Un conte per a gent valenta

Luca és un tipus especial, amb només quatre anys es va enfrontar a super herois i princeses per a
defensar la seua perruca blava.
Aquest gest ja es mereix un conte. Perquè com ell mateix es pregunta, qui decideix el que és femení i el
que és masculí?, per què consentim que hi haja actituds impròpies de xiquets o de xiquetes?
El nostre Luca es va atrevir a qüestionar les normes que altres van construir per a ell; es va enfrontar al
món, el seu món, el nostre món, i ens va demostrar que mai no és no massa prompte ni massa tard per
a lluitar contra les coses absurdes de la vida.

Més que un conte

La Perruca de Luca és un projecte de coeducació que té com a principal objectiu trencar i eliminar els
estereotips i prejudicis adscrits al sexe, amb la intenció d’afavorir la possibilitat que cada xiquet i cada
xiqueta es desenvolupen lliurement.
En el seu format per a famílies contempla un conte il·lustrat adreçat a persones valentes , capaces de
respectar i acceptar les personetes que estimen tal com son. Persones que poden contribuir dia a dia a
educar a personetes més fortes i valentes, més lliures i felices.
Per als centres escolars el projecte s’adreça a Infantil i a Primer Cicle de Primària (3 a 8 anys) i es compon
d’un pack per treballar en l’aula. El pack es presenta en una bossa de cotó i conté una guia didàctica per
al personal docent amb propostes d’activitats, una dotació de contes en una edició més econòmica i senzilla
per a cada escolar i una perruca com a recurs d’animació per a les dinàmiques. Per a introduir el projecte
en l’aula es proposen també dues activitats complementàries: un contacontes i un taller de coeducació.

Molta història darrere...

Més de 300 persones de tot l’estat, fins i tot d’EEUU, Australia, Anglaterra…, han col·laborat en l’edició de
La Perruca de Luca com a micromecenes.
El vídeo promocional del projecte ha estat seleccionat en el Festival de Cine per a xiquets i xiquetes Ojo de
Pescado de Xile, i ja ha superat els 50.000 visionats en las xarxes socials.
El projecte ha despertat l’interès més enllà de les nostres fronteres, nombrosos col·lectius de gènere i
educació de diferents països ( Argentina, Mèxic, Xile, Colòmbia, EEUU…) han mostrat el seu recolzament
al mateix.

Material destacat en:

Revista Quaderns de Pedagogia
La Revista Quaderns de Pedagogia va realitzar, en la seua nª 449 d'octubre de 2014, un complet reportatge
signat per Eva Terol sobre La Perruca de Luca i la seua aplicació en les aules.

www.boolino.com
“El llibre és increïble no només pel tema i per com es conta, sinó per les seues il·lustracions tan gràfiques i
senzilles que fan que el xiquet imagine molt més. El seu format en cartó reciclat li dona valor al projecte i
enforteix la seua filosofia educativa”.
“El text amb una certa rima farà riure a més d’un i facilitarà l’atenció del xiquet”.
“Vos convidem a que compreu el llibre, a que mireu el vídeo, a que entreu a la web de La Perruca de Luca
i a que conegueu més sobre aquest xicotet però GRAN projecte”.
Blog Un periodista en el bolsillo
www.unperiodistaenelbolsillo.com
La Perruca de Luca és notícia en “Un periodista en el bolsillo”, millor blog de cultura i tendències 2012, amb
una extensa entrevista a Vicent Poquet.

El projecte didàctic

El pack pretén treballar els següents objectius:
-

Conèixer, acceptar i cuidar el propi cos sexuat.

-

Posar de manifest els estereotips i prejudicis de gènere

-

Desenvolupar l’afectivitat, l’expressió dels sentiments i l’oposició a la violència.

-

Practicar el respecte pels companys i companyes.

-

Comunicar missatges lliures d’estereotips i normes de gènere.

-

Construir relacions d’igualtat entre xiquets i xiquetes.

El contacontes pretén:
-

Despertar el plaer per la lectura.

-

Desenvolupar valors estètics i dramàtics.

-

Familiaritzar amb la trama i l’estructura narrativa.

-

Afavorir l’escolta i la concentració.

-

Ensenyar a expressar-se oralment i corporalment.

El taller pretén:
-

Fomentar l’autoestima.

-

Afavorir la llibertat d’expressió.

-

Ensenyar a interrelacionar des del respecte.

-

Assenyalar pautes per a la resolució de conflictes.

Contingut del pack escolar

- 26 contes
- 1 guia didàctica per al professorat amb activitats diferenciades per a infantil i primer cicle de primària
- 1 perruca, realitzada amb material reciclat, per al desenvolupament d'activitats
- 1 bossa de tela de La Perruca de Luca

Coles de la Perruca de Luca

Més de 2.500 alumnes ja han treballat amb el projecte educatiu de la Perruca de Luca en les províncies
d'Alacant, Albacete, Zaragoza, Canàries, València.

Tarifes
El pack.
-Un pack………………...……………………………………………………...................……….. 150 € / pack
-Dos packs…………………………………………………………………........................…..….. 135 € / pack
-Entre tres y deu packs……..……..……………………………….……......................……..…. 125 € / pack
-Més de deu packs………………………………………………………........................……….. 115 € / pack
4% d'IVA no inclòs
Consultar despeses d'enviament

El contacontes.
-Una sessió………………………………………………………….......................…………….. 200 € / sessió
-Dos sessions consecutives……………………………………….....................…………….... 175 € / sessió
Exempt d'IVA
Tarifes vàlides per a poblacions d'Alacant i València. També per a desplaçaments no superiors a 100 km.
des de Dénia. Per a altres zones, consultar tarifes.

El taller.
-Una sessió ………………………………………………………………………....................… 210 € / sessió
-Dos sessions consecutives…………………………………………………….....................…. 175 € / sessió
Exempt d'IVA
Tarifes vàlides per a poblacions d'Alacant i València. També per a desplaçaments no superiors a 100 km.
des de Dénia. Per a altres zones, consultar tarifes.
Sol·licitar pressupost per a altres opcions.
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