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Tutty és un joc de cartes per a formar famílies diverses. Un joc on no hi ha famí-
lies model, ni models de família.

A Tutty es pot jugar en grups de dos o de quatre persones, i es recomana a partir 
dels 8 anys d’edat.

L’objectiu del joc és completar una família, i per a això es disposa de 28 personat-
ges diversos. Una família es forma amb un mínim de 6 personatges, amb la qual 
cosa existeix una infinitat de combinacions possibles.

La baralla compta també amb 12 cartes d’acció, que representen les coses que els 
ocorren a les famílies, com per exemple una mudança, un divorci o una malaltia, i 
que aporten al joc estratègia i el fan més interessant.

El joc proposa les partides narratives, en les quals, per aconseguir acabar la par-
tida, la primera jugadora que completa una família Tutty ha d’explicar-la a la resta 
de jugadores. Aquest exercici permet reflexionar sobre el concepte de família i 
sobre la diversitat afectiva, sexual i familiar.

Les regles del joc detallades s’especifiquen en les instruccions que acompanyen a 
la baralla.

L’objectiu final de Tutty és ensenyar que les relacions familiars es funden en 
l’afecte i les cures.

Què és Tutty?
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L’OBJECTIU de Tutty és impulsar el respecte a la diversitat afectiva i familiar i 
contribuir a la superació dels prejudicis i estereotips de gènere, tot oferint models 
alternatius de convivència. Sobretot, pretén que nois i noies comprenguen que les 
relacions familiars es funden en l’afecte i la cura.

• Promoure el respecte a la diversitat afectiva, sexual i familiar.

• Promoure el respecte a la diversitat cultural i social.

• Substituir el concepte tancat de “família” per l’obert de “famílies”.

Objectius  
del projecte
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Juguem?
Activitats

1 · Assemblea de dilemes
2 · El tresor humà
3 · La meua Família en Tutty
4 · La història de la meua 

Família
5 · Famílies Tutty
6 · L’arbre Cuidalògic
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dEfinició

L’activitat consisteix a obrir un espai per a compartir opinions, impressions i reflexions sobre els personat-
ges, famílies i accions del joc de Tutty. 

objEctius

•Afavorir la cohesió grupal, la col·laboració i la comunicació. 
•Aprendre a escoltar a la resta de companys i companyes, i argumentar les opinions amb respecte.
•Compartir opinions i experiències personals entre el grup.
•Desenvolupar sentiments d’empatia i respecte cap a tots els models familiars.
•Acceptar la diversitat cultural i personal. 

dEsEnvoluPamEnt

Una vegada acabades les partides de Tutty en classe podem obrir un espai de reflexió. Per a això podem 
disposar l’aula en semicercle obert a la pissarra, la qual cosa ens permetrà la comunicació entre l’alumnat. 
A continuació exposarem l’activitat com una assemblea, i per a això s’hi deuen estipular de manera col·la-
borativa les regles de la mateixa. A continuació s’exposen algunes normes bàsiques:
•respectar el torn de paraula
•respectar les opinions dels i les companyes
•expressar les opinions des de l’experiència personal.

Una vegada acordades les normes, comencem el diàleg. Per a això es poden llançar les següents preguntes:

•Què vos ha semblat el joc?
•Quin personatge vos ha agradat més? Per què?
•Quina és la família que més vos ha cridat l’atenció? Per què?
•Quines accions del joc vos han agradat més? 

Revisarem quines preguntes han sorgit al llarg del joc per si n’hi ha alguna que l’alumnat no ha sabut contes-
tar. Algunes de les preguntes que poden aparèixer són:

•Què és una família? Una família, quantes persones pot tenir? Una persona, quantes famílies pot tenir? Què 
és una generació? Què és una família “normal”? Què és una família monoparental?

•Què és una parella de fet? Dues persones del mateix sexe, poden enamorar-se? Casar-se? Fundar una família 
i tenir fills/es? Què és l’homofòbia?

•Què és l’adopció? Qui pot adoptar?
•Què és el divorci? Per què es divorcien les persones? Què passa amb els fills/es de les persones divorciades? 

Què és la custòdia compartida? 
•Què és l’emigració? Per què emigren les persones? Podria una família emigrar unida? Què és la reunificació 

familiar? Per què es tanquen les fronteres?
•Les plantes, animals i mascotes són membres de la família? Per què?

durada aProximada

60 minuts.

ACTIVITAT 1

Assemblea  
de dilemess
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ACTIVITAT 2

El Tresor 
humàs
dEfinició

L’activitat es basa a buscar, a partir de la fitxa adjunta, les característiques comunes entre els companys i 
companyes de classe.

objEctius

•Afavorir la cohesió grupal, la col·laboració i la comunicació. 
•Afavorir la comunicació entre iguals i el coneixement dels/les altres.
•Conèixer el que tenim en comú.
•Estimular la cohesió del grup.
•Compartir opinions i experiències personals entre el grup.
•Desenvolupar sentiments d’empatia i respecte cap a tots els models familiars.
•Acceptar la diversitat cultural i personal.
 

dEsEnvoluPamEnt

Cada alumne i alumna ha de tenir una fitxa i aconseguir emplenar-la amb el nom d’altres companys i com-
panyes. Les fitxes contenen característiques diferents i en cadascuna d’elles deuen posar el nom de com-
panys o companyes que les han complit. És imprescindible que en cadascuna hi haja un nom diferent. Per 
a la realització de l’activitat és recomanable disposar l’aula de manera que les cadires i les taules estiguen 
apartades, o bé realitzar-la en un aula diàfana.

La idea és que completen les fitxes, però si no s’hi aconsegueix no passa res. Les preguntes no tenen un 
ordre, poden respondre’s de manera aleatòria.

Per iniciar l’activitat el professor o la professora pot animar l’alumnat a posar-se dempeus i parlar amb la 
resta de companys i companyes.

durada aProximada

20 minuts.

rEcomanacions

Per tancar l’activitat recomanem obrir un espai per compartir entre l’alumnat. Podem acompanyar-ho amb 
les següents preguntes:

•Has descobert coses noves d’altres persones de la teua classe?
•T’ha agradat descobrir-ho?
•Has trobat algú que tinga coses en comú amb tu...?
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El Tresor humà 
ACTIVITAT 2

Busca dues persones que hagen nascut en llocs diferents.     

Busca algú a qui li agrade la pizza amb formatge.

Busca dues persones les mascotes de les quals (gossos, gats, etc.) siguen part de les  
seues famílies.

Busca dues persones les àvies de les quals hagen nascut en llocs diferents.

Busca alguna persona que tinga germans o germanes.

Busca dos companys/es que hagen guanyat una partida Tutty.
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ACTIVITAT 3

La meua família   
en Tutty
dEfinició

Aquesta activitat consisteix que cada alumne i alumna dibuixe la seua pròpia família i la presente a la resta 
de companys i companyes.

objEctius

•Prendre consciència del model familiar de cadascun/a, així com del dels seus companys i companyes.
•Construir, a partir de les seues exposicions, el concepte de família.
•Aprendre a escoltar als companys/es i argumentar les seues opinions amb respecte.
•Superar la discriminació per raó de sexe. 
•Desenvolupar sentiments d’empatia i respecte cap a tots els models familiars.
•Acceptar la diversitat cultural i personal.

dEsEnvoluPamEnt

L’alumnat ha de dibuixar, en cartes en blanc, als membres de la seua família. Per a això disposaran de la 
fitxa adjunta i cadascun/a podrà tenir una o més fitxes, segons el nombre de persones que haja de dibuixar. 
Una vegada que han dibuixat tota la seua família els demanarem que posen, igual que en les cartes de Tutty, 
el color i la generació. En relació amb els colors els indicarem que: 

•El verd representa el treball productiu. 
•El blau el treball de la cura.  
•El vermell representa les persones que requereixen més cures. 
•El groc només denota companyia. 

Igual que ocorre en el joc, poden pintar les cartes amb un sol color, amb dos colors, o fer-ho amb tres co-
lors, segons la funció que haja de complir cada familiar.

Es recomana fer un mural individual amb tots els personatges de cada família, utilitzant una cartolina o un 
full en el qual càpiguen tots. En fer el mural hem de deixar espai per afegir les descripcions de la següent 
activitat: “La història de la meua família” (veure activitat 4).

Una vegada l’alumnat ha finalitzat l’activitat se li demanarà que presente la seua família de manera individual. 
En l’exposició han de presentar a cada familiar i justificar l’elecció dels colors que els hagen atribuït.
 

durada aProximada 
120 minuts.

rEcomanacions

Es poden exposar les famílies en algun espai de l’aula.
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La meua família en Tutty 
ACTIVITAT 3
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ACTIVITAT 4

La història  
de la meua famílias
dEfinició

En aquesta activitat proposem que cada alumne i alumna cree la biografia de la seua família. 

objEctius

•Prendre consciència del model familiar de cadascun/a, així com del dels seus companys i companyes. 
•Construir, a partir de les seues exposicions, el concepte de família. 
•Aprendre a escoltar els companys/es i argumentar les seues opinions amb respecte.
•Desenvolupar sentiments d’empatia i respecte cap a tots els models familiars. 
•Acceptar la diversitat cultural i personal. 

dEsEnvoluPamEnt

Mitjançant les cartes de la seua pròpia família com a referent, cada alumne i alumna ha d’escriure la història 
(biografia) corresponent. És a dir, quin paper representa cada persona, quina relació mantenen, quan van 
decidir conviure.

L’alumnat s’emportarà la fitxa de treball per poder entrevistar a les persones de la seua família, i en la 
següent sessió s’exposaran totes les biografies. La informació recopilada en aquesta activitat s’afegeix al 
mural de l’activitat 3. 

durada aProximada 
120 minuts.

rEcomanacions

Una vegada finalitzada l’activitat podem convidar a visitar els murals de la resta de classes del centre.
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biografia

La història de la meua família 
ACTIVITAT 4

Escriu la història de la teua família: qui la formeu, on viviu, quina funció compleix cada persona, quins treballs i 
obligacions hi té cadascuna, quines tasques de cura exerceixen, quan van decidir conviure,...
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La història de la meua família 
ACTIVITAT 4

Nom:

Edat:

Professió:

Quines són les seues funcions dins de la família?

Quines són les activitats que més li agrada  
fer en família?

Nom:

Edat:

Professió:

Quines són les seues funcions dins de la família?

Quines són les activitats que més li agrada  
fer en família?

Nom:

Edat:

Professió:

Quines són les seues funcions dins de la família?

Quines són les activitats que més li agrada  
fer en família?

Nom:

Edat:

Professió:

Quines són les seues funcions dins de la família?

Quines són les activitats que més li agrada  
fer en família?
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ACTIVITAT 5

Famílies
Tuttys
dEfinició 
Joc per endevinar famílies Tutty a partir de breus descripcions amb pistes de personatges de cada família.

objEctius

•Incorporar models de famílies que amplien la diversitat familiar existent a l’aula. 
•Construir a partir de les seues exposicions el concepte de família.
•Entendre que la família va més enllà dels vincles sanguinis i que està formada per persones entre les quals 

s’estableixen llaços d’afecte i que es cuiden entre elles. 
•Aprendre a escoltar els companys/es i argumentar les seues opinions amb respecte.
•Desenvolupar sentiments d’empatia i respecte cap a tots els models familiars. 
•Acceptar la diversitat cultural i personal.

dEsEnvoluPamEnt 
A partir de les descripcions de famílies de la fitxa de l’activitat es proposa a l’alumnat treballar per grups 
(4-5 alumnes) i identificar quins personatges formen cadascuna de les famílies. Per a això utilitzaran la 
baralla de cartes sense les cartes d’acció. Es dóna la fitxa descriptiva a cadascun dels grups i una baralla, i 
se’ls explica l’activitat.

A mesura que vagen identificant les famílies del joc les deixaran damunt la taula de manera que al final po-
drem comprovar si han encertat. Quan tots els grups acaben de formar les famílies es comproven en assem-
blea. A continuació es pot construir col·lectivament el concepte de família i, per a això, es poden enunciar 
les següents preguntes: què tenen en comú totes les famílies que hem vist en classe (les de l’alumnat més 
les d’aquesta activitat)? Què és necessari per formar una família?

Durada aProximada 
45 minuts.

rEcomanacions 
Per tancar millor l’activitat, analitzarem els models de família que hi ha en la nostra classe i incorporarem 
les famílies Tutty que no estiguen representades en el mural general, amb l’objectiu de completar la diversi-
tat familiar. En el solucionari s’adjunten les còpies de les cartes necessàries per retallar i formar els murals 
de les famílies Tutty.
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Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5

-1-
Isabel va nàixer a Xina i el seu pare va anar allí a bus-
car-la. Fa deu anys que conviuen i tots els matins van a 
l’escola, Isabel a aprendre i el seu pare a treballar.

-2-
Noa i Zuri van nàixer el mateix dia de la panxa d’una 
de les seues mares. Les seues mares tenen treballs 
molt diferents, però les dues utilitzen una vestimenta 
específica per treballar.

-3-
Ahmed viu amb una família molt gran, enamora-
da dels animals i les plantes. A la seua mascota li 
encanta l’enciam i mossega tot el que troba que siga 
de color verd, excepte la planta del seu avi, que és 
una mica punxosa. Ahmed viu amb quatre persones 
adultes, dues són molt majors i els encanten els 
animals, el seu avi els cuida de dia i la seua àvia 
a la nit. Són el pare i la mare del seu pare. Abans 
de nàixer Ahmed, el seu pare es va casar amb la 
persona que més estima els animals, tant que dedica 
tot el temps que pot a fer voluntariat en una protec-
tora.  El seu pare és qui més s’ocupa de les tasques 
de casa.

-4-
Pruden viu amb son pare i sa mare, que comparteixen 
totes les tasques de la casa. També té un germà ado-
lescent i una mascota molt divertida amb qui juga tots 
els dies.

-5-
Álex té dues famílies. El seu pare i la seua mare estan 
separats. Es van conèixer fa anys en un espectacle on 
el seu pare participava.  El pare va nàixer a Senegal i en 
l’actualitat és molt reconegut pel seu treball, tant al seu 
país d’origen, com en la resta del món. Ara el seu pare 
té una altra parella que és una persona molt hàbil i té 
una oïda molt fina. Es van conèixer perquè treballen en 
la mateixa companyia. Álex acaba de tenir un germa-
net perquè la seua mamà ha decidit ser mare una altra 
vegada. Álex sempre cuida del seu germà mentre sa 
mare fa la compra.

-6-
Elles fa trenta anys que viuen juntes i es van poder casar 
en 2005, quan es va aprovar el matrimoni entre persones 
del mateix sexe. Quan eren joves havien d’amagar el seu 
amor. Han treballat sempre defensant causes socials i ara 
una d’elles continua lluitant pel dret a l’habitatge i l’altra 
està més major i necessita cuidar-se.
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SOLUCIONARI

-1-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-2-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-3-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-3-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-4-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-4-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-5-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-5-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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SOLUCIONARI

-6-

Famílies Tutty 
ACTIVITAT  5
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ACTIVITAT 6

L’arbre 
Cuidalògic
dEfinició

Aquesta activitat proposa a l’alumnat establir les relacions de cura que es donen entre les persones que 
formen la seua família.  

objEctius 
•Construir una noció de família basada en la dinàmica de relacions i no en la seua estructura.
•Reconèixer les cures com una de les funcions fonamentals dins de la família. 
•Identificar i acceptar la pròpia responsabilitat en la dinàmica familiar.
•Prendre consciència del model familiar de cadascun/a, així com del dels seus companys i companyes.

dEsEnvoluPamEnt

Per realitzar l’activitat demanarem a l’alumnat que porte còpies de fotos de la seua família. Poden portar 
diverses fotos petites o fotos de grup que es puguen retallar. Necessitaran també una foto seua.

Es completarà la fitxa següent, en la qual en cada casella es posarà la foto de cada persona de la família, el 
seu nom, i s’indicarà a qui cuida i qui la cuida. Aquestes caselles es retallen i s’enganxen en l’arbre (impor-
tant: l’arbre està en format A3), i es disposen de la següent forma: 
•les persones més majors de la família en les arrels de l’arbre. 
•les mares, pares, tutors/es o les persones responsables de l’alumne/a en el tronc.
•l’alumne o alumna en el centre de la copa.  
•al voltant de l’alumne/a totes les altres persones de la família. 

durada aProximada

45 minuts.

rEcomanacions

Afegir més informació a l’arbre, com quines són les cures que cada persona propicia als/les persones que 
cuida. La informació es pot escriure dibuixant línies de cura i reciprocitat entre les persones de la família. 
Per finalitzar podem exposar els arbres explicant les relacions de cura de cada família.
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L’arbre Cuidalògic
ACTIVITAT 6

Nom:
Cuida a:

El/la cuida:

Nom:
Cuida a:

El/la cuida:

Nom:
Cuida a:

El/la cuida:

Nom:
Cuida a:

El/la cuida:

Nom:
Cuida a:

El/la cuida:

Nom:
Cuida a:

El/la cuida:
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L’arbre Cuidalògic
ACTIVITAT 6
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SEXE
Són les característiques biològiques que distingeixen 
els mascles de les femelles. Fan referència als òrgans 
genitals interns i externs, cromosomes, càrrega hor-
monal i característiques sexuals secundàries. Encara 
que estiga lligat a qüestions biològiques, la pròpia 
concepció del sexe biològic està lligada a una lectura 
cultural del mateix.

GÈNERE
Són les característiques que defineixen el masculí i el 
femení, la construcció cultural que manté el binomi 
home-dona, l’haver de ser social de les dones i dels 
homes pel sexe biològic amb el qual naixen. El gènere 
fa referència a la manera de ser, pensar i sentir que 
s’espera dels homes i de les dones en nàixer.

ORIENTACIÓ AFECTIVOSEXUAL 
Fa referència a les relacions eròtiques, emocionals, 
sexuals i/o afectives cap a les persones del sexe opo-
sat (heterosexualitat), cap a persones del mateix sexe 
(homosexualitat), cap a tots dos sexes (bisexualitat) 
o cap a les persones amb independència del sexe i el 
gènere que tinguen (pansexualitat). El model assen-
yalat com a normatiu és la heterosexualitat, denomina-
da com heteronorma. 

IDENTITAT DE GÈNERE 
És la manera que tenim les persones de viure i sentir 
el nostre gènere. Identificar-se amb el gènere no està 
lligat al sexe biològic amb el qual es naix, encara que 
la norma social actual estableix que quan es naix amb 
sexe biològic femella s’és dona, i quan es naix mascle 
s’és home. Les persones trans trenquen la norma en 
evidenciar que la determinació biològica no corres-
pon amb la identitat sentida. 

EXPRESSIÓ DE GÈNERE 
És la nostra aparença externa, la nostra forma 
d’expressar-nos, de gesticular, de vestir, de compor-
tar-nos i de relacionar-nos amb les altres persones. 
En la nostra societat els mandats culturals de femi-
nitat i masculinitat posseeixen normes que dificulten 
l’expressió amb llibertat tant dels homes com de les 
dones. A més, aquestes normes són antagòniques 
entre tots dos, d’aquesta manera per ser masculí deus 
expressar-te de manera contrària al que significa dona 
femenina. En moltes ocasions es confon l’expressió de 
gènere amb l’orientació afectivosexual i la identitat de 
gènere, i aquestes tres són característiques indepen-
dents entre si. Es confonen pels estereotips i judicis 
respecte a les identitats, orientacions i expressions de 
gènere que estan fora de la norma.  

TRANSEXUAL
Són les persones que transiten o s’allunyen del gènere 
que els van assignar en nàixer. Són les persones que 
senten pertànyer al gènere contrari, per tant, adapta el 
seu cos i adopta actituds i comportaments oposats al 
sexe biològic amb el qual han nascut. 

TRANSGÈNERE
“Queer” o gènere fluid, són les persones que són 
capaces d’identificar, codificar i transgredir el patró 
binari “home-dona”: representen i juguen amb les 
marques culturals del femení i masculí al seu capritx i 
antull.   
 
HOMOTRANSFOBIA O DIVERFOBIA 
És l’aversió i discriminació cap a les persones que són 
o semblen gais, lesbianes, bisexuals, trans, i cap a les 
persones amb expressions de gènere no normatives. 
Malgrat contenir el concepte fòbia, és erroni pensar 

Paraules  
clau
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que correspon a un rebuig psicològic o afectiu per 
caràcter personal, sinó que l’homofòbia és una cons-
trucció social que interioritzem des de la infantesa. 

SEXISME
És l’atenció preponderant al sexe en qualsevol aspec-
te de la vida. Suposa la discriminació de les persones 
d’un sexe per considerar-lo inferior a l’altre.

MASCLISME
Actitud de prepotència dels homes respecte a les 
dones. Pretensió de subordinar el gènere femení al 
masculí. Hem de prestar especial atenció a l’ús sexista 
del llenguatge, la invisibilització i les pràctiques 
d’exclusió. 

CORRESPONSABILITAT
És la relació entre dues o més persones, en la qual 
s’estableixen responsabilitats compartides amb 
l’objectiu de posseir relacions basades en la igualtat 
i el respecte. En l’àmbit familiar la corresponsabilitat 
és el pacte entre les persones d’una família i/o grup 
de persones on s’estableixen les funcions de manera 
igualitària.  

FEMINISMES
És un moviment social, polític i teòric, que des del s. 
XVIII treballa des de diferents disciplines i plànols 
de la realitat amb l’objectiu que les dones tinguen les 
mateixes oportunitats que els homes. És un movi-
ment pacífic i pacifista que pretén que les persones 
convisquen i visquen sense normes adscrites al sexe 
biològic.   

FAMÍLIES
Grup de persones que conviuen amb independència 
de posseir parentiu entre elles o no, procurant cures i 
atenció entre elles. La família des de la visió tradicio-
nal respon al model heteropatriarcal en el qual  sola-
ment es dóna valor a les unions entre homes i dones i 
per tant a la famílies que posseeixen llaços sanguinis 
entre els seus membres. La concepció actual ja no 
parla de “família” sinó de “famílies”, definició en què 
es dóna cabuda a la diversitat de vincles més enllà 
dels sanguinis i entre les persones que estableixen 
llaços d’afecte i cures. El concepte de famílies posa 
en el centre el respecte, les cures i l’afecte.  

Paraules 
clau
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Per saber més
LES FAMÍLIES: NUCLI DE PRODUCCIÓ I REPRODUCCIÓ SOCIAL

Les famílies s’estructuren en funció d’una jerarquia. En el model tradicional les decisions correspo-
nien al cap de família, que per llei era el pare. En les democràcies avançades ja no és així. Les dones 
comparteixen aquest poder gràcies al procés d’emancipació, el control de la natalitat i la incorporació 
al sistema educatiu i al mercat de treball.

No obstant això, la criança, la primera educació, la cura de persones dependents i l’ordre i la higie-
ne de la llar segueixen sent béns i serveis produïts i consumits en privat, en família. Les principals 
responsables d’aquesta feina segueixen sent les dones. Les anàlisis econòmiques intel·ligents, que 
tenen en consideració la riquesa produïda i mantinguda en l’àmbit domèstic, indiquen que les dones 
treballen més que els homes. De fet, les seues responsabilitats en són almenys tres: 

• La productiva: Ocupació remunerada. Amb menor retribució que l’home. La bretxa salarial 
aconsegueix una mitjana aproximada del 22%. Amb sobrerepresentació en aquelles professions 
considerades tradicionalment femenines: branca sociosanitària, comercial i atenció al públic. Amb 
escassa presència en els llocs de major poder i prestigi. 

• La reproductiva: Cura de la llar i dels fills/es. Treball no remunerat. Sense consideració social. 
L’assumpció del rol d’esposa i mare és lícit per a les dones. No per als homes, als quals se’ls atri-
bueix el paper de pare proveïdor. 

• L’assistencial: Cura de les persones dependents. Les dones són el suport principal dels més ne-
cessitats. Vuit de cada deu persones dependents són ateses a temps complet per dones de la seua 
pròpia família.

Les dones aporten més esforç i valor al sistema: de portes endins i de portes enfora. Per aquesta 
raó es parla de la “doble jornada”, del “temps triple” o “temps circular” de les dones. A Espanya, 
l’any 2009-2010, el temps mitjà diari que les dones van dedicar a la cura de la llar i la família va ser 
de 4 hores i 7 minuts. Els homes 1 hora i 54 minuts. En l’última dècada aquesta diferència s’escurça 
al ritme de sis minuts anuals. Diferents estudis estadístics estimen que el valor real del treball 
domèstic pot aconseguir la meitat (54%) del Producte Interior Brut d’una nació desenvolupada. Per 
als Estats, les dones són la reserva monetària i el tresor públic més preuat: mà d’obra gratuïta. Cap 
país té capacitat ni recursos per fer-se càrrec de totes les funcions que es realitzen en les llars i són 
necessàries per a la sustentació del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

El procés d’emancipació de les dones no ha coincidit amb l’assumpció progressiva de les respon-
sabilitats domèstiques per part dels homes. Tampoc no han estat assumides per la comunitat: el 
treball social, la prestació assistencial, el sistema de salut pública i l’educatiu són deficitaris. I és 
possible que l’anomenat “estat del benestar” se sustente sobre els pilars invisibles que edifiquen 
les dones amb la seua dedicació. 
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La desigualtat en el repartiment de responsabilitats i l’absència de correspondència produeix tensions 
en el si de les famílies. Tenim per cert que, per conciliar la vida familiar i laboral, és necessari que els 
homes també es responsabilitzen del treball domèstic. Si no ho aconseguim, estarem perpetuant una 
diferència negativa quant a tracte, consideració i disponibilitat de temps. És possible que el proble-
ma de la conciliació de la vida personal i laboral estiga en relació amb el descens de la natalitat, el 
retard de l’edat en què es contreu matrimoni, l’increment dels divorcis i l’aparició d’episodis violents o 
agressions en l’àmbit domèstic.

L’ÈTICA DE LA CURA

Som dependents. Ningú no és capaç de satisfer totes les seues necessitats per si mateix/a. Durant llar-
gues etapes de la vida el nostre benestar depèn de l’atenció i treballs d’altres persones. És possible 
que l’espècie humana compartisca certa propensió a l’afecte i la cura. Preocupar-se i ocupar-se dels 
i les altres són sentiment i inclinació comuna. I per descomptat, fa la nostra existència més amable i 
millor.

El model cultural i productiu liberal es funda en la competència i exclou valors com l’empatia, la co-
rrespondència i la solidaritat, valors bàsics per a la convivència igualitària. El sistema relega aquests 
valors a l’àmbit privat, a les famílies i la petita comunitat. I, per tradició, a l’ocupació de les dones.

Les tasques de cura no són més pròpies de dones o homes, són patrimoni de la humanitat. Però fins a 
l’actualitat han estat complertes majoritàriament per les dones en el seu paper d’abnegades esposes i 
mares.  

La cura representa el més alt valor comú, hauria d’estar entre les primeres línies d’actuació política de 
qualsevol nació pròspera i desenvolupada. La humanitat està biològicament predisposada a la cura. 
És una estratègia evolutiva que ha permès la nostra supervivència i extensió. I en cuidar trobem un 
goig senzill i natural. Cuidar és una obligació moral. Cuidar, mai va ser tan oportú i necessari. Ignorar 
aquesta realitat és reduir i mutilar la nostra capacitat de desenvolupament personal. 

L’educació compromesa èticament amb la igualtat, justícia, respecte i cura afavoreix la formació 
d’éssers humans més complets. Hem de procurar l’educació de persones autònomes, capaces de 
satisfer en major grau les seues pròpies necessitats. De la mateixa manera, hem d’impulsar l’educació 
de persones corresponsables: que coneixen les seues pròpies necessitats i limitacions i saben tant 
rebre com donar en la justa mesura. Entre persones autònomes i corresponsables sorgeixen les bones 
col·laboracions. Ací radica l’èxit de la convivència.

DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL

El model patriarcal disposa de poderoses eines biopolítiques per imposar l’heteronormativitat. Qui 
s’apartava del dictat era perseguit, castigat i els seus drets soscavats. En l’actualitat les persones que 
no encarnen l’heteronorma són castigades socialment.  

Per  
saber més
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El model genèric d’identitat, en la seua dualitat excloent, no només està basat en relacions de poder, 
també és un mecanisme per reproduir-les. Quan una persona –dona o home– no pot sentir, pensar o 
actuar com necessita o desitja, sofreix malestar i frustració. Encara avui, la persona que contra vent i 
marea imposa el seu criteri i biografia més enllà dels estereotips, és injuriada, desacreditada i exclosa. 
És “rar/a”. Fins i tot, “dolent/a”. Se li imposa un càstig social.

Diferents discursos serveixen a la sustentació dels models tradicionals. En tot cas, siga quin siga el 
titular, aquestes conductes i opinions han de ser desvetllades i atallades amb autoritat, ja que solament 
contribueixen a l’enfrontament i la violència.

La lluita per la dignitat i contra la discriminació de les persones LGTBI ha estat un dels moviments 
d’alliberament més emotius del passat recent. A més, ha contribuït a enaltir el principi d’igualtat i 
estendre l’horitzó democràtic per a la majoria. A força de compartir camí i lluites, les persones que 
participen en els moviments per la diversitat afectiva i sexual han acabat per desenvolupar un senti-
ment de pertinença, una causa comuna i una identitat pròpia. 

Per cap causa una persona ha de sofrir. Molt menys a l’escola. I no obstant això, la diverfobia segueix 
sent un motiu freqüent de conflictes als centres educatius. Els nois, noies i adolescents que manifesten 
expressions i/o identitats de gènere diverses o estan experimentant i desenvolupant una orientació 
sexual no hegemònica haurien de sentir-se protegits/des dins de l’aula. Els centres educatius han de 
garantir la llibertat de tot l’alumnat així com la seua seguretat.

Combatre la diverfobia exigeix treballar activament per convertir la tolerància en respecte. Això 
demana continguts i activitats per identificar i rebutjar els prejudicis i estereotips sexistes, així com 
conèixer i apreciar la història i les conquestes dels moviments socials per la diversitat afectiva i 
sexual: les seues reivindicacions, els seus protagonistes i les enormes dificultats que afronten en molts 
països del món. Finalment, enaltir la diversitat afectiva i sexual com una riquesa cultural: acompanyant 
i celebrant les dates notables i efemèrides.
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