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Material per 
l’alumnat 

experiència 2: NOIES I NOIS EN SOCIETAT: EXISTEIX LA IGUALTAT?

> cap a una orientació laboral en igualtat

2
 fora de 
 l’aulaLa graella de les tasques 

domèstiques. 
Com es reparteixen?
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experiència 2: NOIES I NOIS EN SOCIETAT: EXISTEIX LA IGUALTAT?

2
 fora de 
 l’aula

La graella de les tasques 
domèstiques. 
Com es reparteixen? 
Presentació de l’activitat

Material per 
l’alumnat 

Nivell Secundària.

Durada Una hora aproximadament.

Objectius  Reflexionar, des d’una realitat propera a l’alumnat, al voltant 
del repartiment desequilibrat de les feines de casa i de la 
cura de les persones, així com en les conseqüències que 
això te sobre la conciliació dels àmbits de la vida (familiar, 
personal i professional).

 Fer visible la feina realitzada a la llar, com a necessària i 
valuosa.

 Reflexionar sobre com canviar unes injustes condicions de 
repartiment de rols.

Resultats esperats  Presa de consciència sobre la divisió sexual del treball en 
el mateix àmbit familiar i de com això repercuteix en la 
convivència i en la disponibilitat de temps per al lleure i/o la 
feina remunerada.

 Canvi de la idea generalitzada que per treball només s’entén 
el treball remunerat. El treball pot ser remunerat o no, però 
existeixen feines no remunerades que també es consideren 
treball. Per exemple: les tasques domèstiques poden ser 
remunerades o no però es consideren treball. .

 Modificació d’estereotips sobre què es considera típicament 
“masculí” i “femení”.

 Canvi de valors, actituds i comportaments que comportin 
una implicació més gran en les tasques domèstiques.
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Les feines domèstiques i la cura dels familiars han estat tradicionalment realitzades per les 
dones, però normalment són feines poc reconegudes (a vegades es fan en règim d’economia 
submergida, quan són remunerades com a servei) o fins i tot no reconegudes com a feina 
quan són fetes per les dones membres d’una llar (mares, filles, germanes...).

Malgrat això, sabeu quin és el valor econòmic que tenen? María Luisa Moltó, de l’Institut 
Universitari d’Estudis de la Dona (UED, Universitat de València), i Ezequiel Uriel, de la 
Universitat de València, han arribat a la conclusió, amb dades del 2003, que el nombre 
d’hores de feina dedicades al treball no remunerat és d’uns 46.000 milions anuals amb un 
valor que arriba fins a 332.506 milions d’euros en el conjunt de l’Estat espanyol.

Ara cada vegada més les dones tenen un treball fora de la llar, cal que hi 
hagi un repartiment més igualitari de les responsabilitats domèstiques i 
familiars.

Creus que aquestes feines es reparteixen igualitàriament?

2 1
 fora de 
 l’aula

La graella de les tasques 
domèstiques. 
Com es reparteixen? 

Font: Maitena (2003)
Dones alterades 1 

Rosa dels Vents. Barcelona
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2 1
 fora de 
 l’aulaLa graella de les tasques 

domèstiques. 
Com es reparteixen?

Font: Maitena (2005)
Dones alterades 5

Rosa dels Vents. Barcelona

Font: Maitena (2003)
Dones alterades 2

Rosa dels Vents. Barcelona
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2 1
 fora de 
 l’aula

La graella de les tasques 
domèstiques. 
Com es reparteixen? 

Exercici:
Pensa en les persones de la teva família amb qui convius a casa. Llegeix atentament les 
tasques necessàries per fer a casa que apareixen en la següent graella. Assenyala amb una 
X qui és que les fa normalment i, un cop l’hagis emplenat, contesta les preguntes que se’t 
plantegen a la Fitxa 2.2 de les teves conclusions.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Arreglar les averies
del cotxe

Pare Mare Germà
/ns

Germana
/es Avi Àvia

Una altra
persona
(digues si és

home o dona)

Ajudar-te amb els
deures

Escombrar

Canviar les 
bombetes foses

Cuinar

Conduir el cotxe
gran

Cuidar-te quan
estàs malalt

Despertar-te al 
matí

Fregar els plats o
posar el rentaplats

Fer bricolatge

Fer la compra de la
setmana

Anar a les reunions
de l’escola

Llegir el diari

Netejar le finestres

Portar els comptes
del banc

Planxar

Posar la rentadora i
estendre la roba

Arreglar averies de
la casa

Portar-te al metge
quan estàs malalt

Treballar fora de
casa

Fer servi
l’ordinador

Veure la televisió
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Veus diferències entre les dones i els homes de la teva família a l’hora de fer les tasques 
domèstiques? Digues quines.

Qui creus que te més temps lliure, les dones o els homes?

Qui fa més tasques per cuidar de la casa, les dones o els homes?

2 2
 fora de 
 l’aula

La graella de les tasques 
domèstiques. 
Com es reparteixen?
Les teves conclusions 
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Hi ha igualtat entre la distribució del temps i les tasques que es fan?

Comenta la següent frase: “Els homes han d’ajudar les dones en les tasques domèstiques”. 
Què significa “ajudar” en aquesta frase?

Què et sembla l’expressió que sentim tan sovint “la meva mare no treballa” quan és 
mestressa de casa i no te una feina remunerada? Explica la teva postura.

2 2
 fora de 
 l’aula

La graella de les tasques 
domèstiques. 
Com es reparteixen?
Les teves conclusions 
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Quines implicacions tenen per a les dones aquestes diferències cares a treballar també fora de 
la llar i què faries tu per canviar-les?

Què canviaries ara per tal que a casa teva es repartissin millor les tasques domèstiques i les de 
tenir cura dels altres entre tots els membres de la família?

2 2
 fora de 
 l’aula

La graella de les tasques 
domèstiques. 
Com es reparteixen?
Les teves conclusions 


