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Els gèneres, models d’home i de dona avui

Ser dona, ser home, son fets derivats de la naturalesa o de la cultura?

El binomi sexe/gènere, resposta actual a aquesta pregunta. 

Podem canviar les característiques derivades de la naturalesa? I les de la 
cultura? 

Canviar els models de gènere és possible i necessari.



Els actuals models de gènere, segons la 
publicitat de joguines



Els actuals models de gènere: el gènere 
masculí
• Característiques de l’actual gènere masculí:
• - Fortalesa
• - Valentia
• -Agressivitat
• -Voluntat de triomfar 

• - Manca d’empatia
• - Manca de capacitat de cura
• - Violència



Algunes conseqüències del gènere masculí
• Taxes de mortalitat comparades Homes/Dones per edats, de 14 a 29 

anys. 2012 Espanya. 
Font: INE



• Percentatges de mort 1-20 anys per sexes. Espanya 2012
• Edats            %Nens          % Nenes
• 1 any                 51,9               48,1
• 2 anys                45,1               54,9
• 3 anys                56,3               43,7
• 10 anys              65,8               34,2
• 15 anys              66,5               33,5
• 20 anys              73,5                26,5

• Font: INE i elaboració propia.



Causes de mort de 15 a 24 anys

• 1. Suicidis
• 2. Accidents de trànsit
• 3. Drogues
• 4. Homicidis
• 5. Esports de risc



Els actuals models de gènere: el gènere 
femení
• -Bellesa
• Fragilitat
• Disponibilitat
• Capacitat de cura

• Vulnerabilitat
• Manca de protagonisme
• Inseguretat
• Baixa autoestima



Algunes conseqüències del gènere femení

• -Taxa d’atur femení
• Diferències salarials
• Hores treballades
• Dones mortes i maltractaments



En quin sentit haurien de canviar els models 
de gènere

• -Desaparició dels gèneres: llibertat per a ser com som.
• Barreja de les característiques dels gèneres: 
• Les dones poden estudiar, poden ser líders polítiques, poden pilotar 

avions. I això no significa que siguin masculines.
• Els homes poden plorar, poden tenir cura de les criatures, poden tenir 

permisos parentals, poden tenir cura dels seus pares i mares. I això no 
significa que siguin femenins.

• Cada persona pot tenir la seva fórmula personal de barreja d’elements 
d’ambdós gèneres, fins que deixin de diferenciar-se. 



Com es fa la transmissió dels gèneres?

• -S’inicia en el moment de néixer, i la primera transmissora és la 
família, que ho fa inconscientment.

• Aprenem per imitació, i allò que s’aprèn als primers anys és 
fonamental. En aquesta etapa es formen els hàbits, que després 
exercim sense ser-ne gaire conscients. 

• Cap als 3 anys estan adquirits ja molts hàbits de gènere, i també està 
adquirida la jerarquia: els homes son més importants que les dones. 

• L’escola transmet aquests estereotips sense ser-ne conscient, però si 
modifica aquesta transmissió, pot fer molt, encara que no tot, per a la 
modificació dels gèneres actuals. 



Blau: intel-ligència. Rosa: bellesa



Com pot contribuir l’educació a aquests 
canvis de gènere?  
L’educació pot contribuir d’una manera molt important. Tres passos:
1) Descobrir què fem malament i a través de què transmetem 

estereotips de gènere. Fer conscient l’inconscient que es manifesta 
a través dels hàbits.

2)  Modificar les formes de transmissió d’acord amb els errors 
observats i utilitzant la metodologia adequada.

3) Avaluar periòdicament els resultats obtinguts i programar nous 
canvis i nous avenços.



•SEXISME A LA SOCIETAT
(FAMILIES, MEDIA, …) 

 • ESCOLA ES LA INSTITUCIÓ SOCIAL MÉS 
IGUALITÀRIA

 • PROFESSIÓ FEMINITZADA: ACULTURACIÓ DE LES 
PROFESSORES



Descobrir la transmissió de gèneres en l’àmbit 
educatiu

Aquests son alguns dels àmbits mitjançant els que, sense ser-ne 
conscients, es transmet el sexisme i els gèneres en l’educació.

Heus aquí algunes preguntes que us ajudaran a descobrir-ho.

•  Materials: contes infantils, llibres i relats. Quins personatges figuren 
en aquests materials? Quants homes? Quantes dones? Quins models 
de persona adulta es presenten als nois i quins a les noies? A través 
de quins exemples es transmet la història, les ciències socials, les 
ciències naturals?



OBSERVACIÓ

• Pati de jocs: qui juga i a què es juga? Qui ocupa el centre dels patis? Com 
s’han transformat els patis recentment? Quins jocs predominen? Com 
s’organitza l’espai? Es reparteix amb igualtat?

• Què passa durant les activitats? A qui es dirigeix el monitoratge? Més als 
nois o a les noies?

• Llenguatge: l’ús del masculí genèric amaga l’existència de les dones.  
Quants rètols al centre posen de relleu l’existència de les dones? Com es 
redacten les cartes, circulars, etc. dirigides a les famílies?



• Com es reparteixen les responsabilitats en el vostre centre? Quants 
homes i quantes dones hi ha? Quins càrrecs ocupen? Correspon la 
distribució de càrrecs a les proporcions de dones i homes que hi ha al 
centre?

• Què passa amb les actituds agressives? Qui les manifesta i contra qui? 
Son més víctimes els nois o les noies? 



Canviar els hàbits sexistes als centres 
educatius

• Quan hàgiu descobert com transmetem els gèneres i la seva jerarquia sense 
tenir-ne consciència, podeu començar a canviar algunes coses. Heu de 
saber, però, que si seguiu observant, tota la vida anireu descobrint 
elements de transmissió del sexisme que no sabíeu que existien. Ningú no 
en té la culpa: és la cultura que hem rebut.

• No som culpables de la cultura rebuda, però si responsables del que 
transmetem. Per això és important ser conscients de la nostra transmissió i 
modificar aquells aspectes que poden ser negatius per al nostre alumnat. 



Alguns exemples de canvis possibles

• -Revisió dels llibres i contes utilitzats: anàlisi del percentatge d’homes 
i dones que hi figuren. Debat sobre si és raonable.

• -Us llibres, contes i material educatiu no sexista. Existeixen al mercat 
es pot trobar a moltes webs. Hi ha moltíssims materials disponibles.

• Dorssier Coeducar: posar la vida en el centre de l’educació   
• La Carlota s’encoratja
• Recull de jocs cooperatius 

https://escoles.fundesplai.org/blog/30-jocs-de-taula-cooperatius-per-lescola-i-lesplai/ 

https://escoles.fundesplai.org/blog/30-jocs-de-taula-cooperatius-per-lescola-i-lesplai/


ANÀLISI DELS ESPAIS EDUCATIUS

• Anàlisi de l’activitat als patis i debat sobre com es poden equilibrar els 
espais, temps i tipus de joc. Regulació dels temps d’us de les pistes 
esportives i de la seva ocupació per part de determinats grups. 
Introducció d’altres tipus de joc, per exemple sense pilota. Jocs 
practicats per les nenes al centre del pati, i possibilitat de convertir-los 
en jocs mixtes.

• Patis Coeducatius. Col·lectiu Punt 6 i Coeducacció



• Posteriormente observar los videos y dibujar en el croquis del patio 
los movimientos observados para cada niño y cada niña. Los niños 
con un lápiz azul, las niñas con un lápiz rojo.

• Ejemplo:



AVANTATGES I INCONVENIENTS DE 
L’ESCOLA MIXTA

¿QUÈ ES CONSIDERA NORMAL?

ESTEREOTIPS FEMENINS

ESTEREOTIPS MASCULINS



• CURRÍCULUM IMPREGNAT DE MASCULINITAT 
HEGEMÒNICA: LLENGUATGJE I CONTINGUTS, ...

 • NO RECULL ELS SABERS DE LES DONES NI LA 
GENEALOGIA FEMENINA

 



• AUTORITAT FEMENINA

• REFERENTS FEMENINS DEL CONEIXEMNT



Educar és coeducar

Amparo Tomé, a  Educar és coeducar explica què entén ella per anar més enllà i 
planteja diversos reptes per a l’escola coeducativa d’avui:

 “El primer repte penso que consisteix a rescatar de forma conscient i amb una 
actitud política ferma tot el que s'ha ocultat, s'ha fet invisible, s'ha oblidat i s'ha 
menyspreat del saber de les dones, del benestar i l'harmonia que la majoria de les 
dones han sabut sembrar, fer créixer, recollir, escampar en el medi familiar, 
natural, social i científic al llarg dels segles.”

  ”El segon repte implica una profunda revisió curricular del que està inclòs o es 
pensa incloure en els currículums. Cal posar una atenció especial en l'anàlisi de 
com i perquè s'han inclòs com a continguts curriculars, científics i artístics. D'altra 
banda, l'anàlisi ha de revisar en profunditat i ha d'identificar totes les exclusions 
dels currículums oficials; per exemple, el saber bàsic per a la vida, l'educació 
sentimental, la vida, les experiències i el saber de les dones.” 



Llibertat i autoritat femenina

 Hildegarda de Bingen (segle XII) 
és una dona sàvia que coneix les 
disciplines del moment 
(astronomia, música, literatura, 
ciències...) i té autoritat entre 
homes il·lustres i prohoms de 
l’Església. 



MARC LEGAL: “Projecte de Convivència” i 
“Protocol de violència masclista”

CANVI METODOLÒGIC: No a la classe 
magistral

CANVI DE MENTALITAT 



LA COEDUCACIÓ COM A MARC EDUCATIU GLOBAL 
ES EL NUCLI CENTRAL DE L’EDUCACIÓ

AFEGEIX UN PLUS A L’EDUCACIÓ

 • RECONSIDERA
CONCEPTE DE CONEIXEMENT
 • AMPLÍA EL ROL DE VALORS

 • GESTIÓ DE L’AULA
 • CONTEXT D’APRENENETATGE

 • RESOLUCIÓ CONFLICTES,  MICROVIOLÈNCIES...



COEDUCAR

• EDUCAR AMB MIRADA NO PATRIARCAL
• SENSE CAURE EN LA FALSA IL·LUSIÓ D’IGUALTAT
• SITUAR EN PRIMER PLA LA IGUALTAT ENTRE LES PAUTES 

CARACTERÍSTIQUES DEL GÈNERE FEMENÍ I GÈNERE MASCULÍ
• ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE
• AVANÇAR CAP A LA DESPARICIÓ DELS GÈNERES I LA SEVA TRANSMISSIÓ
• ACONSEGUIR UNA CULTURA ANDRÒGINA QUE UNIVERSALITZI TOTES LES 

POSSIBILITATS, SENSE FER DIFERÈNCIES ENTRE NOIES I NOIS 



BIBLIOGRAFIA

• Col.lectiu Punt 6 i Coeducacció. Patis Coeducatius. Col.lectiu Punt 6
• GUITART ACED, Rosa (2020) Ser nena, ser nen. Vic, Graó
• ITURBE, Xavier (2014) Coeducar en la escuela infantil. Graó
•
• SOLSONA, Núria (2003) El saber científico de las mujeres. Madrid, Talasa

SOLSONA, Núria. (2015) Química en contexto culinario, en Gómez, Adriana(ed) La 
enseñanza de las ciencias naturales basada en proyectos. Santiago de Chile, Bellaterra

•
• SOLSONA PAIRÓ, Núria (2016) Ni Princeses Ni Pirates. Vic, Eumo
• SUBIRATS, Marina (2017) Coeducació, aposta per la llibertat. Octaedro
• SUBIRATS, Marina; TOMÉ, Amparo (2007) Balones fuera. Octaedro 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ !
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