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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



SESSIÓ II

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, currículums acadèmics i estructura de centre (espais formals i informals)

o Gestió de l’aula (i la “normalitat” a 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 Veu dels nois i noies a l’aula

o Interessos acadèmics de l’alumnat

• 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.

Índex sessió II



Reprenent alguns conceptes de la 
sessió anterior



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

ACTIVITAT 1. Socialització de gènere: La mente en pañales



NENES NENS NOIES NOIS

Estereotips actuals que

tenim les persones adultes

sobre:

- Punyeteres/merderes (anar 
per darrere)
- ser responsable de les seves 
coses
- tenir cura dels germans 
petits

-Presumida

-Passiva

-Obedient

- honestos (més

directes)

-Més simples

-Més nobles

- responsables
- educades i estudioses
- No poden sortir fins tard
- maduren abans
- es preocupen per l’aparença física
- tenen més problemes emocionals 
(i més conflictes amb el cercle 
sobretot d’amigues)

Les seves
habilitats no
acadèmiques
prenen més
importància.
Els seus errors
conten menys

Estereotips actuals que

tenen entre ells/es (grup

d’iguals) sobre:

Juguen només
entre elles.

Només volen
jugar a pilota

- agradar als nois
- fer tot el que el novio vulgui
- Impuntual

- “Machote”
- tenir moltes novies

Com més rebel
més guay!
-Puntual

NENES NENS NOIES NOIS

Estereotips 

actuals que 

tenim les 

persones 

adultes sobre:

-Princesa

-Cuidadora

-Presumida

-Passiva

-Obedient

- Superheroi

-Protector

-Atrevit

-Actiu

-Habilior

-Cuidadora

-Aplicada

-Presumida

-Passiva

-Pulida

-Protector

-Lliberal

-Fort

-Actiu

-Habilior

Estereotips 

actuals que 

tenen entre 

ells/es (grup 

d’iguals) sobre:

-Princesa

-Intel·ligents

-Aplicades

-Educades

-Polides

-Superherois

-Inquiets

-Forçuts

-Divertits

-Simpàtics

-Exigents

-Llestes

-Romàntiques

-Presumides

-Divertits

-Forçuts

-Habilior

-Valents

-Protector

NENES NENS NOIES NOIS

Estereotips Empàtiques Forts Empàtiques Ambiciosos

actuals que Presumides Agressius Preocupades Competitius

tenim les Inteligents Moguts Polides “Físics”

persones “ajudadores” Cridaners Responsables Poc reflexius

adultes sobre:

Estereotips Inteligents Inteligent Presumides Competitius

actuals que “Ajudadores” Reponsable Emocionals Poc reflexius

tenen entre Organitzades Fort “Complicades” Físics

ells/es (grup Responsables Responsables

d’iguals) sobre:

Nenes: Son més inferiors, sensibles, preocupades per la imatge i pel que diran

o pensaran, femenines, amants de les nines, cuines i cotxets de nadons.

--‐ Nens: Son mes competitius, forts, despreocupats, superiors físicament,

masculins, amants de l’esport, pilotes i cotxes.

--‐ Noies: Son sensibles o mostren més tendresa en diferents situacions.

Treballadores, responsables en la feina i els estudis, i dependents. Es

preocupen sobre la seva imatge, de les cures de les persones del seu voltant i

de les tasques domèstiques.

--‐ Nois: Son més egocèntrics, dominants, conflictius, actius, possessius i

superficials en alguns aspectes, però més dinàmics i emprenedors.

EXEMPLES D’ESTEREOTIPS 
RECOLLITS DELS EXERCICIS



EXEMPLES D’ESTEREOTIPS 
RECOLLITS DELS EXERCICIS

 NENES  NENS  NOIES  NOIS 

Estereotips   
actuals que  
tenim les  
persones   
adultes sobre: 

tranquiles 

aplicades 

dolces 

presumides 

mimoses 

quietes 

valents/ forts 

bo en esports 

decidits 

agressius 

sociables 

atrevides 

guapes(bellesa) 

emocionals  

presumides 

 

 

autoritaris 

aventurers 

dominants 

racionals 

valents 

agressius 

Estereotips   
actuals que  
tenen entre  
ells/es (grup  
d’iguals) sobre: 

guapes 

col.laboradores 

fleumes 

dolces 

imaginatives 

 

 

forts 

valents 

cridaners 

 

“pilotes” a l’aula 

bones estudiants 

aplicades 

“ajudants” 

submises 

romàntiques 

dèbils ( esports) 

culte a la bellesa 
( guapes, sexys) 

guais 

“vagos” 

forts/ valents 

“catxes” 

bons en esports 

-dominen 

aparells 

tecnològics 

-virils 

-seductors 

 

 

NENS NENES NOIS NOIES

Estereotips

actuals que

tenim les

persones

adultes sobre:

Forts

Valents

Competitius

Entremaliats

No poden plorar

Presumides

Dolces

Fràgils

Bones nenes

Portar el cabell

llarg i vestits

Forts

Líders

Agressius

Practicar un

esport com el

futbol, bàsquet,

rugbi…

Coquetes

Cuiden molt el

seu aspecte físic

Els agrada ballar

Rancoroses

Fràgils

Estereotips

actuals que

tenen entre

ells/es (grup

d’iguals) sobre:

Color blau i

cabell curt

Juguen amb

cotxes I futbol

Més obert a

jugar amb altres

nens

Són valents

Color rosa i

cabell llarg

Juguen amb

nines, a jocs de

cuina...

Són més bones

que els nens

Han de portar

arracades

Primes i guapes

No ploren

Forts i valents

Juguen a futbol

Heterosexual

Oficis com paleta

Dèbils

Han de dedicar

molt temps al

seu aspecte físic:

maquillatge,

manicura,

depilar-se…

Heterosexuals

Són dramàtiques

Possibles feines:

modista

NENES: Vesteixen de rosa Juguen a nines Els hi agrada llegir, pintar i fer manualitats Si 
fan esport, és dansa o gimnàstica rítmica Ploren més que els nens

NENS: Vesteixen de molts colors però ni de rosa ni de lila. Els hi agraden els esports de 
pilota No els hi agrada llegir ni fer activitats “tranquil·les” Són més destralers No ploren 
mai

NOIES: Vesteixen a la moda Es cuiden el cabell i les ungles Els hi agrada anar a 
comprar roba Els hi agrada fer activitats com ballar i parlar amb les amigues 
S’interessen per nois NOIS: No tenen una vestimenta concreta No els hi agrada anar a comprar roba Al 
seu temps lliure juguen a futbol, bàsquet o a videojocs Són simples No cuiden 
l’alimentació



NENS/NOIS: Competitius, desordenats, més flexibles, autònoms, fuckers, molesten més als altres, interès pel 
sexe, Baixa tolerància a la frustració, no tenen cultura de l’esforç, saben el que volen, líders, ligons, egoistes, 
xulos, soberbis, àgils i ràpids. JOCS EXTERIOR

NENES/NOIES: perfeccionistes, autoexigents, tossudes, competitives entre elles, geloses, tímides, influenciables, 
els hi agrada criticar, cooperen a classe, sensibles, carinyoses, responsables, rancoroses, més tòxiques, més 
emocionals, bones estudiants, aplicades i responsables. JOCS INTERIOR



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, agresividad Pasividad, 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?





The mask you live in

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=u0loTWc9Y14

DOCUMENTAL: https://www.youtube.com/watch?v=t_VjaI3xxkI

https://www.youtube.com/watch?v=hc45-ptHMxo
https://www.youtube.com/watch?v=u0loTWc9Y14
https://www.youtube.com/watch?v=t_VjaI3xxkI




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
ACTIVITAT 3. La flor interseccional



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



ACTIVITAT 4. Qüestionari de reflexió personal (I)

Com vam aprendre el gènere a la infància? Qui ens el va ensenyar? Com es tractava en els diferents

àmbits de la nostra vida?

ACTIVITAT 5. Qüestionari de reflexió personal (II)

Com creus que és l’escola en la qual estàs treballant, en clau de gènere? O alguna escola on hagis

treballat?

Quin paper té l’educació

afectivoemocional en l’experiència

escolar?

Presència de dones i homes
mestres/professors(es) és igual? 
Rols de cada un/a  

Pensant en la socialització de gènere,

quines normes i valors de gènere es

transmeten des del centre educatiu i des

del professorat? Es dona el mateix missatge

a nens i nenes? La transmissió és conscient,

oberta i visible, o subtil i inconscient?

(llenguatge, continguts curriculars, normes

del centre, expectatives i comentaris del

professorat, ús de les joguines…)

A què juguen al pati?

Quin tractament de la diversitat sexual i de gènere es fa al

centre? Pensa en el nivell de continguts curriculars, però

també dels valors inconscients transmesos, el tipus

d’acompanyament a les famílies, la gestió de

conflictes/agressions homòfobes…

Veient la teva experiència, quines són les

característiques, capacitats i habilitats que ha de

tenir un/a mestre/a per ser coeducatiu?



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



Com és el meu centre educatiu?



Identificació dels espais de 
desigualtat i les oportunitats en 

l’entorn educatiu



Estereotips 
de gènere

Escola

Família

Entorn

Mitjans de 
comunicació

XARXES 
SOCIALS

Com es filtra la mirada patriarcal en la 
construcció de la identitat infantil i 

adolescent?



Algunes preguntes de reflexió respecte el gènere a les escoles

− Hi ha habilitats i àrees de coneixement que s'associen més a nens? I a nenes? Quina creus que és

l’explicació a aquest fet?

− Fins a quin punt consideres que el context sociocultural incideix en la distribució estereotipada

d’habilitats i capacitats?

− Has observat en el teu centre exemples de transgressió d'estereotips de gènere? Si és així, per part

de qui, de nens o de nenes?

− Quines són les manifestacions d’agressivitat més habituals en el Centre per part de

l’alumnat? En quines situacions es produeixen?

− S’observa alguna distinció en els comportaments agressius en funció del gènere? Com?

− Com reaccionen els nens davant l’agressivitat de les nenes, i a l’inrevés?

− Creus que l’actitud del professorat davant les manifestacions d’agressivitat és la mateixa si

es produeix en nens que si es produeix en nenes? Per quina raó?

− Qui té un rol més conciliador davant les discussions i els conflictes, les nenes o els nens?



IDENTIFICACIÓ DE DIMENSIONS A ANALITZAR DES DE LA PDG A

L’ESCOLA/INSTITUT/ESPAI EDUCATIU

Escola 

??

??

????

??

??

?? 



Escola 

continguts

Gestió de 
l’aula

Jocs 
promoguts i 
prestigiats

Normativa 
escola: ex 
vestimenta

Espais de 
lleure: 
patis 

Estructura 
càrrega 
horària 

Expectatives
docents 

identificació de dimensions a analitzar des de la PdG a 
l’escola/institut/espai educatiu

o Expectatives docents

o Continguts, currículums acadèmics i estructura de
centre (espais formals i informals)

o Gestió de l’aula (i la “normalitat” a 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 Veu dels nois i noies a l’aula

o Iinteressos acadèmics de l’alumnat



 Mirada dels/les professionals

 Prejudicis en relació al que fan o poden fer nois/noies

 Estereotips i rols

 Vivències personals i professionals

 Necessitat de formació

 Estructura claustre: comissions

 Perspectiva de gènere en els centres escolars:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/usespais/
index.html?page195e5ea7-3f70-11e5-892b-
000c291c997a=6&googleoff=1

o Expectatives professorat:

https://www.naciodigital.cat/noticia/126126/escoles/detecten/meny
s/nenes/superdotades/desigualtats/genere/segons/experta

DOCENTS: ESTRUCTURA DE CENTRE I SUBJECTIVITATS

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/usespais/index.html?page195e5ea7-3f70-11e5-892b-000c291c997a=6&googleoff=1
https://www.naciodigital.cat/noticia/126126/escoles/detecten/menys/nenes/superdotades/desigualtats/genere/segons/experta


 Com apareixen les dones a través dels 
continguts de les assignatures?

 Llibres per coeducació (Rosa Sensat):

http://www2.rosasensat.org/files/secundaria-1.pdf

o Vocacions professionals:
https://elpais.com/tecnologia/2018/10/29/actualidad/1540769

896_500286.html

CONTINGUTS COEDUCATIUS

http://www2.rosasensat.org/files/secundaria-1.pdf
https://elpais.com/tecnologia/2018/10/29/actualidad/1540769896_500286.html


 Com es defineixen els grups de tasca 
(treball)?

 Quins rols ocupen ells i elles?

 Qui té la veu majoritària a l’aula?

 Com es jutja nois i noies davant 
comportaments transgressors?

 Com es resolen els conflictes dins l’aula?

GESTIÓ DE L’AULA



 Quin paper juguen els esports majoritaris a 
l’escola?

 Quins jocs es prestigien?

 Els jocs de les nenes/noies prenen la mateixa 
importància simbòlica?

 Hi participen els nens/nois?

JOCS PROMOGUTS I JOCS PRESTIGIATS



 Com impacta en termes de gènere la normativa de l’escola? 
(exemple vestimenta): aparentment neutre però quins 
efectes té? 

 Quines altres normatives poden tenir impacte diferencial?

 Us dels lavabos?

 Abordatge de les violències

 Marcs reguladors:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/normativa/

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/
DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf (Pàg. 13)

NORMATIVA DE CENTRE

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/normativa/
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf


 Quin anàlisi espaial podem fer del què passa 
als espais de “pati” ?

 Qui els ocupa?

 S’hi fomenta per part del centre la distribució 
equitativa?

 Hi ha actituds i comportaments sexistes? 

 El centre hi posa atenció?

 Documental patis

https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/un-

documental-reflexiona-sobre-lus-dels-patis-escolars-des-de-
la-pespectiva-de-genere/

https://www.youtube.com/watch?v=owJ2uNOpfdI

ESPAIS DE LLEURE: PATIS, MENJADOR, BIBLIOTECA…

https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/un-documental-reflexiona-sobre-lus-dels-patis-escolars-des-de-la-pespectiva-de-genere/
https://www.youtube.com/watch?v=owJ2uNOpfdI


 Quines assignatures i temàtiques són les 
més prestigiades?

 Com es transmet simbòlicament aquesta 
importància?

 A què ho associem?

 Quins temes no apareixen mai? (aspectes de 
cura)

 Coeducació i rols:
https://agora.xtec.cat/iesmontmelo/coeducacio/hi-ha-
coeducacio-de-genere-a-les-aules/

ESTRUCTURA, CÀRREGA HORÀRIA

Context covid
i curs 2021-
2022

https://agora.xtec.cat/iesmontmelo/coeducacio/hi-ha-coeducacio-de-genere-a-les-aules/


 Quina és la “normalitat” a l’aula en clau de gènere? 

Quins estereotips i creences es comparteixen al 

respecte?

 Percepció sobre el seu propi cos

 Dinàmiques i creences respecte  les relacions sexo-

afectives,  les conductes de risc

https://www.ccma.cat/324/quan-nenes-donze-anys-es-volen-
aprimar-per-la-pressio-estetica/noticia/3084705/

DINÀMIQUES RELACIONALS ENTRE IGUALS I SOCIALITZACIÓ DE 
GÈNERE ENTRE L’ALUMNAT

https://www.ccma.cat/324/quan-nenes-donze-anys-es-volen-aprimar-per-la-pressio-estetica/noticia/3084705/


ASPECTES TRANSVERSALS A TREBALLAR EN CLAU DE GÈNERE EN ELS 
CENTRES EDUCATIUS

ESPAIS DINS I FORA DE L’AULA

✓SEXUALITAT

✓AUTOCONCEPTE

✓IMATGE

✓CONSUM DE DROGUES

✓RELACIONS PERSONALS

OFF-LINE

ON-LINE



PER TAL DE TRANSVERSALITZAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
EN EL CENTRE CAL:

 Avaluació: cal saber què passa en clau de gènere

 Recollida de la informació objectiva i desagregada

 És útil establir una estructura interna que vetlli per la 
perspectiva de gènere:

Referent de coeducació

Comissió referent de coeducació incloent alumnat

 Cal abordar la Coeducació al Consell Escolar

 Cal revisar i Seguir els protocols i normatives de centre

 Paritat als espais formals i informals de centre

 Llenguatge no sexista



ALGUNES EINES I RECURSOS

 “Amb ulls de nena”

 Projecte coeducatiu (Gencat)

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/
projeducatiu/convivencia/aplicacio/graella-
coeducacio-centre.pdf



Moltes gràcies!

merce.marti@g-360.org

mailto:merce.marti@g-360.org

