reflexione sobre o
que ela ou el leu ata o momento da parada e formule, achegue ou comente (en
pequeno grupo) o que queira sobre o anaco de texto que se está a traballar.
Canto pasa o minuto, cada equipo formula, comenta ou achega (unha ou un
voceiro de cada grupo) o que pensou falou durante os mesmos.
Cando xa expuxeron todos os equipos, a profesora ou o profesor repite a
estratexia ata rematar o texto.

‘Palabras clave’

A profesora ou o profesor, proporcionará catro palabras (as mesmas para todos
os equipos) aos grupos cooperativos e cada un deles debe facer unha oración
con elas (consensuada e traballada entre todas e todos os membros) para,
posteriormente intentar formar unha historia con todas as frases dos diferentes
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equipos.

‘A diana’

Cada equipo realizará un círculo nun folio e dividirao en tantas partes como
compoñentes ten o grupo (neste caso cada equipo ten 4 membros).
No punto concéntrico onde se cruzan as divisións do círculo, debuxarán outro
máis pequeno que fará que cada parte da diana que se forma ao debuxalos
pertenza a unha ou un membro do equipo que poñerá o seu nome na súa parte
do círculo máis pequeno e, debaixo, a súa resposta ou achega da actividade.

‘Cámara de fotos’

O alumnado sentarase nun gran círculo, menos aunha alumna ou un alumno a
cal ou o cal será a ou o que leve unha 'cámara' e se achegará a un compañeiro
ou a unha compañeira para facerlle unha 'foto' poñéndolle a man na cabeza e
pechando os ollos.
A foto a verbalizará o alumno ou a alumna que a fixo dicindo o que cre que
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será de maior (xa que diso se trataba a actividade para a cal utilizamos esta
estratexia nesta ocasión) o compañeiroou a compañeira á que lle sacou a
devandita foto (e ao ou á que lle puxo a man na cabeza).
O alumno ou a alumna á que lle sacaron a foto ten que explicar ao resto do
grupo se a súa amiga ou amigo acertou e por quequere ter esa profesión ou
non cando sexa maior.
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ANEXO II
Historia da sesión número I de Xoaniña ao alumnado.
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ANEXO III
Historia da sesion número II de Xoaniña ao alumnado.
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ANEXO IV
Imaxes con modelos alternativos aos estereotipos de xénero presentes na cores proporcionadas pola
docente para o alumnado na sesión II.
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ANEXO V
Historia da sesión número III de Xoaniña ao alumnado.
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ANEXO VI
Imaxes con modelos alternativos aos estereotipos presentes nos xoguetes proporcionadas pola
docente para o alumnado na sesión III.
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ANEXO VII
Historia da sesión número IV de Xoaniña para o alumando.
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ANEXO VIII
Imaxes con modelos alternativos aos estereotipos de xénero presentes nos oficios proporcionadas
pola docente para o alumnado na sesión IV.
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ANEXO IX
Imaxes proporcionadas pola docente para resumir e recordar o vídeo ‘Un sueño imposible’ e traballar
con este coa estratexia ‘O crebacabezas’.
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ANEXO X
Imaxes proporcionadas pola docente para o alumnado con modelos alternativos aos estereotipos de
xénero presentes no traballo doméstico.
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ANEXO XI
Adiviñas utilizadas na actividade ‘Adiviñas desmontadas’ desenvolvida na segunda sesión de 4º
educación infantil.
Adiviña 1

Traballo nunha pastelaría. Encárgome de realizar
os adornos dos pasteis e tortas e de confeccionar
receitas novas para doces e marmeladas.
Teño que traballar con pesadas potas, facer a
masa.
A calor adoita ser angustiosa, e é frecuente que
nos

quedemos

pola

noite traballando para que ao día seguinte poida
estar todo preparado.
Isto impídeme dedicar o tempo que quixese á
miña familia.
Adiviña 2

Traballo nunha escola infantil. Ensino ao
alumnado de tres anos. Na clase hai 10 nenas
e 15 nenos que requiren a miña atención.
Ás veces dóenme as costas e cánsome moito
porque sempre hei de vixiar por se pasa algo
ou hai discusións. Pero gústame moito o meu
traballo. Teño pouco tempo para estar coa
miña familia porque me ergo moi cedo, pero
aproveito polas tardes para dedicalo ela.

Adiviña 3

Traballo na xardinaría. Encárgome de coidar
as

árbores

e

as

plantas.

Traballo

no

invernadoiro e nos xardíns. O meu traballo
consiste en plantar, preparar a terra, regar e
podar. No meu traballo, adoito viaxar moito
para recoller os encargos. O meu traballo
depende

das

estacións e por iso cambio de horarios moi a
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miúdo, o que me impide dedicalo ás miñas
afeccións máis tempo.

Adiviña 4

Traballo no coidado de persoas maiores.
Traballo nunha residencia de terceira idade.
Son responsable do coidado. Encárgome de
axudar na hixiene, vestido, alimentación e
medicación das e dos maiores. Síntome útil e
contribúo a que as e os demais se encontren
mellor.

Adiviña 5
Traballo en informática. O mundo dos
ordenadores apaixóame. Estou ao día de todos
os programas e adiantos das computadoras. As
miñas e os meus clientes chámanme cando
teñen

problemas

cos

seus

ordenadores.

Páganme ben polo meu traballo porque
coñezo

como

solucionar

os problemas técnicos e fágoo ben.
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ANEXO XII
Conto da galiña utilizado no desenvolvemento da terceira sesión (‘Traballo doméstico) con 4º
educación infantil.
A GALIÑA ESTÁ CANSA
Vivían nun bosque unha galiña, unha ra e un gato, ao lado dun río para que a ra puidese nadar.
Cando se erguían pola mañá, preguntaba a
galiña:
- Quen fai o almorzo?.
- Eu non, dicía o gato.
- Eu non, dicía a ra.
A galiña facía o almorzo para todo o mundo.
Cando a casa estaba sucia, preguntaba a
galiña:
- quen varre o chan?
- Eu non, dicía o gato.
- Eu non dicía a ra.
E a galiñiña varría ela soíña.
Así pasaban os días, ata que un día se cansou
porque estaba moi farta de traballar, fíxose
unha tortilla de patacas e foise ao campo
comela.
Encontrouse cunha amiga coella que a convidou a quedarse na súa casa, que estaba moi limpiña.
Cando o gato e a ra viron que a galiñiña non volvía, puxéronse moi tristes e empezaron a pensar e
pensar e decatáronse porque ela e el eran moi vagos e non colaboraban nada na limpeza, e que ao
mellor a galiña non volvía. Tamén falaron e falaron e decidiron que se volvía se repartirían o
traballo.
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