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Resum. 

Avui en dia, per llei, els centres educatius de les Illes Balears han de realitzar una 

pràctica coeducadora en la seva totalitat. Per tant, l’objectiu d’aquest treball és 

identificar les necessitats d’intervenció coeducatives i conèixer la realitat, per així 

realitzar una proposta coeducativa. En efecte, en un primer moment s’ha realitzat una 

investigació teòrica i un estudi de cas per comprendre la realitat existent respecte a la 

coeducació i a partir dels resultats obtinguts s’ha realitzat una aproximació a la 

coeducació per donar resposta a les necessitats observades. Finalment s’han realitzat 

una sèrie de conclusions obtingudes d’aquest treball de bones pràctiques coeducatives. 

Paraules claus: igualtat de gènere, currículum, coeducació, violència de gènere, 

educació física. 

Abstract. 

Nowadays, by law, the educational centers of the Balearic Islands have to carry out a 

coeducative practice in their totality. Therefore, the objective of this work is to identify 

the needs of coeducational intervention and to know the reality, in order to carry out a 

coeducational proposal. In effect, at first theoretical research and case study were 

carried out to understand the existing reality regarding coeducation and, based on the 

results obtained, an approach to coeducation has been carried out to respond to the 

needs observed. Finally, a series of conclusions obtained from this work of good 

coeducational practices have been made. 

Key words: gender equality, curriculum, coeducation, gender violence, physical 

education. 
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1. Introducció 

Avui en dia trobem una certa confusió, amb el sexe i el gènere, sobre la 

conceptualització d’aquests i la seva transmissió. Així com argumenta Subirats (2017), 

aquesta confusió intensifica el patriarcat, és a dir, una societat caracteritzada per les 

desigualtats entre els homes i les dones. 

El gènere, són els models de comportament que un home o una dóna, han de complir. 

Aquests models de gènere són transmissors de característiques que limiten les 

possibilitats de les persones i donen lloc a una jerarquia entre ambdós sexes (homes i 

dónes), caracteritzada per l’existència de la dominació d’un sexe cap a l’altre (Subirats, 

2017). Bernal (2005) també exposa que el gènere femení o masculí és un element de 

construcció social, que al llarg de la història han creat un desequilibri de poder entre la 

dona i l’home, en els diferents àmbits de la societat. 

Boland (1995), argumenta que des de petits ens ensenyen que els homes han d’aprendre 

a ser competitius, agressius, poderosos, freturosos d’emocions i de control i que les 

dones han de ser servicials, emocionals, passives, no agressives i dependents dels 

homes. Així establint unes relacions asimètriques entre els homes i les dones. 

En conclusió el model de gènere s’adquireix per la interacció amb els diferents agents 

socialitzadors (família, mitjans de comunicació, centres escolars, iguals, etc.), però al 

mateix temps van prenent característiques més personals perquè, a l’hora d’interioritzar-

ho, cada persona ho fa aportant-li matisos propis, d’acord amb la seva personalitat i amb 

els canvis que s’adonen en els costums socials (Subirats, 2017). 

Així  com afirma Bernal (2005), el context escolar és un dels agents socialitzadors més 

influent en la construcció de la identitat personal de les persones i del seu projecte de 

vida futur, ja que l’escola mitjançant el seu projecte educatiu, ajuda a construir un 

conjunt de pensaments, valors, actituds i comportaments que formen la identitat 

personal de les persones. Per tant, es pot afirmar que l’escola, com agent socialitzador, 

té un paper molt important en relació a la prevenció de violència de gènere i amb relació 

a la igualtat de gènere.  

Per tant a aquest treball es realitzarà una aproximació a la coeducació, en el conjunt de 

la realitat. Per dur a terme aquesta aproximació, en primer lloc, es clarificarà en què 

consisteix l’escola mixta i l’escola coeducativa, en segon lloc, es parlarà de la 
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coeducació com eina per l’establiment de relacions futures lliures de violència de 

gènere, en tercer lloc, s’acomplirà una revisió normativa que afecta el currículum de 

primària, amb relació a la Llei 11/2016, de 28 de Juliol, d’Igualtat de dones i homes de 

les Illes Balears, seguidament es justificarà l’elecció dels cursos i de l’assignatura i es 

realitzarà una anàlisi del currículum vigent d’aquesta i finalment s’exemplificarà un 

estudi de cas per poder conèixer millor la realitat del tema d’estudi i així poder realitzar 

l’aproximació de la coeducació en el conjunt de la realitat. 

2. Model d’escola mixta o model d’escola 

coeducativa? 

Segons Bernal (2005) el context escolar és un dels agents socialitzadors més influent en 

la construcció de la identitat personal de les persones, i del seu projecte de vida futur, ja 

que l’escola mitjançant el seu projecte educatiu, ajuda a construir un conjunt de 

pensaments, valors, actituds i comportaments que formen la identitat personal de les 

persones. 

Avui en dia, el concepte de coeducació, és utilitzat de manera errònia, ja que sovint 

s’utilitza com a sinònim d’educació mixta. Això ho podem observar, si cerca’m el 

significat de coeducació tant en la Gran Enciclopèdia Catalana com en el Diccionari de 

la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. 

La Gran Enciclopèdia Catalana (2017) defineix la coeducació com “l’Educació conjunta 

d’alumnes d’ambdós sexes”. 

El Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (2017), defineix la 

coeducació com: “Enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a 

alumnos de uno y otro sexo”. 

L’educació mixta consisteix en la convivència de nins i nines, dintre d’una mateixa 

aula, rebent la mateixa ensenyança, amb el mateix nivell d’exigència acadèmic, personal 

i d’avaluació (Manual de Agentes de Igualdad, 2009). És a dir, l’educació mixta, és una 

educació heterogènia, amb una pràctica educativa homogènia, que no té en compte la 

diferència i no s’adapta a les capacitats i potencialitats de cada persona, cosa que no la 

fa inclusiva. 
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És veritat, que l’educació mixta, ha estat una primera passa important respecte a la 

igualtat d’homes i dones. Tal com afirma Simón, l’escola mixta és un model educatiu a 

priori positiu, no obstant això, aquest promou l’androcentrisme, promocionant un 

discurs inclusiu i unes pràctiques excloents, les quals són poc eficients per la 

desaparició de les diferències, discriminatòries (Simón, 2001 citat en Fernàndez & 

González, 2015). 

La coeducació va més enllà de l’escola mixta. Així com argumenta Moreno: 

“Coeducar no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos sexos, ni 

tampoco es unificar, uniformitzar, por el contrario es ensenyar a respetar lo 

diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad” (Moreno, 2000, 

p.70). 

El Manual de Agentes de Igualdad (2009), defineix la coeducació com un procés 

d’intervenció educativa de caràcter intencional que té com a finalitat potenciar i  

afavorir el desenvolupament integral de les persones, independentment del seu sexe 

afavorint i potenciant la cooperació, el respecte i les relacions sanes entre les persones 

(vegeu annex 1). 

Per tant, d’acord amb Torres (2005), la coeducació, no és educar conjuntament a nins i 

nines dins un mateix sistema educatiu, la coeducació va més enllà, ja que té la finalitat 

d’assegurar la igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes, dintre del mateix sistema 

educatiu. 

L’escola com agent socialitzador utilitza el currículum per dur a terme el seu projecte 

educatiu. El currículum és el conjunt de sabers que es consideren indispensables per 

cada edat i curs escolar i que solen ser comuns per tots els estudiants d’un país. Les 

autoritats educatives, mitjançant lleis, són les que elegeixen i dicten, que s’ha 

d’aprendre i com s’ha d’aprendre (Subirats, 2013). 

Per tant, en els centres educatius, podem identificar, el currículum explícit o formal i el 

currículum ocult. 

El currículum explícit és aquell document escrit, on es defineix el projecte educatiu 

(objectius, continguts i estratègies educatives). És a dir, el currículum formal, fa 

referència a tot allò que s’ensenya de manera intencionada. I el currículum ocult, fa 
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referència a tots aquells missatges no intencionals que es transmeten i s’aprenen a 

l’escola (Bernal, 2005). 

Gonzàlez (González, 2009, p. 111, citat en Fernández & González, 2015) afirma, que 

l’escola, és consignatària d’estereotips de gènere i els transmet des de les primeres 

etapes d’escolaritat i de manera no intencional a través del currículum ocult. 

Per tant s’ha de posar especial atenció al currículum ocult, ja que es poden transmetre 

estereotips de gènere. 

A més, Torres (2005), argumenta que el currículum ocult proporciona valors, actituds, 

normes, creences, estereotips i expectatives. Per tant dintre del currículum s’han de tenir 

en compte alguns aspectes, ja que aquests en moltes ocasions són oblidats o no se’ls 

dona l’atenció necessària i són la principal font de discriminació. Els aspectes a tenir en 

compte són: el comportament del professorat, el llenguatge, l’organització de l’aula; el 

material didàctic i els espais (Torres, 2005). 

En conclusió, el model d’escola coeducadora ha d’apostar per una igualtat, tenint en 

compte la pluralitat, és a dir, Ensenyant i posant en pràctica la igualtat. Per tant, d’acord 

amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears, el 

model d’ensenyança coeducadora ha d’orientar-se en: 

“El desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols 

segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de 

discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una 

orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere” (Llei 11/2016, de 

28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears, art. 26.1) 

Això implica, posar atenció, revisar i realitzar canvis en quant en els currículums 

(explícit o formal i ocult), aplicant la transversalització de gènere en els centres 

educatius. Ja que tal com afirma Subirats (2013), el sistema educatiu avui en dia, encara 

transmet prejudicis sexistes, intensificant l’androcentrisme. 

3. La coeducació com eina per l’establiment de 

relacions futures lliures de violència de gènere. 

La violència fa referència a qualsevol acció o paraula, destinada a causar dolor 

emocional o físic, a una persona, a un grup de persones o a un mateix (Boland, 1995). 
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L’ONU defineix la violència de gènere com: 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada” (ONU, 1993 citat en Carandell, 2009). 

Dintre la violència de gènere, podem observar diversos tipus de violència: com són el 

micromasclisme o microviolència, el maltracta psicològic, el maltracta físic i finalment 

l’homicidi. L’escala de violència de gènere, transcorre de menor a major visibilitat 

(vegeu annex 2). En el primer escaló trobem la microviolència o el micromachisme. 

Aquest fa referència als comportaments i situacions que s’adonen en les relacions entre 

homes i dones, a més aquests són difícils de percebre com a actes de violència, ja que 

dins la societat aquestes situacions i comportaments, estan normalitzats i acceptats. 

Seguit trobem el maltractament psicològic, després el maltractament físic i finalment la 

mort, la qual és la part més visible de la violència de gènere, no obstant això, aquesta no 

és l’única, ni es pot donar de manera aïllada de les altres. 

D’altra banda, d’acord amb la teoria de la socialització diferencial, les persones en el 

procés d’iniciació a la vida social i cultural, assumeixen identitats diferenciades de 

gènere, que impliquen estils cognitius, actitudinals i conductuals, codis morals i normes 

estereotipades de les conductes de cada gènere, aquests aprenentatges es realitzen a 

partir de la influència dels diferents agents socialitzadors (Walker & Barton, 1983 citat 

en Ferrer & Bosch, 2013). És a dir, la socialització diferencial, entén que els homes i les 

dones són diferents per naturalesa, per tant dins la societat desenvolupen un paper 

diferenciat i els agents socialitzadors són els encarregats d’intensificar aquesta 

diferència, fomentant aprenentatges diferenciats sobre responsabilitats, habilitats i 

destreses, la qual dóna lloc a desigualtats entre les dones i els homes i una relació 

asimètrica entre ells i elles.   

En la mateixa línia, el Manual de Agentes de Iguadad (2009) defineix el procés de 

socialització diferencial, com aquell procés pel qual d’ençà que naixem se’ns 

atribueixen característiques, actituds, comportaments, pensament, sentiments, etc. 

segons el nostre sexe. És a dir, és el procés que atribueix i instaura diferencialment els 

rols de gènere segons el sexe de les persones. 
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Aquesta socialització diferencial, la qual intensifica les diferències i desigualtat de 

gènere, donen lloc a la violència, així com argumenta Boland (1995): 

La violència s’adona en un nivell social, quan els rols masculins i femenins, es 

basen en estereotips de gènere rígids i restrictius. 

Així com afirma Maqueda (2018), la desigualtat entre els homes i les dones, que dóna 

lloc a la violència de gènere, sorgeix a causa d’una creença cultural, no a un fet 

biològic. 

Per tant quan parlem de la violència de gènere, en primer lloc s’ha de tenir en compte, 

que la identitat de gènere, és un procés social i el gènere, és una construcció social 

basada en normes, comportaments, vestimenta, rols, etc. acceptades per la societat 

(Stoltz, 2005). 

Així com afirma Subirats (2013) la masculinitat i la feminitat no són naturals, sinó que 

existeixen processos d’ensenyança, els quals els duen a terme els diferents agents 

socialitzadors, que ens ensenyen a ser homes i dones a partir de les diferències i 

desigualtats genèriques. 

En segon lloc, s’ha de posar especial atenció a la socialització primària. Així com 

argumenta Subirats (2013), la socialització primària és el primer aprenentatge al qual 

ens veiem sotmesos les persones, ja que s’adona en els primers anys de vida. A més, 

aquest aprenentatge, consisteix en l’adquisició de les característiques bàsiques, que ens 

converteixen en éssers socials. És a dir, a través de la socialització primària es 

conformen les bases de la personalitat i dels hàbits de totes les persones. Per tant 

l’escola té, una relació intima amb la socialització primària i la prevenció de la violència 

de gènere. Així com afirma Boland (1995), l’escola pot intervenir en contrarestar els 

models i missatges estereotipats de gènere que carreguen els nins amb un ideal masculí 

que no inclou la capacitat d’expressar emocions i que carrega a les nines amb un ideal 

femení centrat en la bellesa física. Per tant, s’han de descompondre aquests missatges 

nocius i mantinguts d’estereotips de gènere. 

En la mateixa línia, el Plan Director para la coeducació y la prevención de la violencia 

de género en el sistema educativo (2013), apunta que: 
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La violència de gènere, és la màxima conseqüència  d’un sistema basat en el 

sexisme i en la desigualtat de les dones i els homes. L’escola pot contribuir a la 

transformació de relacions de poder entre l’alumnat, realitzant els canvis 

necessaris per assegurar una socialització igualitària que respecti la diversitat 

d’identitats existents i permeti el desenvolupament personal tant de les alumnes 

com dels alumnes. 

Com ja sa comentat anteriorment, el punt de partida de la coeducació, és l’acceptació 

del sexe propi i de l’acceptació social de la identitat pròpia, de manera que cada persona 

pugui construir la identitat social pròpia des d’un concepte de si mateix positiu i 

saludable, afavorint les relacions “d’igual a igual” entre les persones  d’ambdós sexes. 

(Manual de Agentes de Igualtat, 2009). 

El Plan Director para la coeducació y la prevención de la violencia de género en el 

sistema educativo (2013) apunta que: 

La coeducació és un plantejament educatiu que el seu objectiu és la desaparició 

progressiva de les desigualtats de gènere tant en l’estructura formal de l’escola, 

en la ideologia i en la pràctica educativa. Es tracta de recuperar tots els aspectes 

positius de la cultura masculina i de la cultura femenina i convertir-los en 

referents de conducta no associats de forma dicotòmica a un determinat gènere, 

de mode que potencií el desenvolupament humà de nins i nines i se’ls consideri 

subjectes amb identitat personal al marge d’estereotips de gènere. 

En conclusió, la coeducació és una peça clau per la prevenció primària  i per dur aquesta 

prevenció primària. Tal com afirma Boland (1995), el sistema escolar és un punt clau 

d’intervenció per proporcionar a l’alumnat la informació i el coneixement necessari per 

comprendre i prevenir la violència i promoure un canvi de valors i comportaments que 

donin lloc  a unes relacions de gènere igualitàries i no violentes. 
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4. Revisió normativa que afecta el currículum 

de primària, amb relació a la Llei 11/2016, de 28 de 

Juliol, d’Igualtat de dones i homes de les Illes 

Balears. 

La Llei 11/2016, de 28 de Juliol, d’Igualtat entre dones i homes de les Illes Balears té 

l’objectiu de fer efectiu i real, el dret a la igualtat dels homes i les dones. Amb l’objecte 

d’establir i regular mecanismes i dispositius, mesures i recursos, per promoure i garantir 

la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, 

etapes i circumstàncies de la vida (Títol preliminar, Art.1, 2016). 

L’objecte d’estudi, d’aquest treball, és l’àmbit educatiu, per tant, a continuació 

s’analitzarà, el capítol 1 del títol IV, ja que aquest, és dedicat a les diferents mesures per 

promoure la igualtat i àrees d’intervenció, en l’àmbit educatiu. A aquest capítol, 

s’estableix un model educatiu que mitjançant les polítiques públiques, es promou un 

model coeducador. Això ho podem observar en l’article 26, en les disposicions generals. 

Article 26. Disposicions generals. 

1. Les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a aconseguir un model educatiu basat en el 

desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i 

la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i 

sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. Per això, s’ha de 

potenciar la igualtat real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular, organitzativa i altres. 

2. L’administració educativa ha de tenir com un dels seus principis bàsics la prevenció de conductes 

violentes en tots els nivells educatius, especialment de la violència masclista. 

3. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir la posada en marxa en els centres de 

projectes coeducadors que fomentin la construcció de les relacions igualitàries de les dones i els homes 

sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin a identificar i eliminar les situacions de discriminació per 

orientació i identitat sexuals i les de violència masclista. 

4. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir que en tots els centres educatius hi hagi 

una persona responsable de la coeducació, amb formació específica, que impulsi la igualtat de gènere i 

faciliti un coneixement millor dels obstacles i les discriminacions que dificulten la plena igualtat de 

dones i homes. Aquesta tasca de responsabilitat en matèria de coeducació pot ser compatible amb altres 

funcions en el centre. 

5. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir la formació permanent del professorat en 
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matèria de coeducació. 

6. L’administració educativa de les Illes Balears ha d’exigir el compliment de l’article 126.2 de la Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de l’educació, en el sentit que, una vegada constituït el consell escolar 

del centre, aquest òrgan ha de designar una persona per impulsar mesures educatives per fomentar la 

igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

7. L’Administració educativa ha d’arbitrar les mesures per garantir la participació equilibrada de dones i 

homes en els llocs directius i de decisió. Així mateix, ha de formular accions de conciliació en la vida 

laboral, la personal i la familiar per afavorir la promoció professional i la formació permanent de tot el 

personal docent. 

8. Els centres educatius sostinguts amb fons públics han d’adoptar pràctiques de coeducació i afavorir la 

formació en igualtat, tal com disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. 

Extret de: La Llei 11/2016, de 28 de Juliol, d’Igualtat entre dones i homes de les Illes Balears (Títol IV, 

Cap.1. Art.26). 

Respecte al currículum escolar, s’estableix un seguit d’objectius com són, entre altres: 

L’eliminació  d’estereotips i prejudicis relacionats amb el sexe, l’orientació sexual o la 

identitat sexual i en relació a la formació professional; Donar a conèixer les aportacions 

que han fet les dones al llarg de la història; Prendre consciència, responsabilitat i 

valoració de les tasques domèstiques i de la cura de persones; Tractar la vida afectiva i 

sexual; Resolució de conflictes, per integrar a les diverses etapes educatives del nostre 

sistema educatiu. A més la llei, dicta que s’han de donar les instruccions necessàries als 

distints agents educatius per així aconseguir un compliment afectiu els objectius del 

currículum, anomenats anteriorment. Finalment en relació al currículum, s’ha de posar 

atenció a les TIC, amb l’objectiu de dissenyar les actuacions necessàries per fer front a 

la violència masclista que es duu a terme a través de les TIC.   

Article 27. Currículum. 

1. En les diferents etapes educatives, en el disseny i el desenvolupament curricular de les àrees de 

coneixement i disciplines s’hi han d’integrar els objectius següents: 

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la 

finalitat de garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal 

integral.  
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b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la 

humanitat, i revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen.  

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i 

futures necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les 

persones.  

d) Capacitar les i els alumnes perquè l’elecció de les opcions acadèmiques sigui lliure i sense 

condicionaments basats en el sexe.  

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre 

conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i 

oportunitats de dones i homes.  

f) Eliminar en la formació professional els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe amb la 

finalitat de garantir que no es produeixi la segregació horitzontal per evitar futures repercussions en la 

vida professional i laboral. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, 

per prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la 

discriminació per orientació sexual. 

2. L’administració educativa ha de traslladar al personal docent, a les empreses editorials i als consells 

escolars les instruccions necessàries per fer efectiu el que preceptua aquesta llei en el currículum 

educatiu, en el marc de les seves competències. 

3. L’administració educativa, a través de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes 

Balears, o de l’organisme amb les mateixes competències, ha d’analitzar la importància que té el 

fenomen de l’ús de les tecnologies i xarxes socials com a eina per exercir la violència masclista, amb 

l’objectiu de dissenyar actuacions específiques per combatre’l. 

Extret de: La Llei 11/2016, de 28 de Juliol, d’Igualtat entre dones i homes de les Illes Balears (Títol IV, 

Cap.1. Art.27). 

Per l’assoliment d’aquests objectius, els materials didàctics i la figura professional 

d’igualtat de gènere dins el sistema educatiu, tenen un paper molt important. Per tant, tal 

com marca l’article 28, els centres educatius, no poden ni utilitzar ni difondre, els 

materials didàctics, siguin digitals o no digitals, que: 

presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat segons el sexe, per 

orientació sexual o identitat sexual, o com a objectes sexuals, ni els que 

justifiquin o banalitzin la violència masclista, o hi incitin (art.28).  
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A més els llibres de text i els materials que s’utilitzin, a part de respectar les normes 

apuntades anteriorment, han de: 

fer un ús no sexista del llenguatge, han d’evitar la invisibilització de les dones 

per mitjà del llenguatge i han de garantir en les imatges o les representacions la 

presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes (art. 28). 

Pel que fa als consells escolars, la llei dicta, en l’article 29, que hi ha d’haver la figura 

professional, amb formació en igualtat de gènere, que per una part, realitzi les mesures 

educatives encaminades a la consecució dels objectius anteriors i també dugui a terme 

un seguiment (article 29).  

Finalment, també sa de fer referència  a la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els 

drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i per erradicar la 

LGTBIfòbia, ja que els principis generals i el currículum del model coeducatiu que 

impulsa la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, recullen els  

plantejaments de la Llei 8/2016. Això ho podem observar en el títol II, Capítol II. 

Article 12. 

Article 12.  Educació. 

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que potencia la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de 

gènere o expressió de gènere.  

2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la 

identitat de gènere i els diversos models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius. 

Els centres, d’acord amb aquesta llei i respectant la seva autonomia, hauran d’incloure el principi de la 

coeducació en el seu projecte educatiu.  

3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i reglaments de 

convivència dels centres educatius, d’acord amb l’autonomia i el projecte educatiu de cada centre.  

4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que 

s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i 

l’expressió de gènere i han d’evitar qualsevol mena de discriminació per aquest motiu. 

5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere 

i als principis d’aquesta llei ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu, en els centres i les entitats de 

formació, en l’educació d’adults, en la formació de mares i pares, en les activitats esportives escolars i en 

les activitats de lleure infantil i juvenil.  
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6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat 

de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de 

discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el 

desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i 

d’actuació contra l’assetjament de què poden ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.  

7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria d’educació, ha de 

garantir el desplegament que estableix aquest article i ha de vetllar perquè les escoles, els instituts i els 

altres centres educatius constitueixin un entorn amable i respectuós amb la diversitat sexual i afectiva i 

amb les identitats de gènere en el qual l’alumnat, el personal docent i el personal d’administració i 

serveis puguin viure d’una manera natural llur orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 

gènere, i es contribueixi així a la creació i visibilització dels models positius per a la comunitat educativa 

Extret de: Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals, 

intersexuals i per erradicar la LGTBIfòbia (Títol II, Cap. II. Art. 12). 

En conclusió, la Llei 11/2016, de 28 de Juliol, d’Igualtat entre dones i homes de les Illes 

Balears, ha suposat i suposa avui dia, una gran passa per a l’aconseguiment d’una 

igualtat efectiva i real. Respecte a l’àmbit educatiu, es pot afirmar, que aquesta llei, és 

una eina clau, per treballar i transmetre els valors de la igualtat des del currículum 

formal i informal. 

5. Justificació de l’elecció dels cursos i de 

l’assignatura. 

El currículum d’educació primària es divideix, en dos cicles. El primer cicle està format 

pel primer curs, segon curs i tercer curs de primària i el segon cicle, està format pel 

quart curs, cinquè curs i sisè curs de primària.  A causa de l’amplitud i la manca de 

temps, s’ha elegit analitzar el currículum dels cursos del primer i del sisè curs, és a dir, 

els dos extrems, per així poder analitzar el currículum dels dos cicles i a l’hora de 

realitzar l’aproximació de la coeducació a la realitat poder observar de quina manera es 

pot treballar la coeducació, en l’alumnat de diferents edats, ja que els continguts són 

totalment diferents i les capacitats cognitives de l’alumnat també. 

En referència, a l’assignatura elegida, és l’Educació Física, ja que la principal eina de 

treball és el joc. Tal com s’afirma en el currículum de l’assignatura d’Educació Física, 

el joc, és un acte social, de desenvolupament, d’expressió, d’alliberament de pors i de 

l’inconscient. A més, l’educació física vetlla per la salut (WEIB, 2017).  
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L’Organització Mundial de la Salut (2014) entén la salut com un estat complet de 

benestar físic, mental i social. Per tant des de la coeducació, ens interessa el benestar 

social, no obstant això, aquesta va íntimament lligada amb les altres, el benestar físic i 

mental. 

A més així com s’explica en el currículum, la salut, la qual és l’eix principal de 

l’assignatura, se sosté en sis pilars íntimament lligats:  

“-L’Alimentació: cada cop més som conscients de la importància capital de 

l’alimentació en el ple desenvolupament de la persona. Així doncs, és tasca de 

tothom que formi part del cercle educatiu de l’infant, ajudar-lo a adquirir uns 

hàbits alimentaris adequats. 

-Activitat Física: queda palesa la rellevància de l’activitat física en la nostra àrea. 

És el nostre mitjà, el nostre ésser, és la cosa més bàsica que fa que l’educació 

física tingui el seu propi tarannà. Els alumnes han d’acabar primària tenint ben 

present el protagonisme que té l’exercici físic per obtenir uns nivells òptims de 

salut. Entenem per activitat física no sols el gest en si, sinó també la prevenció 

de lesions i conductes temeràries. 

-L’Educació Emocional: marca clarament el desenvolupament cognitiu. És una 

eina bàsica com a mitjà de prevenció, ja que molts problemes s’originen en 

l’àmbit emocional, cada vegada més. Igualment, és una manera d’interactuar en 

el món tenint presents els sentiments d’un mateix i de la resta de persones, i 

requereix habilitats com poden ser el control dels impulsos, la perseverança, 

l’autoconsciència, l’entusiasme, la motivació, l’agilitat mental, l’empatia, etc. 

tots elements importants per configurar el caràcter. L’autodisciplina, la 

solidaritat, l’altruisme, entre d’altres, són indispensables per a una bona i 

creativa adaptació social. Ser competent emocionalment, i consegüentment tenir 

un òptim equilibri emocional, és fonamental per treballar en equip, així com 

imprescindible dins la societat d’avui dia. 

-Descans: és de vegades el “gran oblidat”. Principalment s’entén com dormir, 

però també com el fet d’aturar una activitat per dur a terme una relaxació, sigui 

física o psíquica. La importància del descans és òbvia, però cal fer palesa la seva 
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rellevància amb uns hàbits adequats: hores de son, context on es dorm, tècniques 

de relaxació... 

-Hàbits higiènics: durant l’estada dels infants a l’escola cal generar uns costums 

de neteja o higiènics que perdurin en la seva vida posterior. Entenem aquests 

com el fet de canviar-se de roba abans i després de fer l’activitat física i de rentar 

el cos. Som conscients que molts cops les condicions, tant d’horari com 

d’instal·lacions, no són les més adequades per dur-ho a terme, però és molt 

important que es facin en la mesura que sigui possible.  

-Educació Postural: una de les patologies més comunes en l’edat adulta és 

l’anomenat mal d’esquena. Per aquest i molts altres motius, és totalment 

necessari que els alumnes adoptin postures correctes en les diferents situacions 

que es plantegin” (WEIB, 2017). 

Per tant, a partir dels sis pilars i especialment amb els pilars de l’activitat física i de 

l’educació emocional, es pot treballar eficaçment i íntegrament la coeducació. Ja que 

amb l’activitat física i amb l’educació emocional, a través del joc es poden treballar 

moltes conductes i fomentar el respecte, la cooperació, l’empatia, el control d’impulsos, 

entre molts d’altres per així potenciar una bona relació entre iguals. 

 A més, cal argumentar algunes característiques de l’educació física, que faciliten el 

treball de la coeducació a través d’aquesta: 

“-L’eina essencial per desenvolupar l’activitat de l’assignatura és el cos. Aquest 

és un element motivacional per l’alumnat aconseguint un alt nivell de 

predisposició. 

-Els espais on es duen a terme els aprenentatges com poden ser el pati, el 

pavelló, la porxada... fan que s’intensifiqui l’activitat i l’actitud de l’alumnat. 

-L’organització personal i social, permet dinamisme i versatilitat. Ja que permet 

treballar de manera individual, per parelles i amb el grup-classe. 

-La comunicació que s’adona entre alumne-alumne i alumne-docent, és molt 

intensa, ja que sorgeixen intercanvis verbals i no verbals espontanis, tal com es 

donen fora del centre en les relacions personals de l’alumnat. 
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-Els alumnes i les alumnes es veuen sotmesos a judicis constants sobre els seus 

coneixements, les capacitats físiques, les capacitats motrius i les actituds 

manifestades, ja que interactuen entre ells constantment. 

-El clima que es crea amb la mencionada assignatura, afavoreix que els i les 

alumnes, es mostrin tal com són. Donant lloc al sorgiment de conflictes de tipus 

interpersonals i intrapersonals. I això ajuda a identificar determinades actituds 

negatives que en altres contextos, dites actituds poden passar desapercebudes.” 

(WEIB, 2017) 

Finalment, un altre aspecte en relació a la coeducació i l’assignatura d’educació física, 

tal com s’ha explicat anteriorment, en la esmentada assignatura les actituds prenen gran 

força, ja que l’assignatura s’adona en un ambient distès i més lúdic, cosa que afavoreix 

l’aparició de diverses actituds, caracteritzades per la seva espontaneïtat, ja que en una 

altra assignatura com per exemple en la classe de matemàtiques no sorgeixen, ja que la 

dinàmica no afavoreix l’aparició d’aquestes actituds espontànies, ja sigui per l’espai on 

es dóna l’assignatura, la metodologia de com s’imparteix la classe, etc.  

En conclusió, en l’assignatura d’educació física, les actituds prenen una gran força, 

oferint l’aparició i la intensificació de diverses actituds.  

Per tant, es pot considerar que l’assignatura de l’educació física, és un camp idoni per 

poder observar i poder avaluar les actituds i les relacions que s’adonen entre l’alumnat i 

així poder treballar la coeducació. 

6. Anàlisis del currículum oficial de primària, 

de l’assignatura d’Educació Física. 

Per analitzar el currículum de l’assignatura d’educació física, vigent a les Illes Balears, 

en relació als cursos elegits (1r i 6è de primària), cal clarificar que en el marc de les Illes 

Balears, el currículum de primària, està dividit per dos cicles. El primer cicle comprèn  

1r, 2n i 3r de primària i el segon cicle comprèn 4t, 5è i 6è de primària. Per tant, en 

aquest treball es realitzarà l’anàlisi dels dos cicles, ja que s’ha elegit 1r i 6è  de primària, 

com ja s’ha argumentat anteriorment. 

Per realitzar l’anàlisi, es tindran en compte els següents elements que apareixen en el 

Currículum vigent, de la esmentada matèria: la finalitat i la contribució de l’assignatura, 
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els objectius específics, blocs de continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards 

d’aprenentatge avaluables.  

Així com s’explica al currículum de l’assignatura d’Educació Física, la finalitat 

d’aquesta matèria és “contribuir al desenvolupament integral dels infants i, en 

conseqüència, a una millora de la qualitat de vida, a través de la competència motriu, 

entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els 

sentiments vinculats fonamentalment a la conducta motora. (WEIB, 2017, p.1 ). 

A més l’assignatura d’Educació Física contribueix a l’alumnat, adquirir diversos 

aprenentatges, mitjançant el cos propi i la percepció de l’entorn, l’acceptació de normes, 

d’un mateix i d’altres persones, la comunicació verbal i no verbal, etc. (WEIB, 2017, 

p.1). 

Per tant, en base de la finalitat i la contribució de la citada assignatura, es poden 

treballar l’eliminació d’estereotips, l’eliminació de prejudicis, els rols segons el sexe, el 

respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la prevenció de 

violència masclista. Es a dir es poden treballar temàtiques tractades en la Llei d’igualtat 

de dones i homes de les Illes Balears 2016. 

Respecte als 10 objectius específics que es treballen en l’assignatura, es pot observar 

que 4 d’aquests objectius, es troben lligats amb la coeducació i la prevenció de la 

violència de gènere: 

“-Objectiu 1. Conèixer, acceptar i valorar el cos propi, les seves possibilitats de 

moviment i l’activitat física com a mitjà d’aprenentatge i diversió, de 

coneixement personal i de sentir-se bé amb un mateix i amb els altres. 

-Objectius 2. Apreciar l’activitat física per al benestar i manifestar una actitud 

responsable cap a un mateix, cap als altres i cap a l’entorn, i reconèixer els 

efectes de l’exercici físic, del descans, de la higiene, de l’alimentació, de la 

relaxació i dels hàbits de postura sobre la salut. 

-Objectiu 6. Participar en activitats físiques establint relacions de cooperació per 

assolir objectius comuns, resolent mitjançant el diàleg els conflictes que puguin 

sorgir i evitant discriminacions per qüestions personals, de gènere, socials i/o 

culturals així com les conductes violentes. 
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-Objectiu 9. Utilitzar recursos de recerca i d’intercanvi d’informació relacionada 

amb l’àrea, fent servir diferents fonts i fent ús de les tecnologies de la informació 

i la comunicació, de forma responsable, per desenvolupar un esperit crític davant 

els missatges que reben i elaboren” (WEIB, 2017). 

Pel que fa a, els blocs de continguts, aquesta matèria s’estructura amb 5 blocs en el 

primer cicle i amb 5 blocs en el segon cicle. 

Respecte a el 1r cicle trobem els següents blocs: 

Bloc 1. “El cos: imatge i percepció”. Els continguts que es treballen són els següents: 

-L’esquema corporal. Representació gràfica del mateix cos i del dels altres amb 

realisme visual.  

-Descobriment i coneixement dels principals elements orgànics i funcionals 

relacionats amb el moviment. Realització de tasques de coordinació dinàmica 

general i segmentària.  

-Consciència i control del cos amb relació a la tensió, la relaxació i la respiració. 

Consciència i control de les fases, els tipus i els ritmes respiratoris.  

-Adequació de la postura a les diferents situacions motrius.  

-Exploració, experimentació i discriminació de les capacitats sensorials i 

perceptives i la seva relació amb el moviment. 

-Percepció i interiorització de la independència i la relació existent entre els 

segments corporals.  

-Consolidació de la lateralitat i la seva projecció en l’espai.  

-Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri estàtic i dinàmic amb 

objectes i sense objectes, modificant els punts de suport i la posició del centre de 

gravetat.  

-Percepció i estructuració temporals i proposta d’estructures rítmiques senzilles.  

-Estructuració i organització espacial incidint en l’orientació espacial amb 

relació a un mateix, als altres i als objectes.  
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-Valoració i acceptació de la realitat corporal pròpia i la dels altres, i augment de 

la confiança en les possibilitats pròpies.  

-Autonomia i autoestima. 

Bloc 2. “Habilitats motrius”. Els continguts són els següents: 

-Ajustament dels elements fonamentals en l’execució de les habilitats motrius 

bàsiques. 

-Utilització eficaç de les habilitats motrius bàsiques en entorns i situacions 

estables. 

-Manipulació correcta i destresa en l’ús d’objectes propis de l’entorn escolar i 

extraescolar.  

-Resolució de problemes motors senzills.  

-Augment del control motor i domini corporal.  

-Coneixement i pràctica de les capacitats físiques bàsiques de manera genèrica i 

orientada a l’execució motriu.  

-Valoració del treball ben executat des del punt de vista motor.  

-Autonomia i confiança en les habilitats motrius pròpies en situacions i entorns 

coneguts. 

-Participació en activitats motrius diverses, reconeixent, acceptant i respectant 

les diferències individuals quant a habilitat.  

-Valoració de l’interès i l’esforç per millorar la competència motriu. 

Bloc 3. “Activitats físiques artístiques i expressives”. Els continguts són els següents: 

-Utilització, exploració i experimentació del cos i el moviment com a 

instruments d’expressió i de comunicació. 

-Millora de l’espontaneïtat i la creativitat en el moviment expressiu. Adequació 

del moviment a estructures espaciotemporals. 

-Execució de coreografies simples. 
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-Coneixement i pràctica de danses i balls propis de les Illes Balears i d’altres 

cultures. 

-Experimentació de tasques ludicomotrius amb base musical. 

-Descobriment, expressió i comunicació de les emocions bàsiques i de 

sentiments a través del cos, el gest i el moviment. Comprensió dels missatges 

corporals. 

-Recreació de personatges reals i ficticis de la cultura pròpia de les Illes Balears i 

d’altres cultures. 

-Utilització dels objectes i materials i les seves possibilitats en l’expressió. 

-Gaudi mitjançant l’expressió i la comunicació a través del cos propi. 

-Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal i 

valoració dels recursos expressius propis i dels companys. 

Bloc 4. “Activitat física i salut”. Els continguts són els següents: 

-La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans, d’alimentació, posturals, de 

relaxació i d’exercicis saludables, i consolidació d’hàbits d’higiene corporals. 

-Reconeixement dels efectes beneficiosos de l’activitat física en la salut i el 

benestar. 

-Millora de les capacitats físiques orientades a la salut. 

-Prevenció de lesions en l’activitat física. Escalfament, dosificació de l’esforç i 

recuperació.  

-Identificació de les mesures de seguretat en la pràctica d’educació física 

relacionades amb l’entorn. Ús correcte de materials i instal·lacions. 

Bloc 5. “Jocs i activitats esportives”. Els continguts són els següents: 

-Reconeixement del joc i de l’esport com a elements de la realitat social i 

cultural.  

-Participació en jocs i iniciació a la pràctica d’activitats esportives.  
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-Coneixement i pràctica de jocs tradicionals propis de les Illes Balears i de 

diferents cultures.  

-Aplicació de les habilitats bàsiques en les situacions de joc.  

-Descobriment de les estratègies bàsiques de cooperació i oposició en els jocs 

motors. 

-Jocs i activitats esportives en el medi natural. Iniciació als jocs d’orientació. 

Respecte pel medi ambient i sensibilització per tenir-ne cura i mantenir-lo de 

forma sostenible. 

-Identificació dels valors fonamentals del joc: l’esforç personal, la relació amb 

els altres i l’acceptació del resultat. 

-Respecte, tolerància i col·laboració amb les persones que participen en el joc i 

rebuig dels comportaments antisocials. 

-Comprensió, acceptació i compliment de les normes de joc i actitud responsable 

en relació amb les estratègies establertes. 

-Acceptació dins l’equip del paper que li correspon com a jugador i de la 

necessitat d’intercanvi de papers perquè tots experimentin diferents 

responsabilitats. 

-Valoració del joc com a mitjà de plaer i de relació, i valoració de l’ús del temps 

de lleure i de l’esforç en els jocs i en les activitats esportives. 

-Descobriment i pràctica d’estratègies bàsiques de resolució de conflictes. 

Respecte al segon cicle el bloc de continguts són els següents: 

-Bloc 1. “El cos: imatge i percepció”. Els continguts són els següents: 

-Utilització, representació, interiorització i organització del cos propi: 

estructuració de l’esquema corporal.  

-Coneixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. 

-Realització de tasques que suposen una correcta coordinació dinàmica general i 

segmentària.  
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-Consciència i control del cos en repòs i en moviment. 

-Utilització de la respiració i la relaxació per millorar la consciència corporal, la 

concentració i el control motor. 

-Adequació de la postura a les diferents situacions motrius de forma econòmica i 

equilibrada. 

-Utilització adequada de la discriminació selectiva d’estímuls i de l’anticipació 

perceptiva. 

-Execució de moviments de certa dificultat amb els segments corporals no 

dominants.  

-Assoliment d’equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes. 

-Percepció i estructuració temporal en accions i situacions motrius complexes.  

-Estructuració i organització espacial. Anàlisi de dades perceptives i elaboració 

de relacions espacials de més complexitat. 

-Valoració i acceptació de la realitat corporal pròpia i la dels altres, i 

demostració d’una actitud crítica vers els models estètics no saludables. 

-Bloc 2. “Habilitats motrius”. Els continguts són els següents: 

-Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a contextos de pràctica de 

complexitat creixent, amb eficiència i creativitat. 

-Manipulació correcta i destresa en l’ús d’objectes propis de l’entorn escolar i 

extraescolar.  

-Resolució de problemes motors de certa dificultat. 

-Domini motor i corporal des d’un plantejament previ a l’acció mitjançant els 

mecanismes de decisió i control. 

-Coneixement i pràctica de les capacitats físiques bàsiques i la seva relació amb 

el nivell d’execució motriu. Reconeixement dels nivells propis. 

-Valoració del treball ben executat des del punt de vista motor. 



25 

 

-Autonomia i confiança en les habilitats motrius pròpies en situacions noves o 

entorns desconeguts. 

-Participació en activitats motrius diverses, reconeixent i acceptant les 

diferències individuals quant a habilitat. 

-Bloc 3. “Activitats físiques artístiques i expressives”. Els continguts són els següents: 

-Exploració i consciència de les possibilitats i els recursos expressius del cos i 

demostració d’espontaneïtat i creativitat. 

-Composició de moviments a partir d’estímuls rítmics i musicals. Elaboració de 

coreografies simples. 

-Coneixement, identificació i pràctica de danses i balls propis de les Illes Balears 

i d’altres cultures. 

-Coneixement, identificació i expressió d’emocions i sentiments individuals a 

través del cos, el gest i el moviment. 

-Comprensió dels missatges corporals i representacions fetes de forma individual 

i col·lectiva. 

-Representacions i improvisacions artístiques amb el llenguatge corporal i amb 

ajuda d’objectes i materials. 

-Escenificació de situacions reals o imaginàries que comportin la utilització de 

tècniques expressives bàsiques. 

-Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal i 

valoració dels recursos expressius propis i dels companys. 

-Bloc 4. “Activitat física i salut”. Els continguts són els següents: 

-La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans, d’alimentació, posturals, de 

relaxació, d’exercicis saludables i d’autonomia en la higiene corporal. 

-Reconeixement dels efectes beneficiosos de l’activitat física en la salut i el 

benestar. Identificació de les pràctiques no saludables. 

-Millora de les capacitats físiques orientades a la salut. 
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-Coneixement i prevenció de lesions en l’activitat física. Escalfament, 

dosificació de l’esforç i recuperació. 

-Identificar les mesures de seguretat en la pràctica d’educació física relacionades 

amb l’entorn. Ús correcte de materials i instal·lacions. 

-Bloc 5. “Jocs i activitats esportives”. Els continguts són els següents: 

-Reconeixement del joc i de l’esport com a fenòmens socials i culturals. Tipus 

de jocs i activitats esportives. 

-Reconeixement, identificació i realització de jocs i d’activitats esportives de 

diverses modalitats i de dificultat creixent. 

-Coneixement i pràctica de jocs populars i esports tradicionals propis de les Illes 

Balears i de diferents cultures. 

-Ús adequat de les habilitats motrius bàsiques. Iniciació a les habilitats 

específiques dels diferents esports. 

-Coneixement i pràctica de les estratègies bàsiques dels jocs esportius 

relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició. 

-Jocs i activitats esportives en el medi natural. Pràctica de jocs d’orientació. 

Respecte pel medi ambient i sensibilització per tenir-ne cura i mantenir-lo de 

forma sostenible. 

-Identificació i valoració dels valors fonamentals del joc: l’esforç personal, la 

relació amb els altres i l’acceptació del resultat. 

-Respecte, tolerància i col·laboració amb les persones que participen en el joc i 

rebuig dels comportaments antisocials. Elaboració i compliment d’un codi de joc 

net. 

-Comprensió, acceptació i compliment de les normes de joc i actitud responsable 

en relació amb les estratègies establertes. 

-Acceptació del paper que li correspon dins l’equip com a jugador i de la 

necessitat d’intercanvi de papers perquè tots experimentin diferents 

responsabilitats. 
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-Organització, participació i apreciació del joc i les activitats recreatives o 

esportives com a mitjà de gaudi i de relació, i valoració de l’ús satisfactori del 

temps de lleure. 

-Coneixement i pràctica d’estratègies de resolució de conflictes. 

No obstant això, aquesta anàlisi se centrarà en els Blocs 1, 3 i 5 respecte al primer cicle i 

en els Blocs 1, 3, i 5 respecte al segon cicle, ja que aquests són de gran interès per 

treballar la temàtica central d’aquest treball, sempre fent referència a la Llei 11/2016 

d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears . 

Pel que fa al primer cicle, cal centrar-se amb els següents blocs i continguts amb relació 

a la coeducació i la prevenció de la violència de gènere. 

BLOC 1. EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

avaluables. 

-Valoració i acceptació de la 

realitat corporal pròpia i la dels 

altres i augment de la confiança 

en les possibilitats pròpies. 

-Autonomia i autoestima. 

3. Valorar, acceptar i respectar 

la realitat corporal pròpia i la 

dels altres, mostrant una actitud 

reflexiva i crítica. 

3.1. Respecta la diversitat de realitats 

corporals i de nivells de competència 

motriu entre els infants de la classe. 

Objectius de la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears amb els quals es 

relacionen els continguts. 

a)Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 

b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat, i 

revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen. 

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures 

necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les persones.  

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes i 

de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones 

i homes. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, per 
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prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la discriminació 

per orientació sexual. 

Font: Elaboració pròpia (2018) extret de WEIB (2017) & LIDHIB (2016) 

 

BLOC 3. ACTIVITATS FÍSIQUES ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

avaluables. 

-Descobriment, expressió i 

comunicació de les emocions 

bàsiques i de sentiments a 

través del cos, el gest i el 

moviment. Comprensió dels 

missatges corporals. 

-Participació i respecte davant 

situacions que suposin 

comunicació corporal i 

valoració dels recursos 

expressius propis i dels 

companys. 

1. Utilitzar els recursos 

expressius del cos i el moviment 

per comunicar sensacions, 

emocions i idees 

1.1. Representa personatges, 

situacions, idees i sentiments emprant 

els recursos expressius emprant els 

recursos expressius del cos 

individualment, em parelles o en 

grups. 

Objectius de la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears amb els quals es 

relacionen els continguts. 

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 

b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat, i 

revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen.  

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures 

necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les persones.  

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes i 

de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones 

i homes. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, per 

prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la discriminació 
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per orientació sexual. 

Font: Elaboració pròpia (2018) extret de WEIB (2017) & LIDHIB (2016) 

 

 

BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

avaluables. 

-Respecte, tolerància i 

col·laboració amb les 

persones que participen en el 

joc i rebuig dels 

comportaments antisocials. 

-Descobriment i pràctica 

d’estratègies bàsiques de 

resolució de conflictes. 

2. Valorar, acceptar i respectar la 

realitat corporal pròpia i la dels 

altres. 

4. Opinar coherentment amb 

actitud crítica tant des de la 

perspectiva del participant com 

des de la d’espectador davant les 

situacions conflictives sorgides, 

participar en debats i acceptar les 

opinions dels altres. 

8. Demostrar un comportament 

personal i social responsable, 

respectant-se un mateix i els altres 

en les activitats físiques i els jocs, 

acceptant les normes i regles 

establertes i actuant amb interès, 

iniciativa individual i treball en 

equip. 

2.1. Respecta la diversitat de realitats 

corporals i de nivells de competència 

motriu entre els infants de la classe. 

4.1. Adopta una actitud crítica davant 

les modes i la imatge corporal dels 

models publicitaris. 

4.3. Mostra bona disposició per 

solucionar els conflictes de manera 

raonable. 

4.4. Reconeix i qualifica 

negativament les conductes 

inadequades que es produeixen en la 

pràctica o en els espectacles 

esportius. 

8.2. Demostra autonomia i confiança 

en diferents situacions, resol 

problemes motors i millora 

l’espontaneïtat i la creativitat. 

8.4. Participa en la recollida i 

l’organització del material utilitzat a 

les classes.  

8.5. Accepta formar part del grup que 

li correspongui i el resultat de les 

competicions amb esportivitat.  

 



30 

 

Objectius de la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears amb els quals es 

relacionen els continguts. 

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 

b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat, i 

revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen.  

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures 

necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les persones.  

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes i 

de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones 

i homes. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, per 

prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la discriminació 

per orientació sexual. 

Font: Elaboració pròpia (2018) extret de WEIB (2017) & LIDHIB (2016) 

Pel que fa al 2n cicle cal centrar-se amb els següents blocs i continguts amb relació a la 

coeducació i la prevenció de la violència de gènere. 

BLOC 1. EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

avaluables. 

-Valoració i acceptació de la 

realitat corporal pròpia i la 

dels altres i demostració d’una 

actitud crítica vers els models 

estètics no saludables. 

3. Valorar, acceptar i respectar la 

realitat corporal pròpia i la dels 

altres, mostrant una actitud 

reflexiva i crítica. 

3.1. Respecta la diversitat de realitats 

corporals i de nivells de competència 

motriu entre els infants de la classe. 

Objectius de la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears amb els quals es 

relacionen els continguts. 

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 
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b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat, i 

revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen.  

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures 

necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les persones.  

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes i 

de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones 

i homes. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, per 

prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la discriminació 

per orientació sexual. 

Font: Elaboració pròpia (2018) extret de WEIB (2017) & LIDHIB (2016) 

 

BLOC 3. ACTIVITATS FÍSIQUES, ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

avaluables. 

-Coneixement, identificació i 

expressió d’emocions i 

sentiments individuals a 

través del cos, el gest i el 

moviment. 

-Comprensió dels missatges 

corporals i representacions 

fetes de forma individual i 

col·lectiva. 

1. Utilitzar els recursos expressius 

del cos i el moviment, de forma 

estètica i creativa, per comunicar 

sensacions, emocions i idees. 

1.1. Representa personatges, 

situacions, idees i sentiments emprant 

els recursos expressius del cos 

individualment, en parelles o en 

grups. 

 

Objectius de la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears amb els quals es 

relacionen els continguts. 

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 

b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat, i 

revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen.  

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures 

necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les persones.  
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e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes i 

de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones 

i homes. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, per 

prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la discriminació 

per orientació sexual. 

Font: Elaboració pròpia (2018) extret de WEIB (2017) & LIDHIB (2016) 

 

BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

avaluables. 

-Respecte, tolerància i 

col·laboració amb les 

persones que participen en el 

joc i rebuig dels 

comportaments antisocials. 

-Coneixement i pràctica 

d’estratègies de resolució de 

conflictes. 

1. Resoldre reptes tàctics 

elementals propis del joc i 

d’activitats físiques, amb oposició 

i sense, aplicant principis i regles 

per resoldre les situacions 

motrius, actuant de forma 

individual, coordinada i 

cooperativa i duent a terme les 

diferents funcions implícites en 

jocs i activitats. 

3. Valorar, acceptar i respectar la 

realitat corporal pròpia i la dels 

altres, mostrant una actitud 

reflexiva i crítica. 

5. Opinar coherentment amb 

actitud crítica tant des de la 

perspectiva del participant com 

des de la d’espectador davant les 

situacions conflictives sorgides, 

participar en debats i acceptar les 

opinions dels altres. 

9. Demostrar un comportament 

personal i social responsable, 

respectant-se un mateix i els altres 

1.1. Utilitza els recursos adequats per 

resoldre situacions bàsiques de tàctica 

individual i col·lectiva en diferents 

situacions motrius. 

3.1. Respecta la diversitat de realitats 

corporals i de nivells de competència 

motriu entre els infants de la classe. 

5.1. Adopta una actitud crítica davant 

les modes i la imatge corporal dels 

models publicitaris. 

5.3. Mostra bona disposició per 

solucionar els conflictes de manera 

raonable. 

5.4. Reconeix i qualifica 

negativament les conductes 

inadequades que es produeixen en la 

pràctica o en els espectacles 

esportius. 

9.2. Demostra autonomia i confiança 

en diferents situacions i resol 

problemes motors amb espontaneïtat i 

creativitat. 

9.5. Accepta formar part del grup que 
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en les activitats físiques i els jocs, 

acceptant les normes i regles 

establertes i actuant amb interès, 

iniciativa individual i treball en 

equip. 

li correspongui i el resultat de les 

competicions amb esportivitat. 

Objectius de la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears amb els quals es 

relacionen els continguts. 

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l’orientació sexual o per la identitat 

sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 

b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat, i 

revisar i, si escau, corregir els continguts que s’imparteixen.  

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures 

necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d’atenció de les persones.  

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes i 

de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones 

i homes. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, per 

prevenir, entre d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la discriminació 

per orientació sexual. 

Font: Elaboració pròpia (2018) extret de WEIB (2017) & LIDHIB (2016) 

Encara que s’hagi realitzat l’anàlisi del currículum de la matèria de l’assignatura 

d’Educació Física, no s’ha d’oblidar l’existència i la importància del currículum ocult, 

ja que mitjançant aquest es transmeten unes idees, creences, valors, estereotips, etc. De 

manera intencionada per part del professorat cap a l’alumnat, com ja s’ha comentat 

anteriorment. 

7. Exemple d’estudi de cas. 

En aquest apartat es realitzarà un diagnòstic de la realitat del CEIP Es Pont, respecte a 

l’assignatura d’Educació Física per poder observar si en la esmentada assignatura 

s’aplica la coeducació. 
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En primer lloc, cal posar en context el centre educatiu on es durà a terme l’estudi de cas. 

El CEIP Es Pont és una escola situada en la barriada de Son Gotleu. Aquesta, és d’una 

sola línia que consta de 10 unitats: 3 d’Educació Infantil, 6 de Primària i una aula UEE. 

I la llengua vehicular és el català. Finalment cal destacar que el CEIP Es Pont, es 

defineix com una escola pública participativa, democràtica i compromesa on tota la 

comunitat educativa treballa amb els diferents serveis de la barriada per millorar 

l’educació dels infants. 

Finalment cal argumentar que aquest diagnòstic esta basat en una part de la proposta 

d’Avaluació de Programes Educatius en Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, 

que proposen Povedano, Muñiz, Cuesta & Musitu (2015). El resum del diagnòstic 

inicial de l’aplicació de la coeducació a l’assignatura d’Educació Física en el CEIP Es 

Pont, amb les respectives parts (objecte de l’avaluació, finalitat i moment, model 

d’avaluació. Estratègia metodològica, persona avaluadora, recollida d’informació, 

indicadors i conclusions) proposades per Povedano, et al. (2015) es pot observar en 

l’annex 3. 

7.1. Orientació general. Plantejament epistemològic. 

El plantejament epistemològic d’aquest estudi de cas, és de tipus qualitatiu, ja que a 

partir d’una hipòtesi de caràcter descriptiu, es durà a terme una mediació i avaluació 

qualitativa per explicar els diversos processos observats i així comprendre la realitat i 

poder refutar o no la hipòtesi inicialment plantejada. Per tant la finalitat d’aquesta 

avaluació és identificar les necessitats d’intervenció coeducatives i conèixer el punt de 

partida del context per així fomentar futures actuacions igualitàries al CEIP Es Pont 

Finalment cal destacar que aquesta avaluació és externa, ja que la persona avaluadora és 

externa del propi context. Aquest fet augmenta l’objectivitat i la credibilitat de la 

investigació, així com afirma (Povedano, et al. , 2015). 

7.2. Hipòtesi i objectiu de la investigació. 

L’objectiu d’aquesta investigació es observar si es duu a terme una pràctica 

coeducadora real en el conjunt de la realitat en relació al currículum vigent de les Illes 

Balears de l’assignatura d’Educació Física respecte els cursos de 1r i 6è d’Educació 

Primària, ja que d’acord amb la legislació vigent, els centres educatius de les Illes 

Balears han de dur a terme una pràctica educativa coeducadora en la seva totalitat. I així 
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facilitar la realització d’una aproximació de la coeducació en el conjunt de la realitat en 

relació al currículum vigent de les Illes Balears de l’assignatura d’Educació Física, 

respecte els cursos 1r i 6è de Primària. Per tant a partir de l’objectiu de d’aquesta 

investigació es planteja la següent hipòtesis: En el conjunt de la realitat escolar es 

realitza una pràctica coeducadora.  

Finalment, cal argumentar que per poder afirmar o refutar la hipòtesis plantejada 

s’analitzarà l’assignatura d’Educació Física que cursa l’alumnat de 1r i 6è de Primària 

del CEIP Es Pont com a mode d’exemple de la realitat. 

7.3. Mostra 

La mostra d’aquesta investigació serà el professor que imparteix l’assignatura 

d’Educació Física i l’alumnat de 1r i 6è de primària del CEIP Es Pont. 

7.4. Plantejament d’indicadors i justificació d’aquests. 

Els indicadors plantejats són els factors que influeixen decisivament en la realitat 

concreta que es vol investigar i a més són els que ajudaran a detectar si es realitza o no 

una pràctica coeducadora en l’assignatura d’Educació Física.  

Així com argumenta Subirats (2017), en relació a la coeducació i la pràctica educativa, 

es poden analitzar molts d’aspectes, però en relació a l’Educació Primària, es 

imprescindible analitzar els següents àmbits per així poder introduir futures 

modificacions per implantar una pràctica coeducadora.  

Per tant podem definir els següents àmbits: 

-Sabers previs: Es realitzarà un qüestionari, extret de Plurales (2015), per conèixer 

l’opinió, les actituds i valors cap  l’Educació en Igualtat que té el/la professor/a 

d’Educació Física. 

-Llenguatge: El llenguatge és especialment important pels humans i el seu aprenentatge 

es clau per les noves generacions. Així com afirma Subirats (2017) el llenguatge 

conforma la base de la nostra comprensió del món i de les relacions que establim amb la 

naturalesa, amb els objectes i amb les altres persones. Per tant s’ha de tenir en compte si 

es realitza un ús de llenguatge androcèntric, ja que així com afirma Subirats (2017) 

aquest invisibilitza a les dones. La qual cosa, crea una exclusió de la dona i fomenta les 

desigualtats entre les dones i els homes. Per tant es durà a terme una fitxa d’observació, 
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de quin és l’ús del llenguatge que realitza el/la professor/a a l’hora de dirigir-se a 

l’alumnat. Aquesta fitxa es extreta de Plurales (2015). 

-Ocupació: Tal i com argumenta Subirats (2017) l’aprenentatge de com desplaçar.se en 

l’espai i quant i com es pot ocupar aquest espai, forma part de les bases més profundes 

de la socialització i aquest sempre ha implicat una desigualtat en funció del gènere. En 

relació a l’escola Subirats (2017), afirma que els nens solen ocupar el centre de l’espai i 

les nines la perifèria de l’espai. Per tant, ja que l’Educació Física es duu a terme en un 

espai on es poden observar de manera clara si s’adonen diverses trajectòries entre les 

nines i els nins respecte a l’ocupació de l’espai i entre ells i elles, es durà a terme una 

observació mitjançant un plànol. 

-Relacions: Així com argumenta Subirats (2017) les relacions que s’estableixen entre 

les persones i les actituds que broten cap a aquestes, no tenen un aspecte natural, ja que 

provenen de la cultura. Per tant des de l’escola s’han de corregir els aprenentatges 

erronis de la cultura androcèntrica, així com afirma Subirats (2017) el sistema educatiu 

ha d’aprofitar el seu valor normatiu per oferir a l’alumnat una altra visió de les relacions 

socials, encaminades cap al respecte i la igualtat. Rebaixant el grau de competitivitat, 

disminuint la violència i la agressivitat que s’exigeix a l’alumnat, orientant a l’alumnat a 

la cooperació, el treball en equip, el respecta i la empatia. Per tant per poder observar les 

relacions que es donen entre iguals és realitzarà una observació mitjançant una graella 

que permeti conèixer si l’alumnat resol els conflictes de forma pacífica o si s’adonen 

agressions verbals i a quin nivell es donen, ja que en l’assignatura d’Educació Física des 

de la coeducació es pot rebaixar el grau de competitivitat, la violència i l’agressivitat i 

fomentar la cooperació, el treball en equip, el respecte i l’empatia. Aquesta fitxa 

d’observació es extreta de Plurales (2015) 

Finalment cal apuntar que dins cada àmbit s’analitzaran les següents especificitats: 

Àmbits generals. Especificitats  

Sabers previs Amb aquesta enquesta es vol conèixer l’opinió del professor/a respecte a 

l’educació en igualtat. Per tant aquesta enquesta, està formada per 4 blocs: 

-Llenguatge no sexista 

-Continguts dels materials didàctics 

-Us dels espais i temps 
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- Actituds de valors 

Llenguatge Mitjançant una fitxa d’observació s’analitzarà quin és l’ús del llenguatges que 

utilitza el/la professor/a per dirigir-se i parlar amb l’alumnat. 

Ocupació Mitjançant un plànol, s’observarà quines són les trajectòries que s’adonen 

segons el sexe i la interacció entre l’alumnat. Es a dir, es pretén observar si les 

trajectòries de nins i nines són similar. 

Relacions  Alumnat: respecte a l’anàlisi de l’alumnat en primer lloc es quantificarà el 

nombre de nins i nines que conformen la classe i en segon lloc, es realitzarà una 

observació mitjançant una graella que permeti conèixer si l’alumnat resol els 

conflictes de forma pacífica o si s’adonen agressions verbals i a quin nivell es 

donen, és a dir, entre el mateix sexe o entre els diferents sexes. 

Font: Elaboració pròpia (2018) a partir de Subirats (2017). 

No obstant això, cal apuntar què es poden analitzar més aspectes que engloben tota la 

comunitat educativa, però per la restricció de recursos i de temps, per dur a terme la 

investigació s’han elegit els àmbits argumentats anteriors, ja que aquests tenen més 

relació amb l’assignatura d’Educació Física la qual és objecte d’estudi, per dur a terme 

aquest treball. 

7.5. Plantejament i justificació dels instruments de mesura. 

Els instruments de mesura que s’utilitzaran per analitzar els àmbits anteriorment 

argumentats són els següents: 

Àmbits d’estudi Instruments Puntuació Observacions 

 

 

 

 

 

Qüestionari d’opinió 

del/la Professor/a 

front la coeducació. 

(veure annex 4) 

Extret de Plurales 

(2015). 

Aquesta enquesta, està formada per 4 blocs: 

-Llenguatge no sexista 

-Continguts dels materials didàctics 

-Us dels espais i temps 

- Actituds de valors 
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Professor/a 

 

 

 

 

 

 

Ús del llenguatge 

del professor/a.  

Fitxa d’observació 

de l’ús del 

llenguatge oral del 

professor/a ha l’hora 

de relacionar-se amb 

l’alumnat. (veure 

annex 5). 

Extret de Plurales 

(2015). 

Total d’expressions estereotipades dirigides a les nines 

Total d’expressions estereotipades dirigides els nins 

Total d’amonestacions dirigides a les nines 

Total d’amonestacions dirigides els nins 

Total de demanda de col·laboració cap a les nines 

Total de demanda de col·laboració cap als nins 

Total de la utilització del gènere femení cap a les nines  

Total de la utilització del gènere masculí cap els nins 

Total de l’ús del masculí per  generalitzar (dirigit a nines 

i nins) 

Atribució a un sexe rols no convencionals com si aquests 

fossin propis d’un sol sexe i no dels dos. 

Respecte a les 

expressions i 

atribucions es 

registraran quines. 

 

 

Espai 

Plànol d’interacció 

de l’alumnat amb 

l’espai. (veure annex 

6) 

Extret de Subirats 

(2017) 

Es realitzarà un plànol de l’espai on es du a terme 

l’Educació Física 

Els punts verd marcaran on es situen les nines 

Els punts groc marcaran on es situen els nens. 

-Elaboració pròpia del 

plànol. 

-Es podrà observar si 

es dona una dispersió 

entre els sexes o no i 

si es concentren en 

algun lloc concret que 

l’espai (centre o 

perifèria) i com 

interactuen entre ells. 

 

 

 

 

 

 

Alumnat 

Graella d’observació 

de proporció de 

l’alumnat segons el 

sexe. (veure annex 

7) 

Extret de Plurales 

(2015). 

Total d’alumnat / Total de nines 

Total d’alumnat / Total de nins 

 

Interacció: Fitxa 

d’observació 

Total d’insults al cos entre: nins a nines / nines a nins / 

nins a nins / nines a nines. 
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d’agressions verbals 

entre igual quan 

s’adona un conflicte. 

(veure annex 8) 

Extret de Plurales 

(2015). 

 

Total d’insults a la intel·ligència entre: nins a nines / 

nines a nins / nins a nins / nines a nines. 

Total d’insults sexuals entre: nins a nines / nines a nins / 

nins a nins / nines a nines. 

Total d’insults a la família entre: nins a nines / nines a 

nins / nins a nins / nines a nines. 

Total d’insults racistes entre: nins a nines / nines a nins / 

nins a nins / nines a nines. 

Total d’insults de ridiculització entre: nins a nines / nines 

a nins / nins a nins / nines a nines. 

S’enregistraran quins. 

Font: Elaboració pròpia (2018). 

 

7.6. Resultats i conclusions 

L’objectiu de l’anàlisi es comprendre si es du a terme una pràctica coeducadora o no en 

l’assignatura d’Educació Física del CEIP Es Pont. L’anàlisi es de caràcter descriptiu i es 

organitzat per blocs temàtics estudiats (Docent: aquest inclourà el qüestionari i l’ús del 

llenguatge del professor; Alumnat; Espai), per així poder comprendre la realitat real. Per 

tant, en primer lloc es presentaran els resultats obtinguts mitjançant unes gràfiques de 

cada curs. I finalment s’extrauran les conclusions dels resultats obtinguts on es 

mencionaran els punts forts i els punts febles, que s’han observat. 

Abans de començar l’anàlisi cal clarificar el total del  nombre d’alumnat que hi ha en 

cada curs. 

Respecte al curs de 1r de primària trobem una total de 19 d’ alumnes, del qual 5 son 

dones i 14 homes. I en el curs de 6è de primària esta compost per un total de 20 alumnes 

del qual 9 son dones i 11 son homes (vegeu annex 9) 

7.6.1. Resultats. 

Bloc 1. Docent. 

Aquest primer bloc, pretén valorar la visió, les actituds i els valors del professor 

respecte l’educació coeducativa del centre, i valorar l’ús del llenguatge, quan aquest 

desenvolupa la seva docència. 
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A) Qüestionari 

El qüestionari dividit per 5 blocs: Llenguatge no sexista; Continguts dels materials 

didàctics; Ús dels espais i temps; Actituds i valors; Caracterització del entrevistat o de 

l’entrevistada (vegeu annex 10). 

Respecte al llenguatge no sexista, afirma que tant la senyalització dels espais, els escrits 

oficials dirigits a les famílies, els escrits dirigits a l’alumnat i els documents de 

comunicació interna, no presenten un llenguatge sexista. Respecte a la seva docència 

afirma que  tant en els materials que ell elabora per dur a terme les classes, com a l’hora 

de dirigir-se a l’alumnat no utilitza un llenguatge sexista ni utilitza cap mena de 

diminutius,  augmentatius i expressions que contribueixin al llenguatge sexista. No 

obstant això es situa neutre a l’hora de afirmar si li molesta o no que s’utilitzi “els/les”. 

Referent al continguts del materials didàctics, aquests cursos no utilitzen llibres de text. 

No obstant això, contesta que en les imatges que apareixien en els llibres de text del 

curs anterior, oferien una imatge equilibrada, igualitària i positiva d’ambdós sexes.  

Pel que fa als usos dels espais i temps, exposa que tant els nins com les nines fan un ús 

igualitari tant del gimnàs, com en les aules i com en les activitats culturals organitzades 

pel Centre, no obstant això afirma que hi ha una diferencia respecte a l’ocupació del pati 

i de la biblioteca, ja que les nines tenen més ocupació en la biblioteca i els nins tenen 

una major ocupació del pati a l’hora de l’esplai. Respecte a l’organització de de 

l’alumnat durant la seva classe afirma que l’alumnat s’agrupa de manera heterogènia si 

depèn del professor però si els grups es fan de manera espontània els grups son 

homogenis. Pel que fa a les activitats que realitza l’alumnat durant l’esplai, el professor 

afirma que aquests no realitzen les mateixes activitats, ja que els nens juguen amb la 

pilota i les nines realitzen jocs tranquils i tallers i finalment comenta que també s’adona 

una diferència entre els nins i les nines respecte a les activitats extraescolars, ja que les 

nines fan teatre i activitats menys motrius respecte els nins. 

Pel que fa a les actituds i els valors, respecte a l’alumnat i l’estudi no esta molt d’acord 

ni amb que les nines son més treballadors que els nins, ni que els nins resolen les 

activitats pràctiques abans que les nines, però  afirma que les nines treuen millors notes 

que els nins perquè aquestes són més constant respecte a l’alumnat. Respecte al 

comportament afirma que els nins són més revoltosos que les nines i que com a norma 
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general els nens generen més conflictes que les nines. Finalment respecte a la seva 

docència en relació a l’alumnat afirma que a l’hora de cridar l’atenció als alumnes no 

utilitza l’exemple de bon comportament, protagonitzat per una nina, ni encarrega les 

tasques de cura y ordre als nins, ja que aquests estan repartit per encarregats i aquests 

van rotant i no encarrega el trasllat d’objectes pesats a les nines. Pel que fa al tracte que 

té amb l’alumnat afirma que no estableix diferencies de tracte entre els nins i les nines, 

que a l’hora de cridar l’atenció a l’alumnat sempre utilitza el mateix mètodes 

independentment del sexe. Respecte a la relació professor i família afirma que quan 

s’han de tractar temes sobre l’alumnat majoritàriament son les mares que assisteix a les 

tutories o reunions. 

Respecte a la visió que té de la seva docència afirma que no ha percebut cap tipus de 

violència ni en les nines ni en els nins i que a l’hora de la seva labor ell incorpora el 

principi de igualtat, de manera transversal. En relació amb els altres docents, aquest 

pensa que la resta de professorat té bastanta implicació respecte a la implementació del 

principi d’igualtat i amb la mateixa intensitat independentment del sexe. A més afirma 

que per part del centre han existit actuacions per fomentar la coeducació, com 

l’existència d’un pla de foment de la igualtat en el centre, a més s’han pres mesures 

respecte el llenguatge verbal i escrit i entre el professorat han debatut el tema de la 

igualtat no obstant això afirma que no s’han donat instruccions per analitzar material 

didàctic per poder comprovar si incorpora contingut sexista. Finalment es manté neutre 

respecte la necessitat de que el centre hauria de fomentar la implementació d’un model 

coeducatiu, ja que d’una puntuació del 1 al 5 ha marcat un 3.  

B) Graella d’observació de l’ús del llenguatge del professor, durant la seva 

docència amb els cursos de 1r i 6è de primària (Vegeu annex 11 i 12). Aquests 

es descriuen per separat per després comparar-los.  

Pel que fa al curs de 6è de primària s’han observat diversos elements que alimenten la 

cultura patriarcal. El professor, al llarg de la classe a utilitzat un llenguatge sexista, 

utilitzant la generalització del masculí com una categoria neutre que integrava tant a les 

nines com els nins. Alguns exemple son: “Chicos escoltau”; “Com a companys vos heu 

de respectar”, etc. A l’hora d’amonestar a l’alumnat dependent del sexe, també s’han 

observat diferències, en quant a la utilització d’expressions, per exemple a les nines 

se’ls va dir “Preneu el sol o que?”, “va nines!”, etc. per cridar-les l’atenció i en canvi als 
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nins se’ls cridava més l’atenció perquè no juguessin de manera agressiva. Finalment 

s’ha pogut observar que s’han donat més alabances al nins que a les nines. Tot això es 

pot veure en la següent gràfica que s’ha extret dels resultats de la graella d’observació. 

 
Font: Elaboració pròpia (2018) 

 

Respecte al curs 1r de primària de manera general, s’ha pogut observar que al llarg de la 

classe, el professor s’ha dirigit a tot l’alumnat com a persones petites, sense fer ús d’un 

llenguatge sexista, a més sempre que ha parlat amb algun d’ells o elles en particular sa 

dirigit dient el seu nom. No obstant això a l’hora d’amonestar a tot el grup aquest, si que 

ha fet ús d’un llenguatge sexista, dient repetides vegades “feis es burots” i “Poseu-vos 

tranquil·lets”. Tot això es pot veure en la següent gràfica que s’ha extret dels resultats 

de la graella d’observació. 

 
Font: Elaboració pròpia (2018) 

 

 Bloc 2. Alumnat. 
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Aquest bloc, pretén conèixer i valorar com es relacionen verbalment l’alumnat, en 

situació de conflicte i en quin àmbit van dirigides les agressions verbals, mitjançant una 

graella d’observació d’agressions verbals (Vegeu annex 13 i 14). 

Pel que fa a l’observació d’agressions verbals del curs de 6è de primària, s’ha observat 

que entre les nines les agressions verbals van dirigides al cos, es a dir, acudeixen al físic 

per agredir-se entre elles un dels insults fou “Muévete gorda” i a la intel·ligència un 

exemple fou “Tú eres tonta” i les agressions verbals entre els nins es dirigien a la 

família, un exemple fou “hijo de puta” i a la ridiculització, un exemple fou que un dels 

nens li va dir a un altre nen, el qual esta diagnosticat d’autisme “¡Alguien te quiere!”, 

mentre agafava a una nina i feia befa. Quan les agressions verbals s’adonen entre nines i 

nins, les nines tendeixen a dirigir les agressions a la intel·ligència o directament passen 

a la discriminació directe, un exemple fou que jugaven a fer paquets, i hi havia un grup 

format per 3 nines i un nin i aquest fou discriminat dient-li “¡Tú, quita!”. Les agressions 

verbals dels nins cap a les nines, tendeixen a dirigir-se a la intel·ligència un del insults 

fou “Tú eres tonta”, al sexe, dient “Chupamela” i a la discriminació, un exemple fou que 

una nina es va seure devora els nins i un d’ells li va dir “Quita de aquí y sientate allí”, 

assenyalant on hi havia les altres nines. Tot això es pot veure en la següent gràfica : 

 

Font: Elaboració pròpia (2018) 

 

Respecte a l’observació d’agressions verbals entre els iguals del curs de 1r de primària, 

s’ha observat que entre les nines no s’ha donat cap tipus d’agressió verbal i entre els 

nins s’han donat agressions verbals de ridiculització. Pel que fa a les agressions verbals 

entre els nins i les nines, les nines tendeixen a enfocar-los cap a la intel·ligència i els 

nins cap a la ridiculització. No obstant això cal esmentar que es un grup molt 
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descompensat, ja que esta format per quatre nines i quinze nins, per tant es normal que 

les agressions verbals respecte a les nines sigui més baix que la dels nins. 

 

Font: Elaboració pròpia (2018) 

 

 Bloc 3. Espai. 

Mitjançant els plànols d’observació, s’ha analitzat la interacció que s’ha adonat a cada 

una de les activitats que s’han desenvolupat durant la sessió dels respectius cursos.  

En els plànols d’observació del curs de 6è de primària es pot observar que: La classe 

s’inicia amb un cercle al mig del patí, on el professor va explicar la primera activitat de 

la sessió, en el plànol, es pot observar com els nins i les nines es posicionen amb grups 

homogenis (vegeu annex 15). Una vegada explicada l’activitat de “Terra, Mar i Aire”, 

l’alumnat s’havia de posar en fila, i es va tornar a repetir el patró d’homogeneïtat (vegeu 

annex 16). Una vegada finalitzada l’activitat, es tornaren a reunir amb el professor, 

perquè aquest els expliques la següent activitat, l’alumnat es reparteix pel pati formant 

petit grups homogenis (vegeu annex 17). Una vegada finalitzada l’explicació de 

l’activitat, el professor va fer 4 grups i aquests repetiren el mateix patró d’heterogeneïtat 

amb dues accepcions (vegeu annex 18). En la següent activitat l’alumnat havia de fer 

sacs del nombre que el professor digues, i es van poder observar discriminacions sobre 

tot de nines cap a nins, es a dir, algunes consentien posar-se una damunt l’altra per així 

no haver de pujar damunt el nin, com a conseqüència marginant-lo(vegeu annex 19). 

Finalment per finalitzar la sessió es posaren en cercles per donar-se un massatge, i es va 

tornar a reproduir-se els grups homogenis (vegeu annex 20). 
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En els plànols d’observació del curs de 1r de primària (vegeu annex 21, 22, 23, 24, 25), 

es pot observar que: Al principi de la sessió l’alumnat i el professor feren un rodo per 

explicar que treballarien durant la sessió. Cal esmentar que el grup en si ja es bastant 

descompensat ja que esta compost per 15 nins i 4 nines. A mode de resum en aquest 

s’ha pogut observar com les 4 nines sempre es situaven a la perifèria quan realitzaven 

les activitats. A més també han patit una mena de discriminació en totes les activitat 

això en pot observar clarament en l’activitat realitzada de les carotes que els nins s’han 

passat les carotes fins que només quedaven les nines i aquestes han participat gràcies a 

que un alumne li ha el torn al professor i aquest li ha passat a les nines. 

7.6.2. Conclusions 

Després de l’anàlisi dels resultats dels instruments d’avaluació analitzats es pot 

concloure una sèrie de punts forts i punts febles de la realitat del CEIP Es Pont. Aquests 

són el següents. 

Punts forts: 

La visió, actituds, i els valors del professor respecte a l’educació coeducadora de 

manera explícita, es positiva.  

Punts febles: 

Respecte el professor es pot destacar: l’ús del llenguatge sexista en la docència del 

professor, utilitzant la generalització del masculí com una categoria neutre, sobre tot 

l’ús d’aquest es realitza quan amonesta. I obviar directrius a l’hora de realitzar les 

agrupacions, ja que els grups per realitzar les dinàmiques es formaven de manera 

espontània. 

Pel que fa a la interacció entre els i les iguals i amb l’espai es pot destacar: diferències 

entre els nins i les nines respecte a l’ús dels espais, on les nines es situen més a la 

perifèria i els nins en el centre. I divergències entre els nins i les nines respecte a 

l’orientació de les agressions verbals, ja que en general les agressions verbals de les 

nines van dirigides al físic o directament passen a la discriminació i les agressions 

verbals dels nins van orientades a la ridiculització o ja passen a agressions físiques. 

Finalment, les diferències entre els cursos que s’han observat son: l’ús de llenguatge del 

professor, ja que el docent no ha fet un abús del llenguatge sexista amb l’alumnat de 1r 
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de primària, respecte amb l’alumnat de 6è primària i la relació entre els igual, on es pot 

observar els infant de 6è de primària tenen una actitud més estereotipada que els de 1r 

de primària. 

En conclusió els resultats explícits són de caire positius respecte a la coeducació, però si 

s’observen els resultats implícits podem afirmar que no es duu una pràctica 

coeducacora. Ja que existeix una contradicció important entre com el professor es 

percep a ell mateix i el seu comportament vers la coeducació, que s’ha percebut, 

mitjançant les diverses observacions. Per tant, en futur seria necessari treballar-lo per 

així aconseguir una coherència entre els resultat implícits i explícits vers la coeducació. 

8. Aproximació d’activitats sobre la coeducació 

en el conjunt de la realitat. 

A partir dels apartats treballats anteriorment, es dura a terme una aproximació 

d’activitats sobre la coeducació en el conjunt de la realitat del currículum d’educació 

primària de l’assignatura d’educació física i la facilitació de recursos per ajudar i 

incrementar la formació del professorat, per així aconseguir valoració més ajustada del 

seu propi comportament i una major implementació d’activitats y principis de 

coeducació. 

Partint dels objectius que estan lligats a la coeducació i la prevenció de la violència de 

gènere de l’assignatura de l’assignatura d’educació física argumentats a l’apartat 6, es 

treballaran l’eliminació d’estereotips, l’eliminació de prejudicis, els rols segons el sexe, 

el respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la prevenció de la 

violència masclista, mitjançant algunes dinàmiques proposades. 

No obstant això, cal esmentar la importància de diversos aspectes a tenir en compte com 

són: l’organització institucional educativa, la qual ha de promoure un pla d’igualtat de 

gènere, la formació del professorat en matèria d’igualtat de gènere perquè la pràctica 

coeducadora es realitzi de forma transversal i la fomentació de la participació de les 

famílies en matèria coeducativa. S’han de tenir presents i cura d’aquests elements, ja 

que si no es pot caure en l’error de realitzar accions puntuals, deixant de banda la 

transversalitat i com a conseqüència no es doni l’eficàcia esperada. 

Les dinàmiques proposades són les següents: 
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1r i 2n cicle  d’educació primària 

Blocs Proposta d’activitat Observacions 

Bloc 1 El cos: Imatge i Percepció 

-Valoració i acceptació 

de la realitat corporal 

pròpia i la dels altres i 

augment de la confiança 

en les possibilitats 

pròpies 

-Autonomia i autoestima. 

-Plega que et plega. 

És una carrera de relleus, que consisteix a plegar la roba 

que s’agafi de l’estenedor  que hi ha situat. La primera 

persona que surt, cull una peça de roba, la plega i la 

col·loca dins la caixa de peces de roba del seu equip, 

després torna amb el seu grup per donar el relleu a la 

segona persona. I així successivament fins que finalitza 

l’última persona de l’equip. 

Amb aquesta activitat es treballen els estereotips i 

prejudicis de gènere, la cooperació grupal, i fomentar la 

participació activa en la vida familiar, sobretot en les 

tasques del dia a dia (Alonso, 2007). 

 

-Tenir en compte el 

nombre de nines i 

de nins a l’hora de 

formar els grups. 

-Vigilar no utilitzar 

un llenguatge 

sexista. 

Bloc 3. Activitats físiques, artístiques i expressives. 

-Descobriment, expressió 

i comunicació de les 

emocions bàsiques i de 

sentiments a través del 

cos, el gest i el 

moviment. Comprensió 

dels missatges corporals. 

-Participació i respecte 

davant situacions que 

suposin comunicació 

corporal i valoració dels 

recursos expressius 

propis i dels companys. 

-Jocs dramàtics. 

Es realitzen grups per representar una situació que 

tradicionalment ha realitzat la dona. Per tant se li dóna 

una situació a cada grup i aquests l’han de representar i 

els altres grups han d’endevinar que representen i han de 

fer una reflexió. 

Amb aquesta activitat l’eliminació dels rols segons el 

sexe i fomenta la col·laboració amb els companys 

(Alonso, 2007). 

 

 

-Tenir en compte el 

nombre de nines i 

de nins a l’hora de 

formar els grups. 

-Vigilar no utilitzar 

un llenguatge 

sexista. 

Bloc 5. Jocs i activitats esportives 

-Respecte, tolerància i 

col·laboració amb les 

persones que participen 

-Tocs.  

Aquest consisteix a realitzar el major nombre de tocs 

seguits, a una pilota. Els tocs es poden realitzar amb totes 

-Tenir en compte el 

nombre de nines i 

de nins a l’hora de 
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en el joc i rebuig dels 

comportaments 

antisocials. 

-Descobriment i pràctica 

d’estratègies bàsiques de 

resolució de conflictes. 

 

les parts del cos menys amb les mans i els peus. A més 

perquè puntuïn el nombre de tocs, aquests s’han de 

realitzar alternativament entre nin-nina. 

Amb aquesta activitat es pretén fomentar la cooperació 

amb el grup i el respecte (Alonso, 2007). 

- Gomets. 

L’alumnat s’ha de col·locar en cercle i el professor 

aferrarà un gomet a cada alumne/a. Els gomets seran 

vermell del qual només en col·locarem un, després 

només en col·locarem un de verd, després en col·locarem 

2 de groc i finalment col·locarem el gomet de color blau 

a la resta del grup. Quan tot l’alumnat té un gomet 

enganxat al front, se’ls diu que obrin en ulls i sense 

parlar han de formar grups com vulguin. I després fer 

una reflexió grupal.  

La finalitat és treballar de manera vivencial els 

prejudicis, els estereotips i el respecte a la diversitat per 

així prevenir conflictes respecte a la diversitat (Checa, 

2007). 

formar els grups. 

-Vigilar no utilitzar 

un llenguatge 

sexista. 

Font: Elaboració pròpia (2018). 

 

Els recursos proposats per la formació del professorat són els següents: 

Recurs Descripció. 

Escuela Virtual de 

Igualdad ( Instituto de la 

mujer, 2018). 

 

És un recurs de formació a distància en matèria d’igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes. 

 Url: http://escuelavirtualigualdad.es/ 

Orientacions didàctiques 

(CAIB, 2018) 

És un conjunt de materials didàctics per prevenir la violència de gènere, treballant 

amb l’alumnat, el professorat i les famílies. 

Url: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1955192&coduo=232&lang=ca 

 

Escuelas libres de 

violencias machistas 

Aquest és un llibre on les autores Kika Fumero, Marian Moreno Llaneza i 

Carmen Ruiz Repullo, ens parlen de teoria en matèria d’igualtat i expliquen 

http://escuelavirtualigualdad.es/
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1955192&coduo=232&lang=ca
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(Fumero, Moreno, & 

Ruiz, 2016). 

estratègies i recursos per transformar les aules del segle XXI.  

Llenguatge per a la 

igualtat a l’educació 

(Ferrer, et.al, 2018) 

Aquest document argumenta la importància del llenguatge per a la igualtat en 

l’educació, des d’una perspectiva coeducativa. 

Url: http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-

igualtat-a-leducacio.pdf 

 

Font: Elaboració pròpia (2018) 

 

9. Conclusions. 

Al llarg d’aquest treball, s’ha tractat de realitzar una síntesi de la coeducació i la igualtat 

de gènere amb les lleis que l’emparen, a partir d’una revisió bibliogràfica acadèmica, 

després s’ha realitzat un camp d’estudi a un CEIP en l’assignatura d’educació física, 

amb la finalitat de conèixer la realitat en termes de coeducació, per així després poder 

realitzar una proposta d’activitats en el conjunt de la realitat de la matèria d’educació 

física que afavoreixen treballar la coeducació. 

Com hem pogut observar, la societat està sotmesa els mandats de gènere, on la societat 

estableix que ha de ser, que i com ha de sentir, com ha d’actuar i comportar-se un home 

i una dona, així fomentant la societat patriarcal. A més en la transmissió d’aquests 

mandats trobem diversos agents socialitzadors. En aquest treball ens hem centrat amb la 

institució educativa d’educació primària, ja que treballar la coeducació des de 

l’educació primària, és essencial, perquè els nins i les nines integrin la igualtat de gènere 

dins la pròpia personalitat, ja que aquests ja comencen a desenvolupar la intel·ligència 

racional.  

A més, l’escola és una institució per iniciar transformacions socials. Per tant aquesta 

com agent socialitzador és imprescindible, per fomentar la coeducació, ja que aquesta, 

és una eina essencial per prevenir la violència estructural i cultural i així aconseguir una 

igualtat real entre les dones i els homes. Per l’aconseguiment d’això cal que aquesta 

posi especial atenció al currículum ocult, als elements que donen cos o estan presents 

dintre de la institució com per exemple espais, materials, etc., la utilització de mètodes 

http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-igualtat-a-leducacio.pdf
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-igualtat-a-leducacio.pdf
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d’ensenyança aprenentatge cooperatius i  que treballi la coeducació de manera 

transversal i no de manera aïllada, realitzant accions puntuals.  

Per concloure cal esmentar, que l’escola no pot abraçar tota aquesta feina de 

transformació social, sola. D’aquí la importància que la coeducació sigui contemplada i 

treballada per tota la comunitat educativa: equip directiu, professorat, alumnat i 

famílies. 
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11. Annexes. 

Annex 1 

La coeducació Consisteix en: 

Cooperació Fomentar la cooperació entre els dos sexes 

Respecte Afavorir el respecte a la individualitat personal i 

sexual, evitant proposar un únic model per 

ambdós sexes 

Relacions sanes Potenciar unes millors relacions, basades en la 

confiança, el respecte, la comprensió, la 

tolerància i l’acceptació mútua 

Elaboració pròpia (2018)  extret del: Manual de Agentes de Igualdad (2009). 

 

Annex 2 
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Annex 3 

DIAGNÒSTIC DE GÈNERE EN EL CEIP ES PONT. 

Objecte de l’avaluació 

Finalitat y moment 

Aquesta avaluació té una finalitat diagnòstica, per 

així identificar les necessitats i el punt de partida del 

context d’intervenció i en un futur donar suport al 

CEIP Es Pont, per millorar les actuacions respecte a 

la coeducació. 

Model de avaluació: Estratègia metodològica. Qualitativa 

Persona avaluadora Agent extern 

Recollida d’informació Enquesta 

Fitxa d’observació del llenguatge. 

Plànol. 

Fitxa d’observació total nombre d’alumnat. 

Fitxa d’observació d’agressions verbals. 

 

Indicadors Sabers previs del/ la professor/a 

Llenguatge del/ la professor/a 

Ocupació i interacció de l’alumnat en relació a 

l’espai 

Relacions entre iguals 

 

Conclusions -Incongruències en les respostes explícites i 

implícites. 

-Agrupacions espontànies per tant nins amb nins i 

nines amb nines 

-Utilització de llenguatge sexista 

-Descompensació dels grups 

-Agressions verbals de les nines dirigides al: cos, 

intel·ligència. 

-Agressions verbals dels nins dirigides: 

ridiculització o discriminació 
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Font: Extret de Povedano, et al. (2015). 

Annex 4. Enquesta. 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Profesorado.doc 

Font: Extret de Plurales Propuesta Metodológica (2015) 

Annex 5. 

FITXA D’OBSERVACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL 

ASSIGNATURA: 

PROFESSOR / PROFESSORA 

CURS: 

TOTAL D’ALUMNAT: 

DATA: 

 

INDICADORS 

 

NINES 

 

NINS 

Comentaris 

d’enregistrament 

Comentaris 

d’enregistrament 

Expressions 

estereotipades. 

    

Amonestacions     

Alabances     

Demana col·laboració     

Utilització del gènere 

femení cap a les nines  

    

Utilització del gènere 

masculí cap els nins 

    

Utilització del masculí 

per  generalitzar 

(dirigit a nines i nins) 

    

Atribució a un sexe  

rols no convencionals 

com si aquests fossin 

propis d’un sol sexe i 

no dels dos 

    

Total:    

Font: Elaboració pròpia (2018) a partir Tomé, A. & Subirats, M. (1993) citat en Plurales Propuesta 

Metodológica (2015). 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Profesorado.doc
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Annex 6. (Plànol)  

 

Font: Elaboració pròpia (2018) a partir de Subirats(2017) 

 

Annex 7. 

Nombre d’alumnat  

Nombre d’alumnat Dones Homes Total d’alumnat 

1r de Primària    

6è de Primària    

Font: Elaboració pròpia (2018) a partir de Plurales Propuesta Metodológica (2015). 
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Annex 8. 

FITXA D’OBSERVACIÓ D’AGRSSIONS VERBALS. 

ASSIGNATURA:  

LLOC OBSERVAD:  

CURS:  

TOTAL D’ALUMNAT:  

DATA:  

INSULTS NIN

S A 

NIN

ES 

(A) 

NIN

ES A 

NIN

S 

(B) 

NI

NS 

A 

NI

NS 

(C) 

NIN

ES A 

NIN

ES 

(D) 

Coment

aris  (A) 

Comenta

ris (B) 

Coment

aris (C) 

Coment

aris (D) 

Al cos         

A la 

intel·ligèn

cia 

        

Sexuals         

A la 

família 

        

Racistes         

Ridiculitz

ació 

        

Total:         

Font: Elaboració pròpia (2018) a partir de Plurales Propuesta Metodológica (2015). 

 

Annex 9. 

Nombre d’alumnat  

Nombre d’alumnat Dones Homes Total d’alumnat 
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1r de Primària 5 14 19 

6è de Primària 9 11 20 

Font: Elaboració pròpia (2018) a partir de Plurales Propuesta Metodológica (2015). 

 

Annex 10. 
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Annex 11. 

FITXA D’OBSERVACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL 

ASSIGNATURA: Educació Física 

PROFESSOR / PROFESSORA 

CURS: 6è 

TOTAL D’ALUMNAT:  20 

DATA: 27/04/2018 

 

INDICADORS 

 

NINES 

 

NINS 

Comentaris 

d’enregistrament 

Comentaris 

d’enregistrament 

Expressions estereotipades.     

Amonestacions 1 2 Preneu es sol o què?! Chicos, no vos pegueu 

Alabances 0 1  T’has portat molt bé 

avui 

Demana col·laboració     

Utilització del gènere 

femení cap a les nines  

0 0   

Utilització del gènere 

masculí cap els nins 

0 10  -Chicos, no vos pegueu 

-Chicos escoltau 

Utilització del masculí per  

generalitzar (dirigit a nines 

i nins) 

8  -Chicos escoltau 

-Meam chicos atenció 

-Venga chicos 

-Haurieu de ser més 

participatius 

-Entre els companys no 

vos heu de faltar el 

respecte 

Atribució a un sexe  rols no 

convencionals com si 

aquests fossin propis d’un 

sol sexe i no dels dos 
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Total: 9 21  

Annex 12. 

FITXA D’OBSERVACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL 

ASSIGNATURA: Educació Física 

PROFESSOR / PROFESSORA 

CURS: 1r 

TOTAL D’ALUMNAT:  19 

DATA: 3/05/2018 

 

INDICADORS 

 

NINES 

 

NINS 

Comentaris 

d’enregistrament 

Comentaris 

d’enregistrament 

Expressions estereotipades. 0 0   

Amonestacions 0 0   

Alabances 0 0   

Demana col·laboració 0 0   

Utilització del gènere 

femení cap a les nines  

0 0   

Utilització del gènere 

masculí cap els nins 

    

 

Utilització del masculí per  

generalitzar (dirigit a nines 

i nins) 

2 Feis es burots 

Posauvos tranquilets 

Feis es burots 

Posauvos tranquilets 

Atribució a un sexe  rols no 

convencionals com si 

aquests fossin propis d’un 

sol sexe i no dels dos 

0 0   

Altres observacions Diu els nom dels nins i les nines 

Quan es dirigeix al grup tot el temps ha dit persones petites 

Total: 2 2  
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Annex 13. 

FITXA D’OBSERVACIÓ D’AGRSSIONS VERBALS. 

ASSIGNATURA: Educació Física 

LLOC OBSERVAD: Pati 

CURS: 6è de Primària 

TOTAL D’ALUMNAT: 20 

DATA: 27/04/2018  

INSULTS NINS 

A 

NINE

S 

(A) 

NINE

S A 

NINS 

(B) 

NIN

S A 

NIN

S 

(C) 

NIN

ES A 

NIN

ES 

(D) 

Comentaris  (A) Comentaris (B) Comentaris (C) Comentaris (D) 

Al cos 0 0 1 1   Yo soy un no 

gordo 

Muevete gorda 

A la 

intel·ligènc

ia 

1 1 0 1 Tú eres tonta Tú eres tonto  Tú eres tonta 

Sexuals 1 0 0 0 Que te meto la 

polla 

   

A la 

família 

0 0 1 0    Hijo de puta 

Racistes 0 0 0 0     

 

Ridiculitza

ció 

0 0 1 0    Alguien te quiere 

(ironia). Això li va 

dir un nin agafant a 

una nina a un nin 

que té autisme i 

feien befa de la 

situació 

Altres 

observacio

ns: 

2 3    -Discriminació de no 

voler-la en el grup, 

dient: Enserio tio, la 

única nina 

- Dir on s’ha de 

seure una nina 

perquè no es segui 

devora ells, dient: 

quita de aquí i 

sientate allí 

(assenyalant un lloc 

Discriminació 

directa de no 

voler-lo en el grup, 

es a dir, el 

marginaven 

directament 
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on i havia nines). 

Total: 4 4 3 2     

Annex 14. 

FITXA D’OBSERVACIÓ D’AGRSSIONS VERBALS. 

ASSIGNATURA: Educació Física 

LLOC OBSERVAD: Pati 

CURS: 1r de Primària 

TOTAL D’ALUMNAT: 19 

DATA: 3/05/2018  

INSULTS NINS 

A 

NINES 

(A) 

NINES 

A 

NINS 

(B) 

NINS 

A 

NINS 

(C) 

NINES 

A 

NINES 

(D) 

Comentaris  

(A) 

Comentaris (B) Comentaris (C) Comentaris 

(D) 

Al cos 0 0 0 0     

A la 

intel·ligència 

0 1 0 0  Tonto 

 

  

Sexuals  0 0 0     

Sexuals 0 0 0 0     

A la família 0 0 0 0     

Racistes 

 

0 0 0 0     

Ridiculització 1 0 2 0 Cochina  Baboso 

 

 

Altres 

observacions 

        

Total 1 1 2 0     
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Annex 15. 

 

Annex 16. 
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Annex 17 

 

Annex 18 
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Annex 19. 

 

Annex 20 
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Annex 21. 
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Annex 22 
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Annex 23 

 

Annex 24 
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Annex 25. 

 


