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Presentació del mòdul

El mòdul és una proposta educativa que pretén aprofundir en el concepte de desigualtat des de la
perspectiva del gènere. 

La temàtica central es molt adient per poder treballar transversalment tots els aspectes metodològics

i  de coneixements bàsics ja  que ens aproximarem a la desigualtat  de gènere,  a la història  dels

moviments per la igualtat,  a les polítiques socials que ens aproximen a la igualtat,  el  procés de

socialització i aculturació,  així com a les perspectives de futur que es poden plantejar des de l’àmbit

privat i l’àmbit públic. Està pensat per treballar un nivell acadèmic instrumental que pugui aproximar a

persones joves i adultes que no coneixen el nostre entorn sociocultural a la informació necessària

per a la superació de la desigualtat de gènere i l’assoliment d’espais lliures de violència de gènere. 

Al modul treballarem des de una perspectiva interdisciplinària per a poder conèixer la desigualtat de

gènere  a  partir  de  les  eines  bàsiques  de  coneixement  (fons  d’informació  primària  i  secundària,

elements culturals i identitaris, recollida d’informació, anàlisi de dades i de situacions concretes, etc.) 

Els cinc temes dels que es compon el mòdul tenen el seu punt de partida en la pregunta: És real la

desigualtat  entre  dones i  homes? I  va  proposant  la  reflexió  en torn  a  la  història,  les  polítiques

públiques per a la igualtat  i   la violència contra les dones,  per arribar a un apartat específic de

possibilitats i línies de futur per que l’anàlisi ens porti a les possibles alternatives i quedi camí per

recórrer. 

                Financiat per :
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Requisits mínims per a cursar el mòdul 

No hi ha cap requisit mínim per cursar el mòdul. Les persones que gestionin el curs, professorat, han

de poder possibilitar la informació a l’alumnat al que pressuposem lectoescriptor i  amb les nocions

bàsiques de raonament matemàtic. La dificultat principal pot recaure en el coneixement de la llegua

catalana, en aquest cas cada responsable de la formació mirarà de transformar l’activitat  de forma

intel·ligible  aprofitant  per  generar  espais  d’ensenyament  aprenentatge  del  català  a  través  de  les

activitats proposades i que estan basades en les competències comunicatives bàsiques.
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Estructura, amb la descripció i referències d’aprenentatge pertinents 

TEMA CONTINGUTS MATERIALS ACTIVITATS
Tema 1:
Conceptes  bàsics:
estereotips,
diversitat,  identitat
de gènere.

 Conceptes relatius al
gènere,  la  identitat
de  gènere  i  la
identitat sexual

 Rols i estereotips de
gènere

 Interseccionalitat

 Textos  literatura
universal

 Documents  elaborats
per  organismes
internacionals:  OMS,
ONU, UE

 Protocols  de  les
administracions
públiques  referents  a
la llibertat sexual

 Presentació  per
part del professorat

 Treball  grupal
sobre  els
moviments  de
dones al món i les
masculinitats. 

 Exposició Grupal

 Lectura

 Anàlisi  de
documentació

Tema 2:
Igualtat  legal  i
igualtat  real
entre  dones  i
homes.

 Dades  evolutives
de la desigualtat de
gènere a tot el món

 Dades
desenvolupament
humà

 Textos  de  diferents
moments  històrics  i
diferents orígens

 Gràfiques  i  mapes
conceptuals

 Presentació  per
part del professorat

 Lectura

 Anàlisi de dades

 Tema 3:
Polítiques
d'igualtat:  de
l'espai  privat  a
l'espai  públic  i  a
l'agenda política.

 Tipologies
d’intervenció:
polítiques  d’igualtat,
acció  afirmativa,
mainstraiming,
transversalitat  i
inclusió

 Dossier  de  textos
institucionals

 Esquema  sobre
l’evolució  de  les
polítiques  públiques
des de la configuració
de  la  CEDAW  fins
l’actualitat

 Exemples  quotidians
d’aplicació  de  les
diferents normatives

 Presentació  per
part del professorat

 Lectura

 Anàlisi  de
documentació

 Simulació  de
situacions
quotidianes

Tema 4:
-  Prevenció  de  la
violència  de
gènere. 

 Processos  de
Socialització

 Elecció Racional

 Importància  de
canviar el context

 Dades  sobre
violència  contra les
dones al món 

 Socialització
Preentiva  de  la
Violència de Gènere

 Dossier  sobre
socialització,  elecció
racional i interacció. 

  Dades  sobre
violència   contra  les
dones al món 

 Socialització
Preentiva  de  la
Violència de Gènere

 Dades  estadístiques
mundials  sobre
violència  contra  les
dones

 Dossier  textos
Superació  de  la
Violència de Gènere

 Presentació  per
part del professorat

 Treball  de recerca:
portafoli
d’exemples
audiovisuals 

 Lectura

 Anàlisi  de
documentació

 Presentació  per
part del professorat

 Treball  cooperatiu
d’agrupació  i
interpretació  de
dades

 Lectura

 Anàlisi  de
documentació

Tema 5: 
-  La  igualtat
d'oportunitats  en
els diferents àmbits
(laboral,  social,
familiar,  els  sabers
de les dones).

 Igualtat  en:
educació,  mercat
laboral, sanitat, etc

 Usos  del  temps  no
discriminatoris

 Plans d’Igualtat

 Violència 0 des dels 0

 Ambients  lliures  de
desigualtat i violència 

 Presentació  per
part del professorat

 Mapa mental

 Exposició i posada
en comú

 Anàlisi  de
documentació
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Indicacions metodològiques generals, i per temes.

Indicacions Generals: 

Cal tenir presents algunes qüestions metodològiques per treballar el mòdul: 

1. Els mòduls estan dissenyats per poder-se treballar de diferents formes o formats. 

◦ De forma lineal, és a dir que està preparat per poder treballar un tema a darrera d’un

altre. 

◦ De forma reduïda,  és  a  dir  que  podem agafar  alguns mòduls  i  que seran el  2-4-5

prioritàriament.

◦ De forma individual. 

2. L’ordre per fer cada un dels temes es pot variar sempre i quan es respecti l’evolució entre el 2-4-

5

3. El  professorat  té  la  possibilitat  d’ampliar  i/o  modificar  alguns  aspectes  del  mòdul  o  de  les

activitats tenint a l’abast diferents materials a la Carpeta de Recursos així com a la bibliografia

que s’adjunta en aquest document. 

4. En tots els temes es presenta la realitat i, seguidament, els aspectes que s’estan treballant, les

polítiques que s’implementen o les possibilitats de solució. Està pensat de forma que l’alumnat

pugui entendre que l’acció social canvia les problemàtiques socials encara que ho faci al llarg

del temps. És important posar en valor les sortides, a les pràctiques exitoses, a la superació de

situacions adverses, ja que ens ajuda a mantenir o desenvolupar valors positius.

5. Cada un dels dossiers té a la portada una il·lustració i una frase relacionades amb el contingut.

És un element a tenir en compte per introduir la temàtica i/o començar a parlar del tema. 

6. En  quant  a  les  activitats,  el  professorat  haurà  de  guiar  a  l’alumnat  tant  per  l’espai  virtual

(moodle) com en les activitats proposades per cada un dels temes. Estan pensades per poder

treballar en forma de reptes per que el professorat pugui destinar puntuacions o jocs d’equip per

assolir tota la puntuació o càrrega al finalitzar el mòdul.  
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Indicacions per temes 

Tema 1.

El contingut d'aquest apartat està molt relacionat amb dos aspectes clau d'aquest mòdul. El primer és el

coneixement dels conceptes i com han anat variant o com els coneixem i els utilitzem. L'altre, és la

història i com podem descobrir a través d'ella com han anat passant els fets que coneixem. 

És molt important que l'alumnat pugui gaudir del descobriment que farà al llarg del període entre el

s.XVIII i l'actualitat. També, cal tenir molt present, que el que passa al món en alguns moments no

arriba a Catalunya fins més tard o que arriba tot a la vegada. Això és molt important a l'hora d'entendre

que els diferents feminismes s'han anat gestant mundialment en un plaç diferent i més llarg que a casa

nostra. 

Un aspecte important que hem incorporat és el moviment d'homes. És molt important que l'alumnat vegi

que no hi ha una sola forma de ser homes o de representar la masculinitat. Així que serà imprescindible

aportar la descripció dels fenòmens i les alternatives possibles. 

Respecte de les activitats 

El  professorat  compte  amb  un  dossier,  amb  el  que  confeccionar  una  presentació  o  document
possibilitador de la informació introductòria.

La primera acció serà anar a utilitzar el material que teniu a l’espai vistual (moodle) allà podeu seguir
les dues activitats proposades (cançó i endivinlalla)

Podreu acompanyar a l’alumnat a resoldre els dubtes que sorgeixen amb la linformació que els oferim i
mirar de donar resposta en el seguiment de la cerca de la informació necessària.

Donareu resposta de les tasques enviades  per a la seva correcció. 

Respecte dels materials

Els materials a la Carpeta de Recursos són 4 articles de diferents formats:

1. En busca de nuestras antepasadas. Entrevista.

2. Educació de Persones Adultes i Igualtat de Gènere. Assaig.

3. Arranca la reunión feminista de Córdoba. Premsa.

4. Onades Feministes. Premsa
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Tema 2.

En aquest apartat és molt important que el professorat pugui treballar amb l'alumnat les dades que

s'exposen al Dossier. Rebaixar la sensació de que si no se saben moltes matemàtiques o que si mai

s'ha  treballat  amb  dades  no  es  podrà  interpretar  el  que  diuen  les  gràfiques.  És  molt  important

l'acompanyament en aquest primer moment. 

Recomanem tenir sempre present la pregunta que ens fem des de l'inici d'aquest mòdul: És real la

desigualtat entre homes i dones? Una vegada acabem aques apartat, es pot generar un debat entre

el grup per veure com s'utilitzen els arguments i les idees que acabem de conèixer. 

Respecte de les activitats 

1. Han de llegir el dossier, subratllant aquells aspectes més importants.

2. El professorat ha d’acompanyar en resoldre els dubtes que sorgeixen amb la lectura i mirar d’ajudar
a cercar la informació necessària.

3. Les tasques individuals i grupals

Respecte dels materials

Els materials a la Carpeta de Recursos són 3:

1. Dossier Estadístic dels 10 anys de Llei de les dones a l’eradicació de la volència masclista. ICD,

2018

2. Índice de la Igualdad de Género EIGE, 2014

3. UN Women Brochure Spanish Documents

Amb ells es pot ampliar la informació o aclarir alguns dubtes que puguin sorgir. 
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Tema 3. 

Es pot arribar a pensar que la política i les actuacions públiques semblen com categories tancades i

elaborades des de sistemes i/o persones que no tenen a veure amb la ciutadania en general. Per això

precisament, aquest apartat té molta importància, ja que aquells temes que són socials i en relació al

benestar de tota la ciutadania tenen una implicació directa amb l'acció transformadora dels subjectes i

dels col·lectius. Per tant, en aquest tema s'haurà de fer èmfasi en la importància de conèixer els tipus

de polítiques públiques per poder reflexionar i opinar sobre elles.

Les persones no acadèmiques han de conèixer com s’estructuren els espais comuns, com es van

transformant a mida que les persones transformem les nostres pràctiques socials, etc. D’aquesta forma

la inclusió de totes les persones és molt més rica i facilitadora de convivència. 

Una idea en aquest mòdul seria concertar una visita a l’ICD o en el seu defecte a l’Àrea d’Igualtat de

l’ajuntament o de l’administració més propera. l’Objectiu d’aquesta visita seria saber de la mà d eles

persones que ho gestionen, quina és l’actiivitat i per què és necessària.

Respecte de les activitats 

• Llegiran el dossier per poder conèixer les diferents polítiques públiques que es fan per assolir la
igualtat. 

• Haureu de guiar les reflexions en torn a la necessitat de fer polítiques públiques per temes que,
com la igualtat de gènere, semblen que siguin personals i no de caire polític.

• S’hauran de relacionar algunes dades amb la presència de les dones al món polític. En aquest
punt, s’hauran de refrescar les relacions matemàtiques entre dades. Serà important positivar
l’aplicació social de les matemàtiques. 

• Podreu acompanyar en la cerca d’informació sobre com d'important són els moviments socials i
la participació ciutadana per arribar a canviar alguns plantejaments polítics i tècnics.

• L’alumnat haurà de cerca informació sobre alguns dels entorns polítics més propers en relació a
la igualtat entre dones i homes. 

Respecte dels materials

Els materials a la Carpeta de Recursos és: Quadern Dona i Política. ICD, 2004.
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Tema 4.

A l'apartat 4 treballem les violències contra les dones i ho farem en dos terrenys molt  diferents. El

primer no comporta cap dificultat ja que és el conceptual, què vol dir i per què ens referim amb un o

altre concepte. És important aquí que fem referència no al que podem pensar que sigui més lògic si no

a  la  terminologia  més  acceptada  segons  les  organitzacions  i  institucions  internacionals.  El  segon

terreny és el més important i que comporta més dificultats, és quan hem de plantejar quins són els

aspectes més importants a treballar per poder fer canvis reals. Canviar el context està lligat a que les

noies i nois, les dones i homes visualitzem quines són les persones amb valors, actituds i pràctiques

més relacionades amb la solidaritat, llibertat, cura, etc i que puguem rebaixar el protagonisme que, fins

ara, han tingut les persones que actuaven al contrari. 

L'alumnat pot tenir moltes inquietuds i propostes diferents. És important que llegeixin el dossier i que

busquem lectures i/o altres materials relacionats. A la Bibliografia i recursos en podreu trobar alguns

d'interessants.

Respecte de les activitats 

• Llegiran el dossier amb molta atenció en cada un dels seus apartats amb l’objectiu de conèixer
què és la violència de gènere i com anomenem diferent les diferents situacions.

•  S’han de poder interpretar les dades per poder construir les idees pròpies i els arguments que
el professorat haurà d’ajudar a qüestionar i/o reforçar.

• Han de poder conèixer com s'ha gestat el debat en torn a la violència i s'han elaborat les lleis
contra les violències que pateixen les dones a tot el món. La visió global i poder contrastar fites
a totes les regions del món pot donar elements per a la tolerància i eines per a contrastar la
informació.

• S’han de posar en valor les pràctiques de superació i les possibles línies de futur.

Respecte dels materials

Els materials a la Carpeta de Recursos són :

• Socialització Preventiva

• Ciberassetjament

• I tot el material d’aquest espai de l’ICD: 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/estimar_no_fa_

mal/
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Tema 5.

Que aquest és el darrer tema i que s'ha plantejat per allunyar-nos de l'immobilisme i una aproximació al

coneixement de les possibilitats. És a dir, que tot anàlisi d'una problemàtica social necessita d'una porta

cap a les solucions. Per aquest motiu aquest apartat s'organitza de forma diferent als anteriors. 

L'apartat el subdividirem en 4 àmbits i en pràctiques concretes. I la vegada, cada un dels àmbits el
subdividirem en: 

a) Context per a la Igualtat.

b) Superació de la Violència.

D'aquesta  forma la  proposta  que fem es pot  relacionar  amb la  capacitat  d'iniciativa  i  d'autonomia
personal, així com amb els valors més positius de la nostra societat. Per això, podeu remarcar aquest
aspecte transformador i  animar a posicions clares en relació a les temàtiques treballades en tot el
mòdul. 

A més, es pot treballar relacionant tota la feina feta fins aquest tema. 

La carpeta de recursos és molt  àmplia i  podreu trobar molts documents per ampliar el  treball i  les
perspectives. 

Respecte de les activitats 

• Llegiran el dossier amb molta atenció. En ell trobem la concreció d'algunes formes de superar la
desigualtat  i  la  violència que patim les dones.  De la mateixa forma que trobem alternatives
possibles que et donaran idees per reflexionar. 

• Treballarem en torn a quatre àmbits diferents (laboral, educatiu, sanitari i participació) i des de
dos prismes (igualtat i violència).

• Caldrà acompanyar i debatre les diferents formes de superació i sortides cap a uns entorns més
lliures i igualitaris.

Respecte dels materials

Els materials a la Carpeta de Recursos són molt variats  i és una selecció amplia. 

Per buscar: En Guix, núm. 414. M. Joanpere.  Model dialògic de prevenció i  resolució de conflictes.
Maig, 2015.
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Webgrafia

http://dones.gencat.cat/ca/inici

https://www.womenlobby.org/?lang=en

http://violenciadegenere.org/

http://www.inmujer.gob.es/

Documents recomanats

El Diario Feminista. Publicació Diària que podeu trobar a www.eldiariofeminista.org 

La Tribuna Feminista. Publicació que podeu trobar a https://tribunafeminista.elplural.com/ 

http://dones.gencat.cat/ca/inici
https://tribunafeminista.elplural.com/
http://www.eldiariofeminista.org/
http://www.inmujer.gob.es/
http://violenciadegenere.org/
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