STEM team:
igualtat sense etiquetes

Els joguets
NO TENEN SEXE,
eres tu qui els
marca

Des que comprem el primer joguet
podem discriminar a xiquets i a xiquetes,
orientant-les cap a activitats professionals
diferents: com l’educació i les cures per a
les xiquetes i les ciències i enginyeries per
als xiquets.
Hem d’oferir-los, a través dels joguets,
les mateixes possibilitats per a desenvolupar-se

plenament

com

a

persones

íntegres, capaces d’incorporar-se en la
societat com a persones competents i
independents.

Els joguets ens ensenyen
a ser persones
Elegeix bé els joguets.
Eres responsable de l’educació i el futur
dels xiquets i les xiquetes.

HAS DE SABER QUE…
A través del joc, xiquetes i xiquets van
formant la seua personalitat. Jugant aprenen
conductes, comportaments i models de relació
amb altres persones. Per tant, el joc i els
joguets han de fomentar valors humans i no
comportaments violents ni discriminacions.
Els joguets contribueixen al desenvolupament integral de la criatura en totes les
àrees de la seua personalitat: intel·lectual,
física, social i afectiva. Amb el joguet tafaneja,
experimenta, crea, es relaciona, intercanvia,
viu i sent. Jugant, aprén.
No hi ha joguets de xiquets o de xiquetes,
igual que no hi ha tasques o professions de
dones o d’homes, totes les persones podem
fer-ho tot. Els camions, les nines, els jocs de
construcció i mecànica, les cuinetes... permeten
desenvolupar habilitats i adquirir coneixements d’utilitat per a totes les persones.
L’important és que els joguets siguen
divertits, segurs i adequats a l’edat de la criatura
i que afavorisquen la participació, la creativitat
i la imaginació. Xiquets i xiquetes han de
divertir-se i aprendre amb tota mena de joguets.
La publicitat de joguets perpetua els rols
tradicionals de dones (esposa, mestressa de
casa, mare, estètica, etc.) i homes (treballador,
esportista, productor, competidor, etc.). És
fonamental que donem les mateixes oportunitats
a xiquets i xiquetes perquè es desenvolupen
com a persones i aprenguen a apanyar-se en
tots els àmbits de la vida.

Jugar és lliure i espontani. No es tracta
d’imposar un joguet o de prohibir-lo, l’important
és oferir nous patrons i models de relació i
aprenentatge fugint d’estereotips i rols
sexistes. Amb això els ajuradem a ser iguals.

Per un ús NO SEXISTA dels joguets.
STEM team: igualtat sense etiquetes
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