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El Museu del Joguet de Figueres 
i la Bressola treballen en un 
projecte sobre joguines i gènere 
L’objectiu és crear una exposició transfrontera itinerant pels centres 
educatius de la Catalunya Nord 
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El Museu del Joguet de Figueres, el Centre de Formació Professional 

Català (CFPC) i l’escola la Bressola de la Catalunya Nord estan 

organitzant un projecte transfronterer de joguines i gènere. 

Es tracta d’un programa que es farà durant els propers dos anys 

amb la cooperació de l’Espai Català Transfronterer de la Generalitat 

de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals. 

La idea és crear un recurs educatiu sobre els joguets i el gènere a 

partir de les formacions i reflexions que es facin entre la comunitat 

educativa de la Bressola, l’equip del museu i el CFPC. Finalment, es 

farà una exposició itinerant que passarà per totes les escoles que té 

la Bressola a la Catalunya Nord i després també s’oferirà als 

equipaments culturals catalans. 

El projecte arrenca amb una formació específica sobre joguets i 

gèneres per al professorat i l’alumnat de la Bressola que faran les 

especialistes del Museu. Posteriorment, es faran sessions de treball 

de cocreació de continguts en base a les reflexions conjuntes que 



s’han fet durant les formacions i també una xerrada amb les famílies 

dels infants de la Bressola. També es començarà a redactar el guió i 

els textos de l’exposició itinerant que es farà al final del projecte. 

Aquesta es farà amb materials didàctics del museu altempordanès. 

Els promotors d’aquest programa defensen la mirada de 

transformació social que volen donar als infants sobre els joguets 

actuals per tal de sensibilitzar la importància de tenir joguets no-

sexistes ni estereotipats. 

El projecte neix a partir de l’experiència dels socis líders d’aquesta 

iniciativa. El Museu del Joguet de Catalunya desenvolupa des de fa 

anys un projecte de gènere que és transversal a tots els projectes i 

accions del Museu i en el que destaca l’oferta educativa. 

El CFPC, des de l’any 2014, treballa per desenvolupar una oferta 

formativa en català encarada cap al món professional a Catalunya 

Nord i és en aquest marc que, mitjançant un conveni, s’ocupa de la 

formació contínua del personal de La Bressola. 

La Bressola, xarxa d’escoles associatives immersives a Catalunya 

Nord, es fonamenta en valors forts de solidaritat, civisme, respecte, 

tolerància i esperit crític que vehicula entre el personal, l’alumnat i 

les famílies. Així, aquest projecte, més enllà de reforçar la 

cooperació transfronterera entre institucions educatives i culturals 

amb experiència en perspectiva de gènere, té una clara vocació 

d’innovació i transformació social a l’espai català transfronterer. 

 


