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Aprendrem a incorporar la mirada de gènere en el dia a dia de l’entorn educatiu
atenent als diferents aspectes que creuen l’adolescència actualment: diversitats
culturals, de gènere, sexualitats, tecnologies, violències.

Objectius específics:

1. Conèixer els conceptes bàsics sobre el sistema sexe-gènere aplicats a l’àmbit
educatiu

2. Proporcionar eines al personal docent per identificar les actituds sexistes en el
sistema educatiu

3. Acompanyar a l’alumnat en la incorporació de la mirada de gènere en els seus
contextos

Objectius del curs



CONCEPTES BÀSICS EN PERSPECTIVA DE GÈNERE

• El concepte de gènere

• El Sistema sexe-gènere

• Socialització de gènere i androcentrisme

• Rols i estereotips de gènere

• Desigualtats entre dones i homes

• Diversitats de gènere

• Interseccionalitat

• Sexualitat, autoconcepte i imatge

• Nous mandats de gènere: el miratge de la igualtat entre pre adolescents i adolescents

• La perspectiva de gènere

• ...

PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’ÀMBIT EDUCATIU: ESPAI COEDUCATIU

• Identificació dels espais de desigualtat i les oportunitats en l’entorn educatiu:

o Expectatives docents

o Continguts i estructura de centre (espais formals i informals)

o Gestió de l’aula

o Jocs promoguts i prestigiats

o Espais de lleure: pati, menjador, biblioteca, espai virtual...

o Estructura i càrrega horària dels continguts

o Normativa de l’escola

o Abordatge de les violències masclistes

• Què fem i com gestionem els espais fora de l’aula que influeixen a l’aula?: xarxes socials, identitats on-line i off-line, consums de drogues i relacions personals.
• Violències masclistes: Quin paper hi tenim els professionals en el marc acadèmic? : en les relacions de sexo-afectives, violències per raó de gènere, altres violències.

EINES PER LA TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE A LÀMBIT EDUCATIU:

• Eines i estratègies pràctiques per la transferència al lloc de treball

• Eines i estratègies perquè els docents facilitin a l’alumnat perquè aquests puguin identificar les desigualtats de gènere a les diferents esferes de la seva vida

• Espai pràctic de treball de transferència al lloc de feina/a l’aula

Continguts
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TREBALL DE TRANSFERÈNCIA

Lectura materials
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Lectura materials
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Lectura materials
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Lectura materials
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INICIAL

Estructura del curs



SESSIÓ I

Conceptes bàsics:

• El concepte de gènere

• El Sistema sexe-gènere

• Socialització de gènere i androcentrisme

• Rols i estereotips de gènere

• Desigualtats entre dones i homes

• Diversitats de gènere

• Interseccionalitat

• Coeducació (valorar si aquí o més endavant dintre dels punts a abordar a la primera

sessió)

• Sexualitat, autoconcepte i imatge

• Nous mandats de gènere: el miratge de la igualtat entre pre adolescents i adolescents

• La perspectiva de gènere

Índex sessió I



Entenent el gènere. Conceptes 
bàsics de perspectiva de gènere



DINÀMICA INICIAL
Què en sabem?



La construcció social de 
gènere

“Què entenem per  gènere?”

Fem pluja d’idees!

Il·lustracions de Maria Vidal (Dibuixant el gènere, 2013)



Els 3 errors més habituals quan
parlem de gènere

•Confondre sexe amb gènere

•Assimilar gènere a dona

•Essencialitzar el gènere



De què parlem quan parlem de 
coeducació?



La coeducació és una metodologia educativa que
té com a objectiu contribuir a disminuir tant com
sigui possible els efectes i conseqüències d'una
educació sexista sobre els nens i les nenes

Desigualtats



REALITAT I SOCIALITZACIÓ DE 
GÈNERE



• Creus que vivim en un context/una societat on ja hem aconseguit la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i en el cas de nois i noies?

• Creus que en l’àmbit educatiu ja tenim bastant integrada en la majoria dels 
casos la perspectiva de gènere? 

• Pensa tres situacions en què has vist o viscut desigualtats de gènere



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

https://www.deia.eus/2017/03/18/sociedad/e
uskadi/los-vascos-se-sienten-seguros-las-
vascas-no-tanto#Loleido

Diferent percepció de seguretat entre 
homes i dones



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

https://elpais.com/economia/2018/11/03/actu
alidad/1541250399_672860.html Desigualtats en el mercat laboral



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

https://www.nytimes.com/es/2018/11/01/goo
gle-walkout-paro-acoso-sexual/ Assetjament sexual entorn laboral



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

https://retina.elpais.com/retina/2017/07/10/t
alento/1499695006_206572.html Bretxa en la formació superior



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

https://www.elmundo.es/baleares/2017/12/0
8/5a2a7970268e3ecb568b45e6.html

Desigualtats d’autopercepció de 
capacitats

En este estudio se pedía a niños y niñas que eligieran juegos, unos se definían como para 'muy 
inteligentes' y otros para 'muy trabajadores', las niñas se inclinaban por los últimos.



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

https://www.publico.es/sociedad/manada-
juez-voto-particular-manada-absolvio-padre-
acusado-abusar-hija-menor-no-mostrarse-
incomoda.html

Falta de PG en la comprensió
d’algunes situacions



Què diuen els diaris sobre la 
igualtat de gènere

La medicina i les polítiques sanitàries
construïdes des d’una estructura 

androcèntrica

http://www.elcritic.cat/reportatges/5-
dificultats-que-troben-les-dones-en-una-
sanitat-pensada-pels-homes-20794



QUINS SÓN ELS 
MECANISMES DE GÈNERE 

QUE EXPLIQUEN AQUESTES 
DADES



GÈNERE

Entenem el gènere com un Sistema simbòlic que construeix les 

categories femení i masculí. Aquest Sistema està basat en

relacions de poder i subordinació, que al mateix temps 

contribueix a mantenir-les.

Així no descriu només la realitat sino que explica el perquè de 

les desigualtats

Gènere no és sinònim de dona. És una construcció social

Està determinat per la cultura i el context social, polític i econòmic basat en el poder
i en les diferències basades en la desigualtat.

Influeix en les relacions entre dones i homes (nenes i nens). Relacions de poder vs
desigualtat



Sistema sexe-gènere

Fa referència a un sistema d’organització social en el qual sexe i gènere són
assimilats i, per tant, determina una única forma de mirar el món.

Components bàsics:
•Binarisme (home-dona)
•Desequivalència de poder entre ambdós (androcentrisme)

Es crea un sistema de desigualtat on l’ home  i “allò” masculí té una posició major
de poder i mecanismes per mantenir aquesta situació (violència).

“Sensació de no tenir escapatòria a aquest sistema”.



Androcentrisme

El “saber androcèntric” suposa l’ experiència masculina
hegemònica com allò universal, deixant de costat els sabers, aportacions i necessitats de les dones i dels
homes amb una visió diferente.

“Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas (y las personas)”

(Celia Amorós)

Definiciones RAE Hombre y Mujer

Hombre:

1.ser animado racional. Varón o Mujer.

2. varón. (Ser humano del sexo masculino)

3. Grupo determinado del Género humano: “el hombre europeo”

4. m. Individuo que tiene las cualidades consideradas masculinas por excelencia como el valor y la firmeza: “Ese si que es un hombre!”

5. m. U. unido con algunos sustantivos por medio de la preposición de, para designar al que posee las cualidades o cosas significadas por tales

sustantivos. Hombre de honor, de tesón, de valor.

6. m. coloq. Marido.

Mujer:

1.f. Persona del sexo femenino.

2.f. Mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia: “¡Esa si que es una mujer!”

3.f- Mujer que posee determinadas cualidades: Mujer de Honor, de Tesón...

4.F. Mujer casada con relación al marido.





Com funciona el model SEXE-GÈNERE
i quines exclusions genera

NORMA EXCLUSIONS FORMA DE CONTROL

SEXE MASCLE FEMELLA INTERSEXUALS INTERSEXOFÒBIA

IDENTITAT DE GÈNERE HOME DONA
TRANSSEXUALS I 

TRANSGÈNERES
TRANSFÒBIA

EXPRESSIÓ DE GÈNERE MASCULÍ FEMENINA
HOMES EFEMINATS I 

DONES MASCULINES
TRANSFÒBIA

PREFERÈNCIA SEXUAL HETEROSEXUAL
GAIS, LESBIANES, 

BISEXUALS
HOMOFÒBIA/ LESBOFÒBIA



Papers socials que s'espera que exerceixin
dones i homes.

➢ A les dones se'ls assigna un paper principal
en l'esfera domèstica i la vida privada.

➢ Als homes se'ls assigna un paper principal
en la vida pública.

Il·lustracions de Maria Vidal 
(Dibuixant el gènere, 2013)

ROLS DE GÈNERE

Quins rols i mandats de gènere creieu que són encara vigents entre l’alumnat?



Model de socialització masculina Model de socialització femenina

Control del món exterior: abocats a l'èxit, la 
independència i la dominació

Més propi el món interior de l'afecte, els sentiments i la 
cura

Atribuir a factors
interns l'èxit (capacitat, esforç...) i a factors externs els 

fracassos
( infortuni, injustícia...)

Atribuir a factors externs l'èxit (la sort, l’ajuda d’altres 
persones) i a factors internes els fracassos (incapacitat,

falta de destresa...) 

Sentir-se còmodes en situacions competitives: des de la 
infància motivació a l’assoliment 

No sentir-se còmodes en situacions competitives: menys 
entrenades i menys autoestima 

Vivència del temps lliure més com a realització 
d'activitats

Vivència del temps lliure més de caràcter relacional

Grup d’iguals com a reforçador dels estereotips de gènere

Guía básica para la introducción del enfoque de género 
en los equipamientos para adolescentes de Gipuzkoa, 2007



Ciència

Política

Llei

Esport
Mercat 
laboral

Familia

Educació

Salut

Tasques  
domèstiques

Cura de  la 
imatge

Masculinitat Feminitat

Exercici: Divideix aquests àmbits entre masculins i 
femenins

TREBALL 
PRODUCTIU

TREBALL 
REPRODUCTIU



Mandats pels homes

TENIR, 
PODER, 
EXERCIR 
CONTROL

AGRESSIVITAT 
COM A FORMA 
DE RESOLDRE 
CONFLICTES

GESTIÓ EMOCIONAL 
DEFICITÀRIA

ASSUMIR 
RISCOS 



Mandats per les dones

TENIR CURA DELS ALTRES 
ABANS QUE D’UNA MATEIXA

GESTIÓ EMOCIONAL ADEQUADA
NECESSITAT DE PERTÀNYER, SER PART DE

AGRADAR A LA RESTA 
(ESPECIALMENT ALS HOMES I A TRAVÉS DEL 
COS)



Els rols de gènere s’emmarquen en un patró o conjunt 
de conductes que es consideren apropiades per a 

homes i dones dins d'una cultura específica.

Estereotips de gènere

Són sobregeneralitzacions, irreals, injustes, que no 
tenen en compte les particularitats de les persones

ESTEREOTIPS DE GÈNERE



MASCULÍ FEMENÍ

Racionalitat
Competitivitat
Intel.ligència
Fortalesa
Contenció emocional
Salut mental

Ciència
Política
Llei
Mercat Laboral
Esport

Família
Educació
Salut
Àmbit domèstic
Cura de la imatge

Tendresa
Empatia
Sensibilitat social
Debilitat
Dependència
Passivitat

Ambits més legitimats de la nostra societat 

que donen poder a qui els ocupa.

Ambits amb menys reconeixement 

social en la nostra societat.



Exemples:

Hombres Mujeres

Estabilidad emocional Inestabilidad emocional

Mecanismos de autocontrol Falta de control

Dinamismo, agresiv idad Pasiv idad, ternura

Tendencia al dominio Sumisión

Afirmación del yo Dependencia

Aspecto afectivo poco

definido

Aspecto afectivo muy

marcado

Aptitud para las ciencias Aptitud para las letras

Racionalidad, franqueza y 

valentía

Intuición, frivolidad, miedo

Com solen funcionar els estereotips de gènere?

Quins estereotips creieu que són encara vigents entre l’alumnat?





El pes dels estereotips de gènere en la 
nostra cultura

https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM

https://www.youtube.com/watch?v=FHInW-es6ug



https://verne.elpais.com/verne/2019/03/04/ar
ticulo/1551700102_843346.html

El momento en el que una niña deja de pensar que puede 
ser científica o presidenta de su país se consolida a los 10 
años de edad. Es cuando las expectativas de género 
quedan firmemente arraigados en los niños de todo el 
mundo, aunque la presión social comienza antes, apunta el 
Global Early Adolescent Study de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

BRECHA DE 
SUEÑOS



Procés pel que homes i dones anem construïnt
des de que naixem la nostra concepció sobre 

nosaltres mateixos i el món que ens rodeja en 
funció del gènere que se’ns assigna.

SOCIALITZACIÓ DE GÈNERE

Il·lustracions de Maria Vidal (Dibuixant el gènere, 2013)



Vídeo/experiment amb nens i nenes: 

“La mente en pañales”

✓Quines paraules es diuen als nens o a les nenes?

✓Quines expectatives es projecten?

✓Quines actituds?

SOCIALITZACIÓ DE GÈNERE





https://www.youtube.com/watch?v=SSHv4Eeg
Ac8

Princelandia

• Els cànons de bellesa enfocats a 

resultar atractives pels altres. La 

nostra imatge sexualitzant (la 

bellesa com a forma d exposició 

pel gaudi dels homes). 

Objectivització/exhibició de les 

nenes







3333
Nous mandats de gènere hegemònics: el 
miratge de la igualtat. A l’adolescència



L’ actualització dels tradicionals mites i models de l’ amor 
romàntic

Crepúsculo



HIPERSEXUALITZACIÓ DE LA INFÀNCIA







Totes les persones a la vegada podem estar en situación d’opressors i d’oprimides
depenent de les categories o variables que entren en joc.

OPRESSIÓ I PRIVILEGIS/PODER

Cal conèixer la nostra
matriu de privilegis i 
opressions

Parlem tant d’eixos de 
desigualtat com de 
privilegis/poder

INTERSECCIONALITAT



gènere

Estigma:
-Normativitat social

+
-Norma específica de 
gènere:

• Mandats de 
gènere

• Rols de 
gènere

Perspectiva interseccional+

Desigualtat múltiple

Situació

administrativa

classe 

social

edat

Salut mental

Origen cultural

diversitat funcional

Orientació i/o 

identitat 
sexual



HollySiz-The light

https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg

SORTIR-NOS DE LA NORMA



TRANSVERSALITZACIÓ DE 
GÈNERE A LA PRÀCTICA 

PROFESSIONAL



La perspectiva de gènere



La perspectiva de gènere és una forma de mirar el món
tenint en compte les diferències entre les condicions,
situacions i necessitats respectives de les dones i dels
homes en qualsevol àmbit.

Què entenem per 
perspectiva de gènere?



NO és incorporació de la
perspectiva de gènere:

➢ Quan ens limitem a descriure
la diferència entre els rols de
gènere atribuïts a les dones i
als homes.

➢ Quan entenem perspectiva de
gènere com a sinònim de
dona/noia/nena.

➢ Anàlisi de gènere no és igual
a descripció de la situació de
les dones/noies/nenes

SÍ és incorporació de la
perspectiva de gènere:

❑Es centra en les relacions de
poder, les desigualtats, les
jerarquies.

❑Considerar les dones (i homes)
com una població molt diversa,
creuada per diversos eixos de
discriminació i privilegis (edat,
ètnia, diversitat funcional, etc.).



Per què la perspectiva de gènere és clau en la 
intervenció en l’àmbit educatiu?



Punt de partida

Per què la perspectiva de gènere és clau en la nostra intervenció?

• LA DESIGUALTAT IMPLICA VIOLÈNCIA

• LES DESIGUALTATS IMPACTEN EN TOTES LES ESFERES VITALS D’UNA PERSONA: AIXÒ 
INCLOU TAMBÉ L’ÀMBIT LABORAL I EL DRET A LA OCUPACIÓ

• EL SISTEMA DE GÈNERE INFLUEIX EN LA CONSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA DE LES PERSONES
• ELS MANDATS DE GÈNERE DANYEN A LES PERSONES

• LA MIRADA DE GÈNERE PERMET DETECTAR DESIGUALTATS EN EL MERCAT LABORAL I ELS 
CIRCUITS D’INCLUSIÓ PER RAÓ DE GÈNERE I INTERVENIR-HI

• SI NO TENIM LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN MENT ESTAREM REPRODUÏNT AQUESTS 
MANDATS EN LES NOSTRES INTERVENCIONS

*Quan parlem de treball des de la PG NO parlem de treballar amb dones



Errorsmés comuns de la planificació sense perspectiva de gènere:

❑ Invisibilitzar les dones suposant que en esmentar als homes s'inclou
també a les dones. Els homes són el paradigma a partir del qual es
planifica -> androcentrisme.

❑ No tenir en compte les relacions de poder. Per exemple, assumint que la
llar funciona com una unitat socioeconòmica dins de la qual hi ha
igualtat en el control dels recursos i en la presa de decisions.

❑ Les persones no participen a les decisions sobre la planificació, i quan ho
fan, la majoria són homes.

❑ No es pren en consideració les desigualtats estructurals de gènere, com
per exemple la divisió sexual del treball o la violència masclista.

Roxana Volio: “La Planificación estratégica con
perspectiva de género”.

Què passa quan NO introduïm la 
perspectiva de gènere en la nostra
pràctica profesional?



Moltes gràcies!

merce.marti@g-360.org


