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1ª Reflexió

Som iguals homes i dones?

En què no som iguals? En què ens diferenciem?



Sexe vs Gènere

Característiques 
fisiològiques, biològiques i 
corporals, donades per la 
naturalesa, que defineixen 
un ésser humà com a dona o 
home. 

SEXE GÈNERE

Conjunt de característiques 
psicològiques, socials i culturals
assignades a les persones. Aquestes 
característiques són 
històriques,culturals, modificables i 
es van transformant amb i en el 
temps. El gènere estableix les 
desigualtats entre el femení i el 
masculí.

≠

El procés biològic de l’embaràs i el part ve determinat pel sexe.  
L’assignació a les dones de la cura dels fills i filles ve determinada 
per la identificació de gènere.



1ª-DINÀMICA:  El nadó



2ª-DINÀMICA : Sexe o Gènere



SISTEMA SEXE-GÈNERE

Model que explica les pautes per les que es 
regeixen les relacions socials entre dones i 
homes, les respectives posicions, funcions i 
espais diferencials i jeràrquics que 
corresponen a cada sexe independentment de 
l’edat, classe social, raça, ètnia o religió.*

SEXE (h/d) GÈNERE (femení/masculí)

* Curs: Educació per la igualtat de gènere . UOC
* ONU.Definició a la IV Conferència Mundial sobre les Dones 

“Mentre el sexe fa referència als aspectes 
biològics que es deriven de les diferències 
sexuals, el gènere és una definició de les 
dones i dels homes, construïda socialment i 
amb clares repercussions polítiques. El sexe 
d’una persona és determinat per la naturalesa, 
però el seu gènere l’elabora la societat” .* 

• identitat de gènere

• papers de gènere (rols) 

• estableix unes normes de 
comportament



ROLS DE GÈNERE

Comportament (conjunt d’activitats, tasques i funcions)  
assignats segons el sistema sexe-gènere a dones i 
homes, i que s’arriben a considerar com a naturals.

Rol femení Rol masculí

Cuinar
Rentar
Planxar
Cosir
Netejar la casa
Tenir cura dels fills i/o filles 

Treballar fora de casa 
Mantenir la família
Reparacions de la llar 
Manteniment i conducció 
principal del cotxe
Participació social i política

Àmbit privat

Treball reproductiu/domèstic

Àmbit públic

Treball productiu



ESTEREOTIP DE GÈNERE

Estereotip

Conjunt d'idees que un grup o una societat 
obté a partir de les normes o els patrons 

culturals prèviament establerts .

Estereotip de gènere

En funció del seu sexe .

Determinen com han de ser  una 
persona (la seva identitat, identitat 
de gènere ) i el seu comportament.

Aquests rols de gènere assumits socialment ens defineixen 

els estereotips de gènere



ESTEREOTIPS DE GÈNERE

Estereotips :       femenins                      i             masculins

Inestabilitat emocional 
Manca de control 
Passivitat
Tendresa 
Submissió
Dependència
Intuïció
Irracionalitat
Por
Debilitat
Subjectivitat

Estabilitat emocional
Dinamisme 
Agressivitat
Tendència al domini 
Qualitats i aptituds intel·lectuals. 
Afectivitat poc definida
Racionalitat
Valentia
Eficiència 
Amor al risc
Objectivitat 

Quins creieu que són els masculins?



DIVISIÓ SEXUAL DEL TREBALL

Valoració econòmica i social?

Treball reproductiu/domèstic

(no remunerat)

Treball productiu

(remunerat)

-Mai s’acaba

-No hi ha resultats

-No s’aprecia socialment

-No remunerat econòmicament

-Sí  s’acaba

-Sí hi ha resultats

-Sí s’aprecia socialment

-Sí remunerat econòmicament

Una desvalorització de les tasques desvaloritza també a qui les executa.



Doble presència

Treball reproductiu/domèstic

(no remunerat)

Treball productiu

(remunerat)

Dones

Homes

•Doble jornada (domèstic i remunerat)

•Triple jornada (a més associacionisme o altres serveis)

•Doble presència (remunerat i alhora pendent de les tasques domèstiques)



2ª Reflexió

Creieu que aquest sistema (sexe/gènere) deixa en posicions 
equivalents a homes i dones? 

Tenim les mateixes oportunitats d’elecció i de decisió?



Rols de gènere

Jerarquia de valors 

Gènere masculí per sobre del femení

(desequilibri)

Desigualtats de gènere 

o discriminació per raó de sexe

Conceptes

Patriarcat :Desequilibri en el repartiment de poder beneficia als 
homes en perjudici dels drets de les dones.

Societat androcèntrica: Societat en la que es ressalta i es 
considera universal el que és propi i carcacterístic dels homes.



Conclusions

•Homes i dones no som iguals, som diferents, en realitat no hem de 
ser iguals, cap persona és igual a una altra.

•Existeixen rols diferents que ens determinen socialment que 
s’espera de nosaltres pel fet de neixer nen o nena.

•Aquests rols  defineixen una jerarquització  de valors, donant una 
importància diferent (en aquest cas superior) al gènere masculí 
respecte al femení. És a dir, genera desigualtats.

La igualtat no és l’eliminació de les diferències sinó l’absència 
de discriminació per l’existència d’aquestes diferències 

Igualtat

Diferències
Discriminació



3ª-DINÀMICA 
Procés socialitzador femení/masculí



PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ

“ LA DONA NO NEIX, ES FA ” i  “ L’HOME NO NEIX, ES FA “

* Simone de Beauvoir

Des que naixem aprenem les característiques, atributs i 
valors que es corresponen amb la masculinitat o la feminitat.
Aprenem què s'espera de nosaltres per ser homes o dones  
en la nostra societat.

Com aprenem a ser nens o nenes? homes o dones?

PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ DIFERENCIAL



AGENTS  DE SOCIALITZACIÓ

On o qui produeix aquesta socialització diferencial?



Procés de socialització diferencial

Procés socialitzador masculí 

Seràs: I et sentiràs obligat a:

Estable, ferm Demostrar seguretat i fermesa. Ser incommovible.

Segur, aventurer No tenir por, experimentar coses noves, sentir-te
invulnerable.

Ambiciós Assolir una posició social, aprendre a no renunciar.

Independent Ser autosuficient.

Racional Demostrar que les emocions no s’interposen en la
teva vida.

Cap de família Ser madur, sensat, equilibrat, reflexiu.

Realista, hàbil Ser resolutiu, pràctic.

Agressiu Despreciar la sensibilitat, lligar molt, presumir de les
teves conquestes.



Procés de socialització diferencial

Procés socialitzador femení [1]

Seràs: I et sentiràs obligada a:
Presumida, coqueta Cuidar la teva imatge, maquillar-te, “adornar-te”, corregir

les teves “imperfeccions”.
Servicial, atenta Cuidar als altres, ajudar a casa, estar atenta a les

necessitats dels altres.
Emotiva, emocional Ser carinyosa, impressionable, somiadora, romàntica.
Xerraire Ser sociable.
Sensible, afectiva Demostrar els teus afectes i el que t’importen els altres,

mostrar que no ets freda.
Curosa, delicada Ser previsora i tornar aviat a casa i acompanyada, no sortir

sola per les nits, buscar protecció.
Discreta, prudent Tenir cura amb la sexualitat, no ser promíscua.
Dependent Demanar opinió per tot, buscar l’aprovació.

[1] Quadres extrets del Maletí de Coeducació de la Fundación Mujeres. Fórmulas para la Igualdad, Nº 1. El origen de las desigualdades. 



EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT 

COEDUCACIÓ

“Desde los orígenes de nuestro sistema educativo, el tratamiento educativo de las niñas fue marcadamente diferente 
al de los niños...este modelo dicotómico que nos puede parecer hoy en día trasnochado, (...) ha pervivido en nuestro 
país hasta los años 70 (...) cuando se comienzan a dar los primeros pasos en el camino hacia el modelo de la escuela 

mixta. (...) a mediados de los años 80 surgen en nuestro país los primeros trabajos que cuestionan el modelo”.

(I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en Educación de Andalucía. Noviembre de 2005).



Hi ha igualtat a l’educació?

Per què?

Algunes preguntes

Creieu que l’escola mixta ja és suficient 
per garantir una educació en igualtat per 

nens i nenes, nois i noies? 

Per què?



L’escola mixta

L’ESCOLA MIXTA

És l’educació que es dona conjuntament a nens i nenes en els mateixos 
espais i temps i parteix del principi de neutralitat i, per tant

NO CONTEMPLA LES DIFERÈNCIES DE GÈNERE

Afirma que tracta tot l’alumnat per igual tot i que tendeixen a reproduir 
valors i coneixements sexistes

ES CONFON L’ADAPTACIÓ DE LES NENES A LA 
NORMA MASCULINA AMB LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS



Alguns exemples

 Els continguts i il·lustracions dels llibres de text oculten 
les dones, sense referències a les seves aportacions, o 
reprodueixen els rols tradicionals d’ambdós sexes.

 El llenguatge que s’utilitza tendeix a la ocultació del 
femení.

 Es dóna més valor als sabers tradicionalment assignats al 
món masculí, àmbit públic, i desapareixen del currículum 
aquells aprenentatges vinculats a la cura i l’autocura, 
tradicionalment femenins.

 L’ensenyament és un sector professional i laboral 
majoritàriament femení. En canvi, la presència de dones en 
els òrgans de direcció, llocs de decisió i càrrecs de 
responsabilitat és minoritària o no es correspon amb el volum 
de dones que hi ha al sector.



ESCOLA COEDUCADORA

L’ESCOLA COEDUCADORA
és un model pedagògic que busca el desenvolupament personal i complet 

de nens i nenes en condicions d’igualtat, llibertat i solidaritat.

BUSCA UNA EDUCACIÓ INTEGRAL I INTEGRADORA 
D’AMBDÓS GÈNERES EN POSITIU

revaloritzant de manera equivalent les qualitats considerades masculines 
i femenines sense cap jerarquització i reconeix l’existència i les formes 

amb les que el sexisme es manifesta al centre educatiu.

ÉS ENCARA UN HORITZÓ I UNA UTOPIA
En efecte, les alumnes han après a jugar al futbol mentre que els alumnes 

no saben ni volen aprendre a jugar a la comba.



CARACTERÍSTIQUES DE LA COEDUCACIÓ 

 És un procés intencionat d’intervenció amb un 
enfocament transversal.

 No pretén canviar només a les noies per adaptar-les 
al model masculí, sinó extreure el positiu d’ambdós 
gènere i no limitar-los de forma rígida.

 Ha de contemplar-se en el projecte educatiu i 
curricular del centre i requereix un temps i uns recursos 
específics.

 Prepara l’alumnat no només pel món laboral sinó també 
pel món privat, relacional i familiar.



CARACTERÍSTIQUES DE LA COEDUCACIÓ 

 Concep una organització escolar equitativa en quant a 
càrrecs, espais i temps. Possibilita la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral.

 Utilitza un llenguatge lliure d’estereotips sexistes i 
que no oculta o menysprea el món femení.

 Selecciona materials didàctics que ofereixin una 
imatge equitativa d’ambdós sexes. 

 Assegura que l’ús dels espais no estigui monopolitzat 
per un dels dos sexes ni sigui excloent.

 Implica a tota la comunitat escolar, professorat, 
AMPAS i personal no docent.



COM APLIQUEM LA COEDUCACIÓ?

 Amb mesures d’acció positiva i plans d’igualtat de gènere a 
l’escola.

 Les accions positives són processos dirigits a prevenir, 
corregir i/o eliminar els desigualtats de tot tipus, per 
modificar la situació existent amb la finalitat de produir més 
benestar social. 

 En l’àmbit de l’educació les accions positives (també anomenades 
d’educació no sexista o coeducadores) van dirigides a corregir les 
discriminacions sexistes que perviuen a l’escola mixta.

 L’educació no sexista, a més de ser un treball personal, ha 
d’articular-se de forma col·lectiva en el projecte educatiu
de cada centre, amb l’alumnat, el professorat i les famílies.



COM APLIQUEM LA COEDUCACIÓ?

Introduir a les pròpies materies la perspectiva de gènere; com 
per exemple posant de manifest models i exemples diferents als 
dels llibres.

Portar a terme pràctiques on s'incentivi la participació igualitària 
de nens i nenes.

Incloure una assignatura i/o tallers  on es reflexioni vers la 
temàtica de la Igualtat d'Oportunitats.

Incloure als pares i mares en les iniciatives coeducatives.

Fomentar la participació del professorat i agents educatius.



COM APLIQUEM LA COEDUCACIÓ?

Violència de gènere

Corresponsabilitat

Joguines no sexistes La història

Contes no sexistes

Llenguatge no sexista

Mitjans de comunicació

Esports

Estereotips i rols respecte al gènere

Famílies

Jocs de l'entorn i ús del pati

Professions

Tasques domèstiques



Al currículum

Incorporar en la programació les habilitats i coneixements 
tradicionals de les dones, com per exemple tallers de cuina, planxa, 
neteja de l’aula, etc. distribuïdes per igual entre nens i nenes.

Incorporar al currículum personatges femenins de rang 
social públic que hagin contribuït a la millora de la 
societat.



Als materials didàctics

Assegurar que en els materials didàctics apareguin de forma 
equilibrada dones i homes, protagonistes tant nenes com nens, 
dones realitzant treballs valorats i no típicament femenins, 
homes realitzant treballs típicament femenins, etc.

Rebutjar aquells materials que segueixin reproduint models 
tradicionals sexistes i no aportin propostes per superar 
aquestes discriminacions.

Disposar de contes no sexistes, a més dels contes populars i 
tradicionals.

Vetllar perquè tots els recursos didàctics (mobiliari i jocs) siguin 
utilitzats per nens i nenes de forma equilibrada, sense 
acaparaments ni exclusions.



En el llenguatge

Revisar el sistema de comunicació escrita de les circulars, 
cartells, sala del professorat, i comunicacions oficials del 
centre per assegurar l’ús no sexista del llenguatge.

Evitar en la comunicació oral quotidiana amb l’alumnat, 
expressions estereotipades que reprodueixin els models de 
gènere: “Digues-li a la teva mare que et netegi el 
xandall” o “vinga, dos nois forts que m’ajudin a moure 
aquesta taula”.



En la distribució i ús de l’espai

Fomentar la participació equilibrada en els jocs de nens i 
nenes, fomentant grups mixtes i el desenvolupament de jocs 
motrius o esportius més tranquils. 

Vigilar que els espais siguin ocupats de manera equilibrada per 
nens i nenes (tant en el pati com a la classe), sense 
acaparaments per part de cap dels dos sexes.

Establir regles del joc diferents per les diverses zones del pati,
per exemple, una zona amb pilota i l’altra sense.

Organitzar un campionat per nois/nens amb jocs com les gomes,
corda o altres als que normalment juguen les nenes i proposar
jocs de velocitat i pilota per un campionat de noies/nenes.



En l’organització escolar

Buscar l’equilibri i la proporció de dones i homes en el 
repartiment de càrrecs, responsabilitats i tasques  per part del 
professorat.

En l’educació afectivo- sexual

Realitzar activitats i tallers de prevenció de la violència 
masclista en les relacions de parella.

Fer tallers d’educació afectivo-sexual, on poder 
conversar i resoldre dubtes sobre el significat
de les emocions, el creixement personal, el cos, la 
identitat, la resolució de conflictes i les relacions 
sexuals i afectives.



En l’orientació professional

Veure experiències de dones i homes que tenen professions 
suposadament masculines i femenines, respectivament.

Visibilitzar  la necessitat de les tasques de la cura i 
de la llar en la nostra vida diària,  donant al temps 
de dedicació el valor que li pertoca.

Veure altres realitats, diferents situacions laborals 
i personals de dones i homes.

Potenciar  el desenvolupament de cadascú i cadascuna  
segons els seus  interessos reals, sense caure en 
activitats que es considerin 'naturals' per a un o altre 
sexe.

Fomentar la corresponsabilitat, donant  la 
importància que té  la vida diària dins el projecte 
personal de cada persona. 



No es tracta només d’evitar que a 
l’escola es donin pràctiques 

discriminatòries sinó de promoure 
la igualtat real



4ª-DINÀMICA : Coeducació



Moltes gràcies per la 
vostra atenció!!!


