
CONCEPTES BÀSICS EN PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 
● El concepte de gènere 

 

Ens referim al conjunt de característiques, rols, responsabilitats, oportunitats 
i expectatives assignades a les persones segons el sexe a què pertanyen.  
Aquestes atribucions que conformen el masculí i el femení no són universals, 
varien segons el context. En la nostra societat, per exemple, la dolçor, 
l'emotivitat, la submissió, la passivitat, la debilitat, ... són atributs de la 
feminitat, mentre que la rudesa, el valor, l'agressivitat, l'autoritat o el 
lideratge són característiques de la masculinitat. Aquestes atribucions estan 
subjectes a variacions o variables com la classe social, la religió, l'ètnia, 
l'època, etc. Per tant, el femení i el masculí no es refereixen a fets naturals, 
sinó a construccions socials i culturals apreses sobre el que significa ser dona i home en el nostre 
context. 

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

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 sinó que explica el perquè de les desigualtats 

 
D'altra banda, el sexe respon a les característiques biològiques (caràcters sexuals) que permeten 
dividir la majoria d'animals entre femelles i mascles. 
 
 

 

● El Sistema sexe-gènere 
 

Este sistema sexe-gènere comporta un sistema d'organització social en què sexe i gènere són 
assimilats i, per tant, es determina una única forma de mirar i entendre el món. Aquelles persones 
que neixen amb un sexe masculí automàticament se'ls atribueix uns significats socials i culturals 
concrets i el mateix en el cas de el sexe femení. Les principals característiques d'aquest sistema són 
que: 

➔ És Binari: només es contempla la categoria home i dona de forma oposada i no altres 
possibles identitats de gènere existents.  

➔ Es basa en una desequivalència de poder entre aquestes dues categories (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). 

 
 
 
Com funciona el model SEXE-GÈNERE i quines exclusions genera 

 
Així, la norma no escrita del sistema sexe-gènere ens marca que si una persona neix amb genitals 
masculins (mascle) ha de sentir-se home (gènere), ha de comportar-se, vestir-se i actuar d’acord al 
que s’entén a la nostra societat com a masculí (expressió de gènere) i ha de sentir-se atret pel sexe 



oposat (heterosexualitat). I el mateix en el cas de les dones. 
 
El gènere defineix quines són les normes de comportament, el que és normal i el que és patològic, 
així com els càstigs socials per a tot allò que surti d’aquesta normativitat (bullying als centres 
educatius, homofòbia, lesbofòbia, etc.), que és binària (divideix en home o dona), i accepta només 
dos models (masculinitat per als homes i feminitat per a les dones), alhora estableix les relacions 
heterosexuals com les úniques admeses.  

 
Totes aquelles persones que no actuen en base a aquesta “norma” queden excloses i poden viure 
desigualtats en la nostra societat. Observa el quadre següent: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identitat sexual o la identitat de sexe: es refereix a la percepció que una persona té sobre si 
mateixa pel que fa a sentir- home, dona, intersexual, en funció de l’avaluació que realitza de les 
seves característiques físiques o biològiques. 

- Identitat de gènere: és l’efecte d’aquesta construcció social i es tradueix en una sensació íntima 
de ser dones o homes. Percepció subjectiva que cada persona té quant al seu propi gènere, que 
podria o no coincidir amb les seves característiques sexuals.  

No podem parlar de construcció de la identitat de forma neutra doncs es neix en un cos sexuat i en 
el marc d'uns rols esperats en funció del sexe assignat. En el procés de construcció de la identitat de 
gènere haurem de considerar tant la percepció d’un mateix com la relació i interacció amb l’entorn: 
reconeixement del propi cos i de l’altre com a subjecte; possibilitat de satisfer les pròpies necessitats 
així com el reconeixement de la interdependència com a necessitat de vida; identificació relació 
progressiva i gradual amb l’entorn proper, i amb l’entorn en el que cadascú es construeix. Les 
preguntes que configuren la identitat són les següents: “Qui sóc? Què penso? Què sento?” El nom 
propi, el gènere, els nostres orígens i condició social construeixen la nostra identitat, però també els 
nostres valors, principis, creences, sentiments, emocions, preferències... 

- Expressió de gènere És la manifestació del gènere de la persona. Pot incloure la forma de parlar, 
manierismes, manera de vestir, comportament personal comportament o interacció social, 
modificacions corporals, entre d’altres aspectes. Constitueix les expressions del gènere que viu cada 
persona, ja sigui imposat, acceptat o assumits. 



- Orientació/Preferència sexual: Capacitat de cada persona de sentir una atracció eròtica, afectiva, 
emocional o amorosa per persones d’un gènere diferent al seu, o del seu mateix, o de més d’un 
gènere o d’una identitat de gènere, així com la capacitat de mantenir-hi relacions íntimes i sexuals. 
 

 

● Diversitats de gènere 

 

El binarisme de gènere és la concepció, pràctiques i sistema d’organització social que parteix de la 
idea que només hi ha dos gèneres (femení i masculí) assignats a les persones en néixer, com a homes 
(biològicament: mascles de l’espècie humana) i com a dones (biològicament: femelles de l’espècie 
humana), i sobre els quals s’ha sustentat la discriminació, exclusió i violència en contra de qualsevol 
identitat, expressió i experiència de gènere diverses. Com ja hem vist anteriorment, totes aquelles 
identitats que surtin de la norma del sistema sexe-gènere es veuen penalitzades i excloses, i poden 
viure desigualtats i discriminacions.  

 
- Trans: Terme paraigües utilitzat per descriure diferents variants de transgressió / transició / 

reafirmació de la identitat i / o expressions de gènere (incloent persones transsexuals, 
transgènere, travestis, drags, entre d’altres), el denominador comú és que el sexe assignat 
en néixer no concorda amb la identitat i / o expressions de gènere de la persona. Les 
persones trans construeixen la seva identitat de gènere independentment d’intervencions 
quirúrgiques o tractaments mèdics. No obstant això, aquestes intervencions poden ser 
necessàries per a la construcció de la identitat de gènere de les persones trans. 
 

- Transsexual: Les persones transsexuals se senten i es conceben a si mateixes com a 
pertanyents al gènere i al sexe oposats als que social i culturalment se’ls assigna en funció 
del seu sexe de naixement, i que poden optar per una intervenció mèdica -hormonal, 
quirúrgica o dues- per adequar la seva aparença física i corporalitat a la seva realitat psíquica, 
espiritual i social. 
 

- Transgènere: Les persones transgènere se senten i es conceben a si mateixes com a 
pertanyents al gènere oposat al que social i culturalment s’assigna al seu sexe de naixement, 
i els qui, poden optar per una reassignació hormonal, sense arribar a la intervenció quirúrgica 
dels genitals , per adequar la seva aparença física i corporalitat a la seva realitat psíquica i 
social. 
 

- Cisgenerisme: Quan l’expectativa social del gènere de la persona s’alinea amb el sexe 
assignat en néixer. En conseqüència, hi ha dones i homes cis. 
 

- Intersexualitat: Totes aquelles situacions en què l’anatomia o fisiologia sexual d’una persona 
no s’ajusta completament als estàndards definits per als dos sexes que culturalment han 
estat assignats com a masculins i femenins. 
 

- LGTTTBIQA +: Sigles per referir-se a persones lesbianes, gais, transvestits, transsexuals, 
transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i més. 
 

- Heteronormativitat Expectativa, creença o estereotip que totes les persones són, o han de 
ser, heterosexuals, o que aquesta condició és l’única natural, normal o acceptable; és a dir, 



que només l’atracció eròtica afectiva heterosexual i les persones heterosexuals, o que siguin 
percebudes com a tals, viuen una sexualitat vàlida èticament, o legítima, social i 
culturalment. 
 

- Asexual: Orientació sexual d’una persona que no sent atracció eròtica cap a altres persones. 
Pot relacionar-se afectiva i romànticament. No implica necessàriament no tenir libido, o no 
practicar sexe, o no poder sentir excitació. 
 

- Pansexualitat: Capacitat d’una persona de sentir atracció eròtica afectiva cap a una altra 
persona, amb independència del sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual o rols 
sexuals, així com la capacitat de mantenir relacions íntimes i / o sexuals amb ella. 
 

- LGTBIQFOBIA: Rebuig, discriminació, invisibilització, burles i altres formes de violència 
basades en prejudicis, estereotips i estigmes cap a lesbianes, gais, transvestits, transsexuals, 
transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i més, o que són percebudes com a tals. 
Pot derivar en altres formes de violència com la privació de la vida i el delicte d’homicidi 

 

 

● Socialització de gènere  
 

A continuació us relatem una situació quotidiana: 
 
Un home i una dona van a prendre un cafè a una terrassa d’un bar. En apropar-se el cambrer (o 
cambrera) demanen un cafè sol i un cafè amb llet. A qui creus amb més possibilitat que el cambrer/a 
deixarà el cafè sol i a qui el cafè amb llet si no han especificat prèviament per qui era cada un? 

 
• Què és el que fa que, tot i que tots i totes sabem que existeixen tan dones com homes que 

beuen el cafè sol o amb llet, coincidim en la resposta? La causa és el procés d’aprenentatge 
que hem fet des del nostre naixement sobre el què significa ser home i ser dona en la nostra 
societat i allò que es considera de l’univers masculí i femení. 

 
Aquest mecanisme és el que coneixem com a socialització de gènere i és el que fa que des de ben 
aviat nens i nenes sàpiguen quin és el passadís que correspon a les joguines de nenes i quin el de les 
joguines de nens en un supermercat o botiga de joguines.  

 
Definim així la socialització de gènere com el “procés pel qual homes i dones anem construint des de 
que naixem la nostra concepció sobre nosaltres mateixos/es i el món en funció del gènere que se’ns 
assigna i per tant s’espera de nosaltres” → Procés d’aprenentatge diferencial a través del qual es 
transmeten creences, valors i comportaments desitjables per a la masculinitat i per a la feminitat. 
  



 

La socialització primària es dóna en l’entorn familiar on l’aprenentatge d’aquests rols s’inicia a 
través del llenguatge, no només el verbal sinó, especialment durant la primera infantesa, a través 
del llenguatge gestual i afectiu, així com de les expectatives que les persones adultes col·loquen 
sobre les criatures en funció del seu sexe. Gestos, to de veu, tipologia i missatges dels adjectius: 

“bonica, guapa, princeseta, dolça” sovint són utilitzats exclusivament per dirigir-se i anomenar a les 
nenes, mentre que: “fort, preciós, entremaliat, xicotot” són utilitzats exclusivament per dirigir-se i 
anomenar els nens. Alhora, les joguines, les cançons, la roba, etc. de forma generalitzada, incideixen 
en aquest procés. En les diferents etapes del procés de socialització, l’escola esdevé un agent 
socialitzador de gran importància donat que intervé en tot el procés formatiu i educatiu de les 
criatures i els i les joves. Per tant, té una funció protagonista en la transmissió dels rols i estereotips 
de gènere. En el procés educatiu, el professorat, les matèries, el currículum -l’explícit i l’ocult- poden 
tenir, i tenen, forta influència en la normalització d’aquests rols en la mesura que poden incidir en 
el seu qüestionament o bé en la pervivència. 

 
Finalment pensa quina és de les primeres preguntes que fem a una dona embarassada. 
Molt probablement hagis respost “és un nen o una nena?” 
Aquest fet s’explica perquè les persones necessitem ordenar i classificar el món que ens envolta per 
tal de poder-lo entendre. Des d’aquesta lògica classifiquem de forma binària entre nens/homes i 
nenes/dones i tots els significats que els hi atribuïm a uns i altres. 

 
Dotem d’identitat a les persones en la mesura que li atribuïm un gènere. 
 
 

● Androcentrisme 
 
Pensament o perspectiva que suposa l’experiència masculina hegemònica com allò universal, 
invisibilitzant el pensament, l’experiència i les representacions que no han estat escrites des de la 
ment elevada. 

El terme va començar a ser utilitzat en el debat científic per Charlotte Perkins Gilman qui en va fer 
una profunda descripció de les pràctiques androcèntriques, així com dels problemes que en 
resultaven a The Man-Made World or, Our Androcentric Culture, publicat el 1911.  

“L’androcentrisme és sobretot una perspectiva. Consisteix 
fonamentalment en una visió del món determinada i parcial que 
considera que el que han fet els homes és el que ha fet la humanitat 
o, a l’inrevés, que tot el que ha aconseguit l’espècie humana ho han 
realitzat només homes, consisteix també, per tant, en l’apropiació 
per part dels homes del que han fet i possibilitat les dones. És pensar 
que el que és bo per als homes és bo per a la humanitat, és creure que les experiències 
masculines inclouen i són la mesura de les experiències humanes; d’una manera o altra, 
valorar només el que és masculí. És considerar que els homes són el centre del món i el patró 
per mesurar qualsevol persona”. 

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

 



● Rols i estereotips de gènere 
 

Quins estereotips i rols de gènere aprenem en aquesta socialització? 
 

Atribucions de gènere en el sistema sexe-gènere: 

Creieu que aquests estereotips poden afectar/interferir les nostres intervencions professionals i 
en les interpretacions que fem davant de certes situacions? 

Rols de gènere. 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.  

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 
Els estereotips són sobregeneralitzacions, irreals, injustes, que no tenen en compte les 

particularitats de les persones. En el cas dels estereotips de gènere, es refereixen als models, valors, 

comportaments, i actituds associades a homes i dones. Són el conjunt de característiques que ens 

han de definit com a homes i dones. 'Estereotipar' segons el gènere és la pràctica d'atribuir a una 

persona característiques o rols específics pel fet de ser home o dona a la nostra societat.  

 

Mandats de gènere. Allò que és convertit en norma i, per tant, en normalitat. Són els missatges que 

ens diuen com hem de ser, comportar-nos i fins i tot sentir-nos segons la masculinitat i la feminitat. 

Els aprenem i reproduïm sense adonar-nos-en. Els mandats de la masculinitat i la feminitat són, 

entre d’altres, els següents: 

 

 
  



 
 

● Interseccionalitat 
 

Existeixen DESIGUALTATS ESTRUCTURALS DE GÈNERE però no afecten a tothom de la mateixa 
manera. 
 
El gènere es relaciona amb altres aspectes que creen desigualtats produint situacions de 

discriminació i desigualtat especifiques.  
 

“Se nos olvida que hay sectores de mujeres con necesidades y problemas específicos. 
En lugar de estar preguntándonos continuamente en qué se equivocan estas mujeres, lo que les 

tendríamos que hacer es preguntar cómo están solucionando los problemas y qué podemos 
aprender de ellas” 

Dolores Juliano 
 
 

La interseccionalitat és un mètode d’anàlisi que vol posar consciència en les diverses discriminacions 

que poden estar influint sobre una noia, una dona, en un moment donat. Posa de relleu la diversitat 

d’identitats que cada dona té i quines discriminacions actuen en cadascuna, és a dir situa el gènere, 

l’edat, la classe, l’ètnia, l’opció sexual, l’origen cultural, la religió,etc. i analitza com la intersecció de 

totes aquestes discriminacions fa que cada experiència de violència masclista sigui singular i, per 

tant, requereixi d’intervencions també singulars.  

Eixos de desigualtat I privilegi. Totes les persones a la vegada podem estar en situació d’opressors 
i d’oprimides depenent de les categories o variables que entren en joc. 

 

Per saber-ne més 

A través de la sèrie de vinyetes de Miriam Dobson pots introduir i treballar de forma senzilla el 

concepte de Interseccionalitat. Són materials originals en anglès però que es troben traduïts a 

l'espanyol en diferents blocs a internet. 

https://miriamdobson.com/2013/07/12/intersectionality-a-fun-guide-now-in-powerpoint-

presentation-formation/#more-65 

  

  

https://miriamdobson.com/2013/07/12/intersectionality-a-fun-guide-now-in-powerpoint-presentation-formation/#more-65
https://miriamdobson.com/2013/07/12/intersectionality-a-fun-guide-now-in-powerpoint-presentation-formation/#more-65


  

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

 
Algunes frases com “això era abans, ara ja no passa”, “en el meu cas no és així”...són molt recurrents 
quan comencem a abordar les desigualtats estructurals de gènere i els diversos impactes que tenen 
en la vida de dones i homes. Identifiquem clarament el masclisme en altres generacions (mares, 
avis) però ens costa identificar-lo en les pròpies relacions i experiències (Tamaia, 2017) 
 
És evident que hem avançat en el camí cap a la igualtat en la nostra societat així com en el treball 
en violències masclistes. Podem assegurar que no estem com fa 30 anys especialment pel que fa a 
la Igualtat “formal” entesa com la que recull el marc normatiu i pel que considerem “políticament 
correcte” i “no correcte” socialment.  Però cal recordar que el sistema patriarcal és camaleònic i 
tendeix a perpetuar el sistema sexe-gènere basat en la superioritat d’un sexe per sobre de l’altre 
i com a tal estableix: 
 

• Nous mandats de gènere per  a les noies i nois joves, allò que s’espera d’elles/ells en els 
seus grups d’iguals 

• Els discursos de sempre camuflats en una nova pàtina de modernitat 
 
 
Us en deixem algun exemple: 

Analitzem les següents situacions i discursos que s’amaguen darrere d’aquestes imatges 

 

Campanya publicitària de Tinder. Analitza els missatges diferenciats 
en cada imatge. 

Què et crida l’atenció de la segona imatge de les dues noies? 

 

 

 

 

 

 

Analitzem la trama principal de la sèrie Crepúsculo. 

Es centra en l’ actualització dels tradicionals mites i models de l’ amor 
romàntic de sempre on la noia protagonista renuncia al seu món per 
amor.  

 

  



 
● La perspectiva de gènere 

Un projecte o una intervenció que incorpora la perspectiva de gènere inclou mesures i accions 

que atenen les diferents situacions, rols, necessitats i interessos de les dones, els homes, les 

nenes i els nens amb la visió d'eliminar les desigualtats entre gèneres i assolir l'equitat. 

Ens proporciona mitjans per adaptar de manera més precisa i equilibrada dels recursos disponibles 

a les necessitats de les persones, siguin homes o dones. En aquest sentit, contribueix a una major 

equitat de gènere; però també contribueix, sens dubte, a la millora de la qualitat i impacte dels 

programes i projectes de salut. 

Per això, la perspectiva de gènere aporta: 

UNA EINA 

DIAGNÒSTICA 

Conèixer millor la situació de les persones i de la problemàtica al 

tenir en compte desigualtats estructurals de gènere i especificitats de 

dones i homes 

UNA EINA 

D’INTERVENCIÓ 

Adaptar les intervencions i actuar per promoure una major igualtat 

entre homes i dones a través de projectes que contemplen la 

globalitat de la població i no l'universal "masculí" tradicional. 

 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
Megías, Ignacio; y Rodríguez, Elena (2015). ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades 
de género en la adolescencia. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Disponible 
a: 
https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2015/09/identidades-de-
genero.pdf 
 
 
Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats. Diccionari de la diversitat sexual i de gènere. Disponible a: 
https://centrejove.org/diversitat-sexual/#1553082223062-5a8f5c10-d48c 
 

https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2015/09/identidades-de-genero.pdf
https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2015/09/identidades-de-genero.pdf
https://centrejove.org/diversitat-sexual/#1553082223062-5a8f5c10-d48c

