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En aquesta etapa els vostres fills passen per una fase de descobriment i exploració del propi cos.

Aquest fet els permet assolir la consciència de pertànyer al sexe femení o masculí a partir de les

diferències biològiques.

De manera paral·lela, a partir de les actituds, del llenguatge i del tracte que reben de la família o dels

educadors de l'escola bressol, els infants comencen a assolir també la identitat de gènere; és a dir,

van fent seves les conductes que la societat considera apropiades per a homes i dones. Aquest és

un procés lent que es va construint al llarg del temps.

El paper de la família en relació amb l'educació per a la igualtat de gènere és fonamental, ja que en

aquesta etapa, més que en qualsevol altra, els infants aprenen per imitació. Cal destacar que els

estereotips i els prejudicis de gènere estan tan arrelats que sovint els adults els reproduïm sense ser

conscients a través de conductes sexistes que ens passen desapercebudes.

Per exemple, abans fins i tot del naixement, els adults projecten en el nadó expectatives segons sigui

nen o nena. Li atribueixen comportaments, capacitats intel·lectuals, físiques i de relació diferents

segons sigui el seu sexe biològic. Fins i tot els preparatius previs al naixement, com és tenir a punt la

roba, les joguines o la decoració de l'habitació, estan influenciats pels estereotips de gènere. Tots

aquests factors afectaran el seu posterior desenvolupament i conducta.

Per fomentar l'educació per a la igualtat de gènere en aquestes edats convé que:

1. eviteu actuar amb prejudicis de gènere, perquè sou el primer model per als vostres fills i sovint

imiten el vostre comportament;

2. sigueu conscients de com parleu als fills, tot evitant l'excés de comentaris que reforcin els

estereotips de gènere (“princesa” o “cavaller”, entre d'altres);

3. els oferiu activitats i reptes en funció dels seus interessos, sense seguir els estereotips socials

vinculats amb el gènere;

4. procureu que els estereotips de gènere no us condicionin a l'hora de triar la roba per als vostres

fills; escolliu colors i motius neutres o bé que els agradin, independentment del seu sexe i el tipus

de roba més apropiat en funció de l'ús que tindrà (esport, celebració, escola);  

5. escolliu jocs i joguines que en desenvolupin les capacitats en funció de les seves preferències,

independentment de si tradicionalment s'han dirigit a nens (cotxes, pilotes…) o a nenes (nines,

cuineta…);

6. els observeu quan juguin, ja que obtindreu molta informació sobre com perceben i interpreten els

rols de gènere;

7. distribuïu les diferents feines de la llar entre tota la família, evitant que els fills associïn aquestes

tasques a un sexe determinat (neteja o cuina a les dones, i gestió dels diners o reparacions als
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homes), i valoreu-les totes de la mateixa manera;

8. faciliteu que els fills expressin les emocions i els sentiments, independentment del sexe;

9. procureu que els llibres, contes, programes de televisió o pel·lícules que els oferiu no transmetin

estereotips sexistes.
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