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COS, IDENTITAT I EXPRESSIÓ



Al professorat:

Com sóc? Qui sóc? Cos, Identitat i Expressió”. Es un material didàctic per a les aules de
cursos d'infantil que pretén integrar determinats coneixements de gran importància fins ara
no reconeguts o invisibilitzats.

Es plasma una realitat innegable i enriquidora, la diversitat. A les aules no només existeixen
dos grups perfectament definits: els nens en blau i les nenes en rosa, cenyint-se tots dos a
determinades anatomies i, així mateix no deixant lloc a la lliure expressió de la persona.

Aquest material, amb un llenguatge i unes nocions molt assequibles per a nens i nenes petits,
està realizat per proporcionar coneixements d'altres realitats, treballar l'autopercepció i
dóna opció a l'alumnat a poder expressar el seu propi sentir amb llibertat; i sobretot
fomentar el respecte cap a la resta de persones, independenment de les seves
característiques o particularitats.



Avui anem a aprendre cosas de 
tu i de les persones.

Com sóc? Qui sóc? 



1. COS
El cos és l'estructura física i material de l'ésser humà. És a dir,
els nostres ossos, braços, cames, orelles, el color de la nostra pell,
les dents, els nostres genitals. El cabell, la seva textura i color, les
mans i la forma dels seus dits. L'altura que tinguem, la quantitat de
greix i la massa muscular. El tipus de sang que recorre les nostres
venes, el color dels nostres ulls, etc.

2. IDENTITAT
La identitat és la circumstància de cada persona que la fa sentir-se
d'una manera i no d'una altra. És el nostre cervell qui determina la
nostra identitat i ens diu qui som.

3. EXPRESSIÓ
L'expressió (o expressió de gènere) es la manera que tenim de
manifestar la nostra identitat i la nostra forma de ser; ja siguin els
nostres gustos a l'hora de vestir, parlar, jugar o moure'ns.



Hi han persones que tenen els cabells rossos o castanys i altres són 
pèl-roges. N'hi han amb ulls verds i cabellls arrissats. Però també hi 
han persones amb ulls verds i els cabells llisos.

Hi han persones zurdes i destres i fins i tot les que poden escriure amb 
les dues mans.

Les persones podem ser altes, baixes, primes, o de constitució robusta. 
Les nostres orelles poden ser grans i la nostra pell tenir lunars o pigues. 

Les nostres veus poden ser més greus o més agudes. I també les 
nostres dents i la nostra pell poden tenir diferents tons de color.

Hi ha persones que tenen vulva, i altres que tenen penis i testicles. 
També n'hi ha que els seus genitals tenen altres formes.

Cada persona es diferent.

1. COS



Totes les persones som diferents. 

I cada cos és únic . 

Hem d'aprendre a estimar el nostre cos  
i a respectar el cos de les altres 

persones.

1. COS



Els nostres cossos siguin com siguin, són 
perfectes.

1. COS

Només hem de prestar atenció si sentim malestar o una 
ferida greu.
Per cuidar el nostre cos hem de alimentar-nos bé, tenir 
mesures d'higiene, gaudir de la llum del sol... 



2. IDENTITAT



Les persones poden 
sentir-se de molt 
diferents maneres.

I nosaltr@s, 
encara que 

siguem petit@s
també sabem 
quina és la 

nostra 
identitat!!!

Pots tenir identitat de:

• Nena
• Nen
• Ambdues
• O no identificar-te amb cap de les dues

2. IDENTITAT

mailto:petit@s


El meu cervell és qui em diu qui 
sóc.

No importa com sigui el meu cos.

1 i 2. COS I IDENTITAT 



¡Recordeu!… no 
importa com sigui 
el nostre cos.

El nostre cervell ens diu qui som.

Ens diu si ens sentim nenes, nens, tots 
dos o cap dels dos.

1 i 2. COS I IDENTITAT 



Si el teu cervell és qui et diu qui ets…

sense importar com sigui el teu cos

• Jo sóc una _____

• Jo sóc un _____

• Jo _________________

Llavors… Qui ets tu?

1 i 2. COS I IDENTITAT 



A moltes nenes els hi agrada portar 
el cabell curt. També n'hi ha a qui 
no els agrada posar-se faldilles ni 

diademes.

Hi han nenes que gaudeixen 
disfressant-se de princeses i altres 

els agrada pintar-se les ungles.

3. EXPRESSIÓ



Hi ha nens els que els hi agrada 
aprendre a cosir. I altres 

gaudeixen ajudant a parar taula.

Hi ha nens als qe els hi 
encanta acompanyar els seus 
pares a pescar. N'hi ha els 
que els hi agrada portar 

polsera.

3. EXPRESSIÓ



Hi han nenes que 
es troben guapes 
portant colors 

foscos per vestir.

A alguns nens els hi 
encanta el color rosa i 

els retuladors de 
purpurines.

3. EXPRESSIÓ



A algunes nenes els hi 
encanta jugar a les 

cuinetes i passejar els 
carrets de nadons.

Hi ha nenes a les que els 
hi agrada jugar a les 

construccions.

3. EXPRESSIÓ



Però també hi han molts 
nens que gaudeixen 
jugant amb nines.

Hi ha nens que 
gaudeixen jugant a 
futbol o als indis i 

vaquers.

3. EXPRESSIÓ



No hi han joguines de nenes i 
joguines de nens... podem 

utilitzar qualsevol joguina que 
ens entretingui i amb la que 

gaudim.

L'important és divertir-se!

3. EXPRESSIÓ



Podem vestir-nos i pentinar-nos de la 
forma que més ens agradi.

Si em sento bé sóc FELIÇ!

3. EXPRESSIÓ



Des de que som 
petits tenim que 

expressar-nos de la 
forma amb la que més 

a gust ens sentim.

3. EXPRESSIÓ



És el meu 
cervell qui 
diu qui sóc

Recorda…

I qui diu el 
que 

m'agrada

I qui em fa decidir 
vestir-me d'una 
manera o d'una 

altre

El meu cervell és la 
part del meu cos 

que em fa 
identificar-me i 
expressar-me



El més 
important és 

divertir-se i ser 
feliç!



el RESPECTE per les altres 
persones

Però sobretot…
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