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Resum 

El següent Treball de Fi de Grau (TFG) versa sobre l’estudi del respecte a la diferència i 

a la diversitat dins les aules d’Educació Primària, centrant-se més concretament en les 

diferències per qüestions de gènere. En el marc teòric del present treball s’expliquen i 

s’exposen els principals problemes que generen les mencionades diferències de gènere 

en l’àmbit educatiu. A més, també s’exemplifiquen amb casos reals vivenciats.  

Finalment, es presenta una proposta pràctica per treballar com a guia coeducadora dins 

el projecte de centre de les escoles. Mitjançant aquesta proposta, es pretén assolir un 

centre educatiu coeducador i transformador, compromès amb una nova educació que 

aposti per a la llibertat de tots els infants.  

Paraules clau: diversitat, coeducació, respecte, educació igualitària, diferències de 

gènere. 

Abstract 

The next Final Dissertation is about the study of respect for difference and diversity in 

the Primary Education classrooms, focusing more specifically on differences due to 

gender issues. In the theoretical framework, the main problems generated by the 

aforementioned gender differences in the educational field are explained and exposed. 

In addition, they are also exemplified by actual experienced cases. 

Moreover, a practical proposal is presented to be worked as a co-educator guide in the 

school center project. Through this proposal, it aims to achieve a co-educational and 

transformative educational center, committed to a new education that is geared towards 

the freedom of all children. 

Keywords: diversity, coeducation, respect, equal education, gender differences. 
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1. Justificació 
Vivint en el món en què vivim, des de l’escola, no es poden obviar les faltes de 

respecte, les indiferències, ni les intimidacions cap a les persones, ja sigui pel seu color 

de pell, per la seva orientació sexual, pel seu gènere o bé per la seva discapacitat o 

malaltia. Són moltes, les faltes de respecte que vaig poder observar durant el meu 

període de pràctiques al segon cicle d’Educació Primària. Així com comentaris 

despectius desprestigiant les persones per tenir un color de pell o un altre, o fins i tot 

gestos de fàstic, al parlar de persones homosexuals. Per tant, la idea principal d’aquest 

treball sorgeix de l’interès propi, com a fruit d’una experiència personal viscuda.  

Aquests són alguns dels motius que m’han portat a escollir El respecte a la diferència 

dins l’aula com a tema de Treball de Fi de Grau. Són situacions que actualment ja no es 

poden deixar passar, però que sovint ens costa saber encaixar als docents, sigui per falta 

de formació o informació, la gran majoria, mai sabem molt bé com actuar quan es 

donen aquests casos per tal que la intervenció sigui efectiva i causi revol en l’alumnat.  

Per tant, és important que com a mestres, lluitem contra l’exclusió, la discriminació i el 

rebuig, aprofitant les diferències entre les persones i els canvis que es donen en la 

societat com un benefici educatiu constant. Tal com exposen les paraules de (Martín, 

2014; pàg. 8): 

L'educació serveix com a mitjà per formar persones en valors i coneixements, 

hem de saber aprofitar aquesta per educar les generacions vinents perquè 

aprenguin a viure a una societat diversa i enriquidora on la multiculturalitat i la 

diversitat són, de cada dia, més presents.  

És per això que mitjançant el present treball es voldran realitzar propostes pràctiques i/o 

educatives per tal de donar solució als problemes que s’analitzaran. Cal esmentar, que 

principalment el TFG es centrarà en les diferències de gènere.   

Simón (2017) afirma que:  

Dins el sistema escolar també aprenen que els homes ho han fet tot en la 

ciència, en l’economia, en la política i en la cultura, que al seu voltant n’hi ha 
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molts que manen i que han d’aconseguir que altres els respectin (cosa que, en 

realitat, vol dir que els temin). 

Com totes aquestes qüestions cauen del costat d’allò que és hegemònic, no ens 

atrevim a desmuntar-ho, o ho atribuïm a una educació defectuosa individual o 

simplement a trastorns psicosocials d’alguns d’aquests nois. 

Però, en efecte, són trastorns psicosocials de la jerarquia entre els gèneres, que 

no s’han de mantenir per més temps, per donar l’oportunitat als nostres infants i 

als nostres adolescents i joves, els homes, de viure una vida més plena i 

relaxada: poden ser bons, boníssims, sense comparar-se amb ningú, sense haver 

de ser superiors. Poden ser forts, fortíssims, sense haver de desbancar els altres. 

Aquest programa educatiu comença a ser urgent i hauria de ser prioritari. 

És cert, hauria de ser prioritari, educar en valors, promoure el sentit comú dins l’aula, 

educar per estimar i no per rebutjar. Hauria de ser prioritari, fer créixer infants que es 

converteixin en un futur en bones persones capaces d’utilitzar intel·ligentment les seves 

habilitats socials i comunicatives.  

Per tant, com especifica Martín (2014) aquest tipus d’educació s’ha de sobreposar a la 

utilització de metodologies tradicionals que res tenen a veure amb el tipus d’escola que 

es vol aconseguir, i per tant, haurem de cercar noves estratègies i metodologies que ens 

permetin arribar-hi.  

En conclusió, el propòsit principal del TFG és estudiar la falta de respecte davant la 

diversitat dins l’aula, aportant noves propostes pràctiques d’ajuda als docents per tal 

d’erradicar-la.   
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2. Objectius 
El present TFG planteja dos objectius generals que pretenen englobar el procés de 

recerca d’informació i estudi, per tal de poder elaborar un context dins el marc teòric i 

prosseguir amb una proposta pràctica. Els objectius generals són els següents:  

• Reflexionar i investigar vers el rebuig a la diferència de gènere dins l’aula. 

• Analitzar situacions reals que es donin lloc dins les aules d’EP. 

D’altra banda, els objectius específics, es centraran amb la dimensió pràctica del treball, 

és a dir, en la proposta pràctica. Aquests són: 

• Entendre la diferència com a una part de la vida que ens ajuda a créixer i a 

enriquir-nos com a persones.  

• Crear propostes pràctiques que fomentin el respecte a la diversitat i que siguin 

d’ajuda als docents a l’hora d’abordar aquest problema. 

3. Metodologia 
Aquest treball tindrà dues parts diferenciades, per una banda, el marc teòric, elaborat a 

partir de la revisió i recerca bibliogràfica del tema en qüestió i per altra banda, l’apartat 

pràctic que recollirà el propòsit de treballar el rebuig a la diferència de gènere dins 

l’aula i als centres educatius.  

La recerca es realitzarà a partir de diferents bases de dades com: dialnet, eric i raco.cat. 

També es cercaran recursos mitjançant el cercador “Google acadèmic” i el cercador de 

la UIB, a més d’altres pàgines web que puguin resultar interessants. D’altra banda, 

també s’utilitzaran llibres adreçats al tema de recerca.             

Per poder cercar la informació adient i relacionada amb el tema, es tindrà en compte que 

les paraules clau cercades estiguin relacionades, òbviament, amb el tema del treball. A 

més, també es tindrà en compte que els documents que es seleccionin siguin els més 

recents possible.  

Per altra banda, en relació a l’apartat pràctic, cal esmentar que la proposta pràctica no 

serà portada a terme, per tant, només es contemplarà com a possible resposta a un marc 

teòric concret.  
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4. Marc Teòric  

4.1 El respecte  

4.1.1 Concepte i rellevància  

La gran majoria de les persones, adonant-nos o no, tenim una enorme tendència a 

senyalar amb el dit tot allò que classifiquem com diferent o anormal. En ple segle XXI, 

encara existeixen persones que no accepten la diversitat o simplement el fet de saber 

que tots som diferents, amb les nostres virtuts i limitacions. Però realment, què fa que 

classifiquem alguna cosa o persona com normal o anormal? Si ho pensem bé, tot allò 

que nosaltres coneixem com “normal”, són simplement totes aquelles coses amb què 

hem conviscut sempre, són simplement els actes, les actituds, les persones... Les quals 

han format sempre part del nostre dia a dia.  

Segons (Marañón, 2018, pàg. 124): 

Ser normal, para algunos, es la norma social aceptada por la mayoría. Sin 

embargo, de nuevo es un tema que tenemos que replantearnos, ya que, según tu 

situación social, tu contexto, tu entorno y tu familia, lo normal será una cosa u 

otra.  

Per tant, existeix una gran tendència a jutjar tot allò que no coneixem, a menysprear, 

fins i tot a aquelles persones que no entren dins el nostre sac de la normalitat.  

Quan aquests fets succeeixen dins d’una aula d’Educació Primària, són moltes les 

ànimes que es poden veure ferides de per vida. Per això, com a mestres hem de vetllar 

per una educació fomentada en el respecte cap a la diversitat. Hem de vetllar per una 

educació que cregui en la diferència, per una educació que no l’exclogui, que aprofiti 

aquesta diferència com a benefici i punt positiu. Tant és així que com bé afirma (Jares, 

2006; pàg. 22): 

El respeto es una cualidad básica e imprescindible que fundamenta la 

convivencia democrática en un plano de igualdad y llevando implícita la idea de 

dignidad humana. Además, pone la reciprocidad en el trato y en el 

reconocimiento de cada persona.  
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És per tant, el respecte, un element fonamental a tenir en compte a l’hora de parlar de 

diversitat i diferència dins l’aula d’Educació Primària. Sense respecte els uns cap als 

altres no podrem avançar cap a una educació democràtica i per a la llibertat. “Si falta el 

respeto, la convivencia se torna imposible o, al menos, se transforma en un tipo de 

convivencia violenta y no democrática”. (Jares, 2006, pàg. 21). Llavors està clar, que 

promoure el respecte també significa promoure la convivència entre els infants.  

Per poder treballar i fomentar el respecte dins l’aula, els mestres hem de ser el primer 

exemple. Segons (Campi, 2016): 

Les criatures s’han de sentir acollides i estimades. Hem de vetllar pel seu 

comportament i per les seves actituds, però tenint en compte els aspectes 

positius abans que els negatius. Nens i nenes poden tenir actuacions incorrectes, 

però sempre són bones persones. Les normes de convivència han de ser 

consensuades, i les responsabilitats dels actes, proporcionals. No és educatiu 

expulsar criatures de l’aula o, encara menys, del centre escolar. Les famílies 

expulsen els seus infants de casa quan es porten malament, encara que en facin 

alguna de grossa?  

Per tant, els mestres hem de ser sempre els que donem el primer pas cap al respecte. 

Sempre hem d’estar atents per poder actuar davant qualsevol actitud irrespectuosa o 

fora de lloc. És important que ens plantegem quina educació volem i què és el que més 

importa un cop els infants hagin acabat l’Educació Primària. Què volem? Què obtinguin 

un grapat de coneixements (entre ells, molts d’absurds i repetitius)? O que siguin 

persones preparades per viure i conviure en societat? Per suposat, volem un mix, però 

res és possible si en primer lloc no formem bones persones capaces de col·laborar en 

societat per un món futur millor. 
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4.2 La diversitat dins l’aula 

4.2.1 Concepte i rellevància 

A l’hora de parlar de diversitat és important tenir ben clar que aquesta no ha de 

comportar cap tipus de desigualtat. Al contrari, com ja s’ha esmentat anteriorment, ha 

de suposar un benefici per a tots. “Les diferències que tenen totes les persones no s’han 

de convertir en desigualtats. L’escola ha de posar el seu gra de sorra per evitar-ho” 

(Campi, 2016). 

Si realment volem tenir en compte la diversitat dins l’aula, hem de començar a girar la 

mirada de l’educació que tenim actualment. Així ho afirma (Alzina, 2017): 

Cal entendre que la missió de l’ensenyament és transmetre i, alhora, anar 

transformant una cultura que ens permeti entendre la nostra condició i ens ajudi 

a conviure. L’educació ha de formar ciutadans conscients, responsables i 

compromesos èticament amb la seva realitat social. Aquestes realitats socials 

són úniques i diverses, però en el marc d’una humanitat única d’una espècie que 

habita un planeta del que tots som ciutadans-, diversitat i unitat són dues 

perspectives inseparables de l’educació. L’educació ha d’incidir en el destí 

individual, social i global de tot ésser humà.  

Per tant, “l’escola ha de donar a les criatures i a la gent jove una altra visió de les 

relacions socials, jugant amb l’avantatge que li dóna el valor normatiu que per definició 

té el sistema educatiu”. (Subirats, 2017; pàg. 118) 

Està clar que tot canvi comporta unes conseqüències, i en aquest cas, les positives serien 

les possibilitats que s’obren per construir nous valors i models que transformin la nostra 

societat de futur (ara infants) cap a bé, però inaudiblement existeixen altres de 

negatives, com la resistència, la por i la incertesa que es produeixen davant qualssevol 

situació de canvi o crisi. És per això que cal tenir en compte el que comenta (Jares, 

2006; pàg. 31): 

Como proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, somos 

iguales en dignidad y derechos, pero las personas también somos diferentes por 

varios motivos y circunstancias; diferencias que pueden ser positivas y 
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fomentadas, y en otros casos, diferencias que son negativas y, por lo tanto, 

deben ser eliminadas.  

Per poder erradicar les diferències negatives i potenciar les positives ens cal la mirada 

de l’escola inclusiva, una escola que vetlli pel benestar de tothom. Jarque (2014) creu 

que l’escola inclusiva exigeix un canvi total del sistema escolar. No és de cap manera 

una escola només pensada perquè els alumnes amb discapacitats hi puguin simplement 

“cabre-hi”. No ha de ser una escola que inclogui o integri als alumnes amb discapacitats 

sinó que els ha d’escolaritzar i ho ha de fer d’acord amb les seves capacitats, com ho fa 

amb la resta dels seus alumnes. L’escola inclusiva, és una escola que en definitiva ha de 

trencar amb l’actual sistema educatiu.  

Segons (Marqués, 2018): 

Atendre i incorporar la diversitat als nostres projectes requereix una prèvia: 

qüestionar els nostres referents culturals perquè l’altre deixi de ser-ho i passi a 

ser un nosaltres, algú a qui no només haurem d’entendre amb els seus sabers, 

les seves realitats, sinó també sostenir com a part constitutiva i imprescindible 

dels nostres projectes educatius i de la nostra realitat professional.  

Per poder entendre als altres, ens cal fomentar l’empatia a part del respecte. Calvo 

(2018) resumeix que empatitzar és posar-nos lloc de l’altra persona, voler entendre les 

seves emocions i les seves reaccions, interessar-nos pels motius dels seus actes, 

comprendre la seva manera d’interpretar les coses. És només mitjançant l’intercanvi de 

posicions quan començarem a entendre a l’altre i fer-ho és fonamental per poder 

avançar cap al canvi en l’educació. L’empatia a més, “és important per entendre’s i 

arribar a acords. Si l’empatia és reciproca serà molt més fàcil el treball en equip, la 

participació de tots els seus membres cap a la consecució d’objectius compartits”. 

(Calvo, 2018)  

Per tant, resumint les idees principals dels autors, la diversitat ha de ser entesa com a 

factor positiu tant dins l’aula com fora d’ella. Ha de ser utilitzada per potenciar les 

aptituds dels infants i a més ens ha de servir als mestres com a excusa per fomentar una 

nova educació, una nova mirada que porti cap a una millor convivència social futura.  
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4.2.2 Actitud de l’alumnat davant la diversitat dins l’aula 

Sovint i amb molta freqüència, generalment l’actitud que presenta l’alumnat davant la 

diferència o diversitat dins l’aula sol ser negativa i menyspreant. A vegades fins i tot, 

pot arribar a desencadenar en episodis de violència verbal o física cap a aquella persona 

o infant que han classificat com a diferent dels altres. Hem de tenir ben clar, tal com 

comenta Campi (2016) que a l’escola s’hi apleguen nenes i nens de diferents cultures, 

alumnat amb diferents situacions físiques i psíquiques, i totes les criatures haurien de 

trobar el seu espai i totes haurien de ser ateses segons les seves necessitats. Cap criatura 

ha de quedar fora d’una activitat. Les diferències que tenen totes les persones no s’han 

de convertir en desigualtats. L’escola ha de posar el seu gra de sorra per evitar-ho. És 

una utopia, però tota utopia serveix per caminar, com va escriure Galeano fa uns quants 

anys, i ens ajuda a no anar en sentit equivocat.  

“Cal posar molta atenció en la disminució dels missatges que fomenten la violència i 

l’individualisme i cal orientar les noves generacions cap a l’actitud oposada: la 

cooperació, el treball en equip, el respecte i l’empatia”. (Subirats, 2017; pàg. 121)                           

Per tant, pertoca als docents la feina de corregir a les societats futures, perquè aprendre 

a conviure significa conjugar la relació igualtat-diferència. Els infants han de 

comprendre mitjançant la nostra ajuda que tothom és necessari dins l’aula per a assolir 

un objectiu comú i que el respecte cap a les persones és la base per a adquirir qualsevol 

altre coneixement. “Aprender que todo el mundo es diferente, y que por eso el mundo es 

tan interesante, es una visión muy positiva sobre la riqueza que aporta la diversidad en 

todos los aspectos”. (Marañón, 2018; pàg. 126) 

“Hem d’educar d’una altra manera, rebaixant el valor de la violència en la societat i 

augmentant el valor de les actituds de cooperació i de cura, d’empatia respecte de les 

altres persones i no de rivalitat i competició”. (Subirats, 2017; pàg. 120)  
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4.3 El rebuig i les diferències a la diversitat dins l’aula 

4.3.1 Diferències de gènere 

4.3.1.1 Situació passada i actual en la societat i dins l’aula 

És injust i probablement per a algú increïble, però néixer dona no és fàcil. No és fàcil 

tornar a casa de nit sola amb por així com tampoc és fàcil aguantar certes paraules i 

expressions masclistes que et fan sentir un objecte. No és fàcil sentir-te inferior 

constantment a causa d’educar-nos en una societat patriarcal i de cultura androcèntrica. 

Com a mestres tenim en les nostres mans el poder d’intentar canviar i erradicar els 

milers de diferències que reben diàriament les filletes per ser qui són. Tenim en les 

nostres mans el canvi que les farà ser lliures. Les dades no menteixen. Es fa difícil 

pensar que això és cert, però a Espanya han estat assassinades el mateix nombre de 

dones per violència de gènere que persones assassinades per ETA en tota la seva 

història.  

A escala mundial, les dades també són esgarrifoses, segons (Marañón, 2018; pàg. 23): 

1 de cada 3 mujeres experimentará violencia física o sexual por parte de una 

pareja o violencia sexual por parte de alguien que no sea su pareja. Según este 

estudio, esta violencia comienza temprano en la vida de las mujeres, y se estima 

que casi el 30% de las adolescentes han experimentado violencia de pareja.  

Alberdi & Rojas (2005) comenten que quan parlem de violència contra les dones, la 

denominem violència de gènere per remarcar la importància que hi té la cultura 

androcèntrica, per deixar clar que aquesta forma de violència és una construcció social, i 

no una derivació espontània de la natura com molts es forcen a creure. A dins aquest 

concepte s’inclouen totes les formes de violència possibles a què les dones es veuen 

sotmeses pel simple fet de néixer dones: maltractaments psicològics, abús personal, 

explotació sexual i agressió física.  

No són pocs els casos en què els maltractaments i les agressions acaben en mort. Com 

es pot observar a continuació en la figura 1, només amb el que portem d’any, 11 dones 

ja han estat assassinades en el nostre país.  
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Figura 1. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (2018) 

Cada dia, a les notícies apareixen casos d’assetjament sexual, abús o violació, però els 

nostres ulls ja no s’espanten, estan acostumats a veure-ho, forma part del nostre dia a 

dia. A més, a això cal afegir que “el segrest i la compra-venda de dones per a 

l’explotació sexual en la prostitució o altres tipus de feines continua sent una pràctica de 

violència contra les dones no eradicada en les societats actuals” (Alberdi & Rojas, 2005; 

pàg. 46). Com podem permetre que això segueixi succeint? Com són algunes persones 

capaces de pensar que la violació és fruit de la vestimenta que porta la dona? Com és 

possible que encara quedin persones que pensin que el tema de la igualtat està resolt? 

Cap dona és un objecte. Cap home, ni ningú, té dret a dir-li el que ha de fer, el que ha de 

sentir i el que ha de dir. Cap dona hauria de permetre ser el titella de ningú.  

Així ho evidencien (Alberdi & Rojas, 2005; pàg. 42): 

Es considera responsables a les dones pel fet d’haver anat a un determinat lloc 

o a determinades hores, pel fet de creuar un paratge solitari, pel de portar una 

indumentària o roba determinada; o sigui, s’utilitzen arguments que intenten 

traspassar la responsabilitat de l’agressió de l’home que la comet a la dona que 

la sofreix.    
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En termes d’assetjament escolar la situació actual també és molt preocupant, el 70% el 

pateixen les nenes. La majoria de l’assetjament escolar té a veure amb la construcció de 

feminitats i masculinitats: a un noi l’assetgen perquè sembla homosexual o té ploma, a 

una noia l’assetgen perquè és un marimascle, perquè viu la seva sexualitat com li 

sembla o perquè el seu aspecte físic no s’ajusta a la famosa normalitat. Són assetjats 

perquè la nostra cultura i societat els imposa com han de ser i com han d’actuar. A arrel 

d’això, “hay chicas y chicos que se creen de verdad que los estereotipos deben 

funcionar y, con miedo a lo diferente, presionan, se burlan, humillan y ejercen violencia 

verbal, física o sexual contra estas personas” (Marañón, 2018, pàg. 257). 

Per això és tan important educar en la diferència, en el respecte i en la no-violència. No 

basta amb les escoles mixtes, no són suficients. És cert que moltes coses han 

evolucionat però encara queda molt camí per combatre la misogínia. “Hem estat 

admeses al sistema educatiu a partir del principi de la igualtat però encara no és casa 

nostra, no hi trobem referents propis, encara som el segon sexe, una mena de 

convidades de pedra, no protagonistes de l’educació” (Subirats, 2017; pàg. 27). I això, 

és el que cal canviar, hem d’arribar a una educació igualitària que valori per igual les 

aportacions de les dones i dels homes. Aquesta és la transformació que hem de fer avui 

en l’educació, mitjançant la coeducació. 

4.3.1.2 L’adquisició dels gèneres des de la primera 

infància i els actuals models de gènere de caràcter 

obsolet 

Sense adonar-nos (en la majoria dels casos), els éssers humans tenim tendència a definir 

com serà la identitat sexuada d’aquell infant que encara rau innocent dins la panxa de la 

seva mare. Per norma general, sobreentenem que si és nen li agradarà el color blau i que 

si és nena, per contra li agradarà el color rosa i en conseqüència ho haurà de portar tot 

d’aquest color. A més, sense saber si ella ho vol o no, acabada de néixer, li foradarem 

les orelles, pujant així el primer esglaó per a ser una “nena com cal”.  

Siguin nens o nenes, les criatures comencen a ser condicionades pel seu gènere no 

solament des del moment en què neixen sinó fins i tot abans. “No solament se’ls 

ensenya a identificar-se amb un grup sexuat, sinó també a saber que un d’aquests grups 

és superior a l’altre”. (Subirats, 2017; pàg. 43) 
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No hem de confondre sexe amb gènere. El sexe és el que biològicament ens diferencia i 

el gènere és el que s’adquireix bàsicament per interacció amb les altres persones del 

nostre entorn. Homes i dones hem estat educats en una cultura masclista i és la que 

transmetem a través d’un conjunt d’hàbits i d’estereotips dels quals no som conscients, 

creant així una línia de gèneres que si no complim som jutjats per no fer-ho. “La 

sociedad decide como debe ser una niña y como debe ser un niño y así se los educa y se 

les construye su identidad desde el momento en el que nacen”. (Marañón, 2018; pàg. 

46) 

Les construccions de la masculinitat i la feminitat es troben molt definides per la 

societat, i tot aquell qui no hi encaixi és menyspreat.  

Segons (Solsona, 2016; pàg. 21):  

Amb el terme gènere s’estableix sobre les persones una classificació d’origen 

cultural, que ja no es basa en la genètica o la biologia, però que ens atorga una 

identitat concreta, una manera de ser, d’expressar-nos, d’actuar i de sentir que 

reprodueix les desigualtats per raó de sexe i discrimina tothom que s’atreveix a 

sortir-ne.  

La masculinitat es troba centrada fonamentalment, en l’exaltació del jo i la capacitat de 

saber-se imposar per damunt dels altres, de “guanyar-los” de qualsevol manera. En 

canvi, la construcció de la feminitat, es troba centrada no en la persona sinó en 

l’exterior, en les altres persones i en la actitud de renuncia en si mateixa per la dedicació 

als altres. Es centra en la debilitat, en la feblesa i en la delicadesa. Tot i que per a molts 

sembli impossible poden existir i existeixen més gèneres i formes de sentir-se fora de la 

feminitat i la masculinitat. “Según la teoría queer, el sexo, el género, la identidad y el 

deseo sexual son construcciones sociales: designar a cada uno con el nombre de 

homosexual, heterosexual, hombre o mujer podría suponer, incluso, una restricción”. 

(Marañón, 2018; pàg. 100) Malgrat això, “les capacitats o les possibilitats que no 

corresponen a l’estereotip tendeixen a ser reprimides o negades, i si és possible 

eliminades, ja que amenaçarien la mateixa persona i la portarien a comportaments que 

es consideren inapropiats” (Solsona, 2016; pàg. 24).  
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Per tant, el gènere continua marcant la nostra manera de fer, ja que continuem pensant 

que certs comportaments són adients o no ho són per a cadascun dels sexes. Ens agradi 

o no seguim vivint en una societat sexista i la família i l’escola transmeten els 

estereotips sexistes sense ser-ne del tot conscients. A continuació, es presenta la Taula 1 

d’elaboració pròpia a partir del llibre Ni princeses ni pirates: per educar nenes i nens en 

llibertat de Núria Solsona, en la que s’exposen els estereotips atribuïts a cada gènere: 

Estereotips atribuïts al gènere femení Estereotips atribuïts al gènere masculí 

• Bellesa 

• Inestabilitat emocional 

• Disponibilitat 

• Tendresa 

• Submissió 

• Dependència 

• Feblesa 

• Baixa autoestima 

• Agressivitat 

• Altes qualitats i aptituds intel·lectuals 

• Afectivitat baixa 

• Aptitud pel treball científic 

• Valentia 

• Fortalesa 

• Exaltació de la força 

Taula 1. Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Solsona (2016)    

Aquests i altres estereotips han de canviar, han de desaparèixer per poder formar 

persones lliures, sense restriccions ni perjudicis. Subirats creu que s’han de modificar 

els gèneres, és a dir, els models que considerem que són adequats. “L’acceptació de la 

diferència és una actitud. I ni habilitats ni actituds i valors s’adquireixen memoritzant: 

les primeres requereixen pràctiques, i els segons, vivències”. (Subirats, 2017; pàg. 16) 

Les nenes i les dones no som les úniques perjudicades en relació a l’adquisició del 

gènere, sinó que als nens i homes també se’ls atribueixen i imposen unes actituds que 

no els afavoreixen gens. “La masculinitat hegemònica o model dominant es caracteritza 

per l’agressivitat, l’heterosexualitat i el rebuig de tot allò associat al món femení” 

(Solsona, 2016; pàg. 28). Els homes també han d’experimentar la seva part emocional, 

tenen dret a plorar i a sentir. És necessari deixar de banda la coneguda frase, els nens no 

ploren, i tant que ploren. Com tots, senten i sentir a vegades implica plorar. Per tant, la 

socialització masculina, dominant i hegemònica, no deixa de ser una preparació 

constant per no patir, per no sentir i per no emocionar-se.  
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Segons (Alberdi & Rojas, 2005; pàg. 13): 

La violència està estretament relacionada amb la desigualtat de gènere. La 

investigació feminista ha evidenciat la relació que hi ha entre la violència i les 

formes culturals de considerar les dones inferiors als homes. La violència 

contra les dones és resultat de la idea del domini masculí i dels valors que 

reflecteixen aquest poder sobre les dones.  

A més, Alberdi & Rojas afegeixen que la violència contra les dones no és natural, sinó 

que és un aprenentatge. “Los motivos que llevan a un hombre a asesinar a una mujer se 

gestan durante su infancia y adolescencia: un niño no nace machista, la sociedad en la 

que vivimos lo configura como tal”. (Marañón, 2018; pàg. 23). Per tant, des de la 

infància s’ha de treballar per eliminar la violència i els comentaris sexistes dels nens cap 

a les nenes. Pot semblar increïble però durant les meves pràctiques vaig escoltar com un 

nen de només cinc anys deia que una nena era dèbil i que no aguantaven res per 

simplement deixar sense acabar un dibuix, a partir d’allà va iniciar una conversa amb el 

seu company sobre força i fortalesa en els homes.    

Segons (Berbel, Subirats, Ferri, & Funes, 2015; pàg. 52):  

Què cal fer davant d’aquest panorama? Moltes coses: la coeducació és avui el 

millor instrument de prevenció de la violència de gènere i de tota violència. La 

coeducació ha de penetrar en les escoles per canviar la cultura de les 

generacions futures, els seus hàbits i els seus projectes. 

Resumint les aportacions de tots els autors, queda clar que cal despertar la mirada 

violeta de totes i tots. Cal i necessitem apostar per la coeducació. 

4.3.2 Treballar la coeducació. Educar en la diversitat 

Actualment, gairebé ningú dubta que ens cal una nova educació, una educació que creï 

persones en llibertat per damunt de tot allò que la societat pretén imposar. “Cal construir 

una nova cultura que integri com a igualment valuosos els eixos fonamentals que han 

constituït fins ara els gèneres femenins i masculins, els models de crítica d’aquells 

elements que ja no són vàlids” (Subirats, 2017; pàg. 61). Aquesta nova cultura és 

possible si comencem per treballar mitjançant la coeducació i apostant per la diversitat. 
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Hem de promoure una educació que permeti la llibertat de ser cadascú segons la seva 

naturalesa.  

Entenem coeducació per educar a nenes i nens en igualtat. “Es tracta de créixer des del 

respecte veritable a l’altre i l’acceptació de la diferència, i deixar d’imposar 

comportaments artificials que neguen la pròpia naturalesa de l’ésser humà”. (Subirats, 

2017, pàg. 57). Es fa necessari transmetre una socialització dels gèneres que elimini els 

aspectes negatius i les jerarquies, permetent obrir el camí al ple desenvolupament de 

cada criatura. “Aquest nou model en l’àmbit educatiu i familiar permetrà evitar 

diferències que més tard es converteixin en desigualtats, discriminació i violència contra 

les nenes i les dones. Tenim a les nostres mans el futur de les properes generacions”. 

(Berbel et al., 2015; pàg. 48) 

Per tant, segons Albiach (2018):  

La coeducació no és altra cosa que acompanyar en el creixement amb el ferm 

propòsit de despatriarcalitzar la societat, per erradicar les diferents violències 

masclistes, la desigualtat d’oportunitats i la injustícia de gènere, que acaba sent 

injustícia en totes les esferes de la vida. Aquesta ha de ser la medul·la de la 

revolució educativa que ve.  

(El Centre d’Estudis sobre la Dona, 2008; pàg. 7), afegeix que:  

La coeducació és un model que pretén la construcció de persones, 

independentment del seu sexe, sense estereotips, que reculli el que un i altre 

gènere tenen de positiu, que suposi la fusió de pautes culturals masculines i 

femenines en un model integral de la persona.  

Segons Casanovas (2016) el primer pas per transformar l’educació és assumir quina part 

de nosaltres és i segueix sent masclista-o inconscientment masclista-. “Hem d’aprendre 

a llegir la nostra cultura i a desxifrar el que transmetem”. (Solsona, 2016; pàg. 40) Per 

tant, la verdadera innovació a les aules seria la de no reproduir el model patriarcal, al 

qual estem tan arrelats. Per tal de poder-ho portar a terme des de l’escola i des de les 

famílies, “resulta imprescindible mostrar dones fortes, lliures, no dependents i reeixides 

en la vida professional” (Berbel et al., 2015; pàg. 47).  
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No podem seguir mantenint les dones en la invisibilitat, totes les escoles necessiten 

disposar d’un projecte coeducatiu. Perquè quan l’escola no disposa d’un projecte 

coeducatiu de centre i una voluntat per a treballar des d’aquesta òptica, reprodueix les 

desigualtats socials que s’observen a fora de les aules. “Coeducar és trobar important 

qüestionar els comentaris i actituds sexistes que surten en el dia a dia de les aules ja 

sigui en forma de brometes i també insults”. (Casanovas, 2016) 

Segons (Alberdi & Rojas, 2005; pàg. 122):  

Les mesures més segures i eficaces són les que van adreçades als infants menors 

de dotze anys, quan encara hi ha l’oportunitat de reforçar el desenvolupament 

d’antídots naturals contra la violència, com l’autocontrol, el sentit 

d’autocrítica, la capacitat de recança i penediment, la compassió i l’empatia. Si 

aconseguim que una criatura incorpori aquests antídots al caràcter, tindrem 

moltes probabilitats d’evitar que recorri a l’agressió maligna durant la joventut, 

que maltracti la parella i que abandoni o exploti els fills quan sigui pare. 

“Tant nenes com nens han d’aprendre a construir la seva pròpia veu i a no tenir por 

d’intervenir quan volen fer-ho.” (Subirats, 2017; pàg. 97). Necessitem una escola que 

aprengui a corregir els aprenentatges erronis, així com corregeix els errors en la 

pronunciació de les paraules. Cal que estimulem als infants a perdre la por i a fer un pas 

endavant quan cal o sempre que els vingui de gust.  

“Tan sols un concepte d’igualtat construït des del reconeixement de la diferència 

permetrà el desenvolupament de les potencialitats i l’expressió de la riquesa pròpia dels 

éssers humans, fora limitacions derivades del seu sexe”. (Centre d’Estudis sobre la 

Dona, 2008; pàg. 7) 

Per tant, com molt bé especifica (Albiach, 2018): 

Lluitem per un país més democràtic, just i lliure que blindi el seu sistema de 

benestar perquè ningú quedi enrere, sense importar d’on vinguis, sinó on 

vulguis anar, que protegeixi i no prescindeixi del talent de les dones, que 

ofereixi oportunitats i no expulsi els i les joves, que tingui cura de les seves 

persones grans però també de nens i nenes, només ens queda treballar per una 

transformació educativa a imatge del país que volem ser.  
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A continuació, es presenten cinc àmbits en què les diferències de gènere són molt 

evidents.  

4.3.2.1 El sexisme en el llenguatge, cap a un llenguatge 

igualitari 

Un dels àmbits on més s’evidencien les diferències que patim les dones, és en el 

llenguatge. Subirats (2017) ho té clar, el llenguatge que utilitzem invisibilitza a les 

dones. “La gran majoria d’estudis que s’han fet sobre el sexisme en el llenguatge 

coincideixen a afirmar que hi ha una manca de representació simbòlica de les dones en 

la llengua: presència exagerada del masculí i ús del masculí com a genèric” (Bruguer & 

Ges, 2003;  pàg. 194). A més, una altra forma de sexisme lingüístic és utilitzar per a les 

dones formes de tractament que tenen simetria amb els homes, o que en denoten 

submissió, així com l’excés de diminutius al parlar amb nenes.  

Segons el Centre d’Estudis sobre la Dona (2008) el llenguatge en si mateix no és 

sexista, ho és l’ús que se’n fa. No deixa de ser el resultat, una vegada més, d’un 

producte cultural i social, sent el reflex dels valors, dels tòpics i dels estereotips de la 

nostra cultura i la nostra societat.  

(Bruguer & Ges, 2003; pàg. 191) expliquen que:  

El llenguatge no és una creació arbitraria de la ment humana, sinó un producte 

social i històric que influeix en la nostra percepció de la realitat. Com que ens 

transmet socialment les experiències acumulades per generacions anteriors, el 

llenguatge condiciona el nostre pensament i determina la nostra visió del món.  

Per tant, les nenes aprenen amb un llenguatge androcèntric, que les oculta i les 

converteix en invisibles com a subjectes que aprenen. La llengua no és estàtica, sinó tot 

al contrari: evoluciona, canvia, s’adapta a les noves situacions. Per aquest motiu, cal fer 

un esforç, un canvi per trobar alternatives a l’ús del genèric masculí per tal de no 

invisibilitzar a la dona o situar-la en un pla d’inferioritat.  

“Per descobrir que una frase, un missatge o una imatge són androcèntrics o sexistes s’ha 

de substituir la paraula dubtosa per la seva corresponent del gènere oposat, si la frase 

resulta inadequada, l’original és sexista” (El Centre d’Estudis sobre la Dona, 2008; pàg. 

9). 
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No és difícil donar el primer pas per abolir el nostre llenguatge sexista però només ens 

cal fixar-nos i anar corregint totes aquelles frases i paraules que utilitzem de forma 

errònia sense adonar-nos.  

A aquestes anteriors afirmacions però, cal afegir la falta de respecte que patim les dones 

a l’hora de rebre paraules relacionades amb l’activitat sexual. Durant una de les classes 

d’Habilitats lingüístiques per a l’Educació Primària: ensenyament-aprenentatge de la 

llengua catalana vam analitzar diferents paraules que utilitzem per designar a una dona 

que es relaciona amb diferents homes i també paraules per designar a un home que es 

relaciona amb diferents dones. A continuació es poden observar els resultats a la Taula 

2.  

Paraules per designar a una dona que manté o 

ha mantingut relacions sexuals amb més d’un 

home 

Paraules per designar a un home que manté o 

ha mantingut relacions sexuals amb més d’una 

dona 

• Lligona 

• Puta 

• Guarra 

• Zorra 

• Fresca 

• Lleugera de cascos 

• Sortida 

• Avantatjada 

• Calenta braguetes 

• Pendón 

• Donero 

• Don Juan 

• Lligon 

• Pecador 

• Mulla bragues 

• Trenca bragues 

• Picaflor 

• Casanova 

Taula 2. Elaboració pròpia 

Després, vam analitzar-les i ens vam demanar a nosaltres mateixos com ens sentiríem si 

ens designessin amb alguna d’aquestes paraules. Totes les noies vam coincidir, no ens 

agradaria gens que ningú ens digues puta, zorra o alguna de les paraules que apareixen 

en la taula. En canvi, els nois afirmaven que no s’ofendrien en absolut per rebre alguna 

d’aquestes paraules. I òbviament, aquestes sensacions no són fruit de la sensibilitat com 

molts s’atrevirien a afirmar, sinó que són conseqüència del llenguatge sexista que 

diàriament experimentem les dones, el qual en aquest cas designa a l’home com a 

“campió” per mantenir relacions amb més d’una dona, i a la dona com a prostituta per 

fer el mateix.  
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4.3.2.2 Ocupació i ús dels espais 

En general, l’ocupació que se’n fa dels espais acostuma a estar dominada pels nens. 

Mitjançant observacions durant les meves pràctiques de menció, he pogut verificar com 

es compleix la norma descrita per tots els autors: els nens són el centre de tot espai, 

mentre que les nenes es queden a les perifèries i voltants.  

(Solsona, 2016; pàg. 56) afirma que:  

Al pati de jocs es projecten explícitament dos principis educatius que són a la 

base de la desigualtat sexual a l’escola: la llibertat individual d’elecció, ja que 

les criatures juguen en funció de les seves preferències, i l’existència d’un model 

cultural masculí dominant, que fa que una actitud activa en el joc sigui més 

valorada que una actitud passiva o contemplativa.  

És a dir, és a l’hora de l’esbarjo on més es presencien les diferències en qüestions 

d’espai. Els nois als qui no els agrada jugar a futbol són jutjats i criticats per aquest fet 

mentre que les noies queden fora del centre del pati, ja que aquest esport acostuma a 

ocupar el centre de qualsevol espai d’esbarjo. “Generar una nova situació en la qual la 

pilota no tingui una presència constant al pati de jocs posa en relleu un comportament 

diferent de les nenes i els nens”. (Subirats & Tomé, 2010; pàg. 134) 

A l’hora d’analitzar els espais del pati, ens trobem amb dos principals problemes:  

1. L’absència de diferents propostes que no siguin esports, així com l’absència de 

zones verdes o que permetin la relació tranquil·la entre infants.  

2. L’ocupació del pati en funció del sexe. El futbol per exemple, té un poder molt 

alt, és tan influent en els nens que el consideren el joc habitual al pati. En canvi, 

les nenes practiquen una varietat més gran de jocs, ja que no tenen la influència 

de cap joc en particular. 

“Freqüentment, elles, els cedeixen el lloc sense protestar, malgrat que, en moltes de les 

observacions fetes, mostren ser-ne conscients, i ja diuen “els nens no m’hi deixen 

jugar”. (Subirats, 2017; pàg. 83). Un altre espai que presenta aquests problemes són les 

aules de psicomotricitat. De nou, els nens ocupen l’espai central del gimnàs, sigui 

realitzant alguna activitat en concret o simplement mitjançant el seu moviment, fent així 
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que les nenes novament es quedin en els laterals de l’espai observant (en molts casos) 

com els nens juguen.  

Per tant, és clar que també s’ha de realitzar un canvi en l’ocupació de l’espai. 

“L’observació d’un pati de jocs amb una mirada coeducadora busca problematitzar i 

desnaturalitzar les situacions establertes. Deixar les coses tal com estan implica 

perpetuar una situació de desigualtat sexual”  (Solsona, 2016; pàg. 62) 

4.3.2.3 El sexisme en les joguines 

El sexisme que existeix en la publicitat de les joguines, no és cap sorpresa per a ningú. 

Com és possible que a hores d’ara encara segueixi estan malvist que un nen jugui amb 

nines o que es vulgui pintar les ungles? O que una nena jugui amb camions o vulgui un 

maletí d’eines?  

(Vicente, 2018) comenta que: 

Fa anys que diverses associacions critiquen, any rere any, el sexisme que hi ha 

darrere els catàlegs i els anuncis, i les xifres diuen que el nombre d’anuncis 

amb estereotips de gènere ha estat descendint des del 2012 -essent que el 2004 

més del 50% de la publicitat va ser sexista. Fins aquest any. Enguany, els 

anuncis amb estereotips de gènere ha pujat fins al 34.7%, segons s’extrau de 

l’informe La representació dels estereotips de gènere en la publicitat de 

joguines durant la campanya de Nadal”, elaborat pel Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya (CAC). 

Una altra dada que sorprèn de l’informe és que l’11% dels anuncis mostraven nenes que 

es preocupaven pel seu aspecte físic. En relació a les joguines que es presenten com a 

masculines, la gran majoria “estan associades a armes de combat, com pistoles i 

llançadores de dards; també s’associen a lluitadors i herois, i als robots de la guerra de 

les galàxies” (Solsona, 2016; pàg. 43) promocionat així la violència entre els nens.  

En canvi, en el cas de les nenes, es segueix promocionant el famós instint maternal que 

segons la societat tota dona ha de tenir. Es segueix promocionant el fet de ser com una 

princesa, de no tenir cap més aspiració que casar-se amb un home. Perquè encara rau en 

la societat aquesta gran necessitat de relacionar-les amb les princeses? Perquè totes les 

joguines que tècnicament són per a nenes han de tenir el color rosa present? Quina 
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necessitat hi ha de promocionar per a elles joguines com: nines, cuinetes, cases, estris de 

neteja... I per als nens, camions, avions, construccions, nins de superherois i pilotes? És 

cert que hi ha hagut certs canvis, però en aquest aspecte encara també ens queda molt 

camí per recórrer.  

 

“No podem evitar la influència de la societat, però podem detectar el sexisme del nostre 

entorn, en la nostra pràctica quotidiana, i intentar que els seus efectes siguin els mínims 

possibles”. (Solsona, 2016; pàg. 47) Si els escollim amb criteri, les joguines i els jocs 

aconseguiran ser un reforç del model coeducatiu sense necessitat de generar diferències 

de sexe.  

4.3.2.4 Sabers de referència: contes i llibres de text  

Actualment, és força comú trobar-se davant contes on el personatge principal sempre és 

masculí, així com amb llibres de text on la dona és pràcticament invisible, donant a 

entendre d’aquesta forma, a les criatures, que no han aportat res durant segles d’història. 

Tal com indiquen Berbel et al. (2015) la presència de dones rellevants als llibres de text 

no supera el 9%. Dada realment preocupant si tenim en compte el munt de treballs 

elaborats per dones que van ser robats per homes o el munt de dones que s’han hagut de 

fer passar per homes per poder ser visibles. 

Així ho confirma (Marañón, 2018; pàg. 65): 

Hasta hace poco éramos la mujer detrás del gran hombre, y el numero de 

mujeres que han pasado a la historia es anecdótico: a pesar de que han sido 

pioneras en muchos campos, se las ha silenciado y se les han usurpado su 

trabajo y sus éxitos. Se las ha borrado de la historia.  

Subirats (2017) comenta que en un estudi que analitzava la presència femenina en tots 

els textos que es feien servir aquell any en els quatre cursos de l’ESO, els resultats van 

mostrar que en el conjunt d’assignatures les dones eren només el 12,8% dels 

personatges anomenats. Fet realment preocupant perquè suposa creences i prejudicis 

posteriors amb biaix de gènere, com ara pensar que els homes tenen una aptitud innata 

per a les ciències i les noves tecnologies, fent així que les noies es sentin inferiors en 

qüestions d’intel·ligència.  
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D’altra banda, pel que fa a la literatura infantil “el sexisme es transmet per mitjà de la 

temàtica, l’elecció dels personatges, els diàlegs i l’ús del llenguatge, escrit i gràfic, i 

també en les imatges”. (Solsona, 2016; pàg. 51). A més, Solsona (2016) afegeix que 

tenint en compte com han canviat els models familiars, no té cap sentit que els contes 

continuïn reproduint estereotips, que han quedat antiquats i no s’ajusten a la realitat 

viscuda pels infants.  

Marañón (2018) comenta que la Universitat de Florida va portar a terme un dels estudis 

més recents sobre els estereotips de gènere en la literatura infantil. Mitjançant aquest 

estudi, van analitzar la representació dels personatges femenins i masculins en 5.618 

contes publicats al llarg del segle XX als Estats Units. Van concloure que, en 

comparació amb els personatges femenins, els masculins es representen gairebé dues 

vegades més i 1,6 vegades més són protagonistes. Cada un d’aquests llibres tenia 

almenys un personatge masculí però entre el 25% i el 27% no tenia cap personatge 

femení que parles. Per tant, es van trobar que el gènere masculí es conforma com el 

personatge principal i central en el 57% dels llibres infantils.  

A tot això, cal afegir que “en els contes tradicionals de la ventafocs, la princesa del 

pèsol o la caputxeta vermella, comprovem que els personatges femenins acostumen a 

ser protagonistes anònimes o figures secundàries que fan de mares, filles o germanes del 

personatge masculí principal” (Solsona, 2016; pàg. 51). A més, cal esmentar que en la 

majoria de la literatura infantil es convida a les nenes a ser princeses, fades o 

personatges que el seu únic fi és el de trobar l’amor i casar-se. Per contra, als nens, se’ls 

convida a ser superherois, guerrers o pirates intrèpids preparats per donar la seva vida 

en qualsevol moment i viure mil i una aventures.   

El mateix succeeix amb les pel·lícules infantils. Així ho confirma (Marañón, 2018; pàg. 

54): 

Las películas dirigidas a ambos sexos tienen un argumento que hace claras 

diferenciaciones; en Trolls el personaje femenino, Poppy, es incapaz de 

solucionar el problema ella sola y necesita de un personaje masculino, Branch, 

para completarlo. Además, aunque se ha llevado mal con él todo el tiempo, al 

final de la película acaban enamorados. En Zootrópolis ocurre lo mismo. 
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En resum, també necessitem un canvi en aquest àmbit, ja que actualment, mitjançant la 

publicitat, la literatura, el cinema i la televisió estem transmetent a les futures 

generacions dos escenaris completament diferents, un per a nenes i l’altre per a nens. 

Permetent que elles visquin en un món en què s’ocupen de la cura dels altres, d’estar 

guapes i agradar als prínceps mentre que ells s’ocupen de solucionar els problemes com 

a bons superherois, ajudant-les a aconseguir els seus objectius. 

4.3.2.5 El mite de l’amor romàntic  

En l’anterior apartat s’ha analitzat com es manifesten les diferències de gènere en els 

sabers de referència i s’ha constatat que en la majoria dels casos es torna a perfilar un 

model femení dòcil i passiu que dóna lloc al mite de l’amor romàntic.  

Recentment, la Universitat de Salamanca ha portat a terme un estudi que ha analitzat les 

pel·lícules juvenils més vistes de producció espanyola des de 2009, concloent que la 

gran pantalla és un dels puntuals de les desigualtats de gènere.  

(Rodríguez, 2016) afirma que:  

La recerca constata que un de cada quatre personatges principals masculins en 

aquestes pel·lícules respon al clixé de jove dolent o rebel, mentre que cap de les 

noies juga aquest paper. És més, per a la majoria de dones –en un 71% dels 

casos– es reserva un rol passiu, mentre que en el cas dels homes és a la inversa: 

el 83% tenen un paper actiu o agressiu. 

“Como estas, tenemos grabadas en nuestro consciente y subconsciente cientos de 

películas en las que las mujeres son salvadas por el “hombre de su vida” (Pretty 

Woman, Oficial y Caballero)” (Marañón, 2018; pàg. 216). I és que si ens fixem i 

visualitzem les pel·lícules amb una mirada violenta, ens adonarem com la gran majoria 

culminen amb la consecució de l’amor de parella, amb la necessitat de casar-se, de 

dependre d’un personatge masculí o fins i tot, existeix la possibilitat de canviar per ell, 

que és el que succeeix a la coneguda saga de Crepúsculo.  

Aquest ideal romàntic que la societat patriarcal imposa perjudica moltes adolescents i 

nenes, perquè per exemple, assumeixen la violència sexual i la normalitzen com a fals 

consentiment, acceptant el control de parella i fins i tot el maltractament. El problema 

històric de les dones amb l’amor resideix en què, durant segles, la societat no ens va 
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deixar altra opció de realització personal. Tots i totes han de saber que no s’ha 

d’idealitzar l’amor ni la persona estimada, l’amor no és una passió que ha de fer patir, ni 

està predestinat, a vegades l’amor no ho pot tot, ni tampoc dura tota la vida. No han 

d’aguantar la possessió, ni la gelosia, ni l’exclusivitat ni molt menys el matrimoni 

obligat i per sempre. Mai han de canviar per amor ni s’han d’entregar ni deixar-se 

controlar.  

Rodríguez (2016) comenta que en el cas de les pel·lícules, el mite de l’amor romàntic 

justifica molts comportaments, com per exemple, que el jove seductor sigui agressiu o 

vulgui controlar la seva parella. En la vida real, per desgràcia ocorre tres quarts del 

mateix: “una de cada tres joves acceptaria que la seva parella li controli l’horari o les 

amistats” (Rodríguez, 2016). “Pel 33% de les noies i nois, és “acceptable en ocasions” o 

“inevitable” que en una parella tinguin lloc pràctiques com controlar els horaris de 

l’altre -l’experiència més justificada-, impedir-lo veure certes persones i dir-li quines 

coses pot (o no) fer”. (Olías, 2015) 

Els autors citats, creuen que existeixen vàries raons que porten a acceptar aquests 

comportaments anteriorment comentats. En primer lloc, s’apunta a les noves 

tecnologies (els mòbils i les xarxes socials) que han augmentat molt les possibilitats de 

control. La segona possibilitat és que a aquestes edats que estan en la fase de 

l’enamorament es pot extremar el mite de l’amor romàntic. Sigui així o no, el que està 

clar és que en la majoria dels casos, es reprodueixen pautes de control pròpies de l’amor 

romàntic i programes com “Mujeres, Hombres y viceversa” (molt popular entre els 

adolescents) contribueixen a reproduir els seus pitjors elements.  

 

Per tant, no hi ha dubte que l’educació ha de jugar un paper fonamental per tal que els 

joves sàpiguen consumir els productes culturals anteriorment citats des d’un punt de 

vista crític i racional. 
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4.3.3 Els objectius de la coeducació. Cap a on volem anar?  

Un cop s’han analitzat els diferents àmbits en els quals existeixen diferències de gènere, 

cal definir cap a on volem anar, és a dir, quins han de ser els objectius de la coeducació.  

En primer lloc, és necessari que superem la visió androcèntrica actual per tal de no 

condicionar el futur de ningú en funció de les expectatives sexistes de l’entorn. Aquesta 

és una peça fonamental del canvi educatiu. A més, segons (Solsona, 2016; pàg. 19)  

La coeducació implica promoure una educació amb una visió polièdrica que 

potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 

discriminació per raó de sexe, així com la integració d’una manera explicita de 

continguts d’aprenentatge amb perspectiva de gènere.  

D’altra banda, també és necessari “democratitzar els claustres i les aules, per promoure 

l’ús del llenguatge no sexista i per propiciar una redistribució dels espais”. (Albiach, 

2018). Per això, es fa necessari “transmetre una socialització dels gèneres que elimini 

els aspectes negatius i les jerarquies dels models vigents i obri el camí al ple 

desenvolupament de cada criatura en totes les dimensions de la vida”. (Subirats, 2017; 

pàg. 59) 

Aquesta nova educació, comenta Albiach (2018) ha de tenir com a premissa el respecte 

i posada en valor de la diversitat sexual i de gènere. Per tant, “sobre el professorat recau 

la responsabilitat de ser la guia de la transformació educativa, que és la transformació 

del país, i la selecció de valors, horitzons i models és cosa del poble, de tot ell i no 

només d’una part” (Albiach, 2018). 

Per aquest motiu, és molt important que com esmenten (Berbel et al., 2015; pàg. 53): 

Mares i pares entenguin que determinades joguines, vestits, actituds, són 

negatius per als seus fills i filles, i per això cal transmetre’ls aquesta 

informació. I, sobretot, els mitjans de comunicació han de canviar i comprendre 

que, públics o privats, són responsables d’allò que transmeten i de l’efecte que 

pot tenir damunt les generacions joves.  
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En definitiva, “hem d’universalitzar la transmissió de les normes corresponents fins ara 

a cadascun dels gèneres i considerar-les valides com a comportaments humans, sense 

tenir en compte si la persona receptora és d’un o altre sexe”. (Subirats, 2017; pàg. 62) 

L’educació si no és coeducativa, no és educació i aquesta és la línia en què cal treballar 

per aconseguir una forma d’igualtat que no sigui uniforme, sinó lliure per poder ser 

cadascú segons la seva naturalesa. 

5. Proposta pràctica 

5.1 Plantejament de la proposta 

Una vegada s’ha explicat i exposat el marc teòric del TFG, cal definir com serà la 

proposta pràctica d’aquest treball acadèmic. Principalment, el que es pretén amb aquest 

apartat és realitzar una proposta pràctica que permeti als centres educatius transformar-

se en centres que valorin la coeducació i la treballin com a base de l’educació. És a dir, 

la proposta pràctica no comportarà una sèrie d’activitats per a realitzar dins l’aula, sinó 

que serà una guia per a tots aquells centres educatius que vulguin iniciar-se en la 

coeducació i no sàpiguen com fer-ho.  

És important mencionar que tota la proposta pràctica que es desenvolupa a continuació, 

es troba fonamentada i emfatitzada en les idees dels autors mencionats al marc teòric 

del TFG. En relació, aquest apartat consta de la següent estructura:  

1. Com iniciar un projecte com a escola coeducadora? 

1.1 Com modificar el llenguatge sexista 

1.2 Gestió de l’ocupació i ús dels espais 

1.3 El canvi en els contes, els llibres de text i en la petita i gran pantalla.  

Per tal de poder portar a terme aquesta proposta practica, és molt important tenir en 

compte el punt 4.3.1.3.6 Els objectius de la coeducació. Cap a on volem anar? Del 

marc teòric, ja que és fonamental saber cap a on es vol anar i quins són els objectius que 

es pretenen aconseguir.  

En relació, al punt 1, es definiran les fases de la metodologia que es proposa utilitzar per 

poder portar a terme aquesta proposta pràctica. Al punt 1.1, s’exposarà i analitzarà com 

modificar el llenguatge sexista que es troba present dins les aules diàriament. Pel que fa 
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al punt 1.2, es donaran pautes per poder gestionar de forma coeducadora els espais de 

les escoles. En últim lloc, al punt 1.3 es donarà a conèixer com analitzar amb criteri els 

sabers de referència i en relació es donaran noves propostes de contes i llibres amb 

mirada coeducadora.  

5.2 Com iniciar un projecte com a escola coeducativa? 

Malauradament, com ja s’ha vist anteriorment al marc teòric, actualment, tot i estar una 

mica més a prop d’aconseguir-ho, encara estem molt lluny de la igualtat real entre dones 

i homes, de respectar la diferència i d’utilitzar-la com a benefici. És per aquest motiu, 

que ens cal avançar i apostar per la coeducació. Però com podem fer-ho?  

Segons Subirats (2017) es pot començar per seguir la metodologia anomenada recerca-

acció, constituïda per aquestes quatre frases:  

1. Constitució d’un equip de treball format pel professorat de l’escola i formació 

d’aquest equip. 

2. Iniciar la recerca i anàlisi dels resultats.  

3. Iniciar l’acció de transformació i anàlisi dels resultats.  

4. Avaluació periòdica d’allò que s’ha fet i correccions necessàries.  

A continuació, en la taula 3 s’exposa en què consisteix cadascuna d’aquestes fases.  

RECERCA-ACCIÓ 

Fase 1 Fase de formació per part del professorat.  

• Formació d’un equip de treball amb uns objectius comuns. És 

necessari plantejar l’acció a nivell de centre perquè funcioni.  

• Exposar la necessitat d’un canvi, fonamentada en 

observacions, documents, articles...  

• Establir una metodologia: s’ha d’establir una regularitat en les 

observacions a fer i en les trobades per posar-les en comú.  

• Definir instruments de recerca per a la segona fase. Es poden 

definir els següents àmbits de recerca: ocupació i ús de l’espai, 

el llenguatge en els diversos àmbits escolars, els sabers de 

referència, i la relació entre nois i noies.  

• Formació: és vital formar-se per saber quins són els elements 

sexistes que seguim transmetent a l’alumnat.  
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Fase 2 (es recomana dedicar 

tot un curs a aquesta fase 

per tal de construir una 

“mirada violeta” sòlida) 

Fase d’observació i anàlisi sense modificacions ni intervencions. 

• Construcció de la “mirada violeta”. Començar a analitzar tot 

allò que veiem des de la nostra “mirada violeta”: el pati, els 

llibres, el llenguatge...  

• Preparar un pla de treball: descobrir quins elements sexistes 

existeixen en el nostre centre a partir de la “mirada violeta”.  

Fase 3 Introducció sistemàtica de canvis en els diversos àmbits que s’hauran 

anat analitzant durant la fase 2. 

• Els canvis necessiten observació i correcció fins a arribar a 

una forma definitiva.  

• Es recomana utilitzar el principi d’assaig-error: introduir 

canvis, veure’n el resultat, mantenir-los o canviar-los.  

• Cada centre ha d’establir els seus ritmes de treball i la manera 

de dur-los a terme.  

Fase 4 Avaluació periòdica i correccions posteriors necessàries.  

• És necessari avaluar durant cada curs. 

• S’han de dedicar un parell de setmanes a fer observació de nou 

en els diversos àmbits que s’havien analitzat durant la segona 

fase, utilitzant els mateixos instruments d’observació que 

s’havien fet servir inicialment.  

• Tot i creure que les intervencions funcionen, és fonamental 

avaluar cada any per tal de no relaxar-se i introduir nous 

canvis.  

Taula 3. Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Subirats (2017) 

A continuació, en els següents apartats, s’exposarà com analitzar els diferents àmbits 

d’intervenció mencionats anteriorment. És a dir, com intervenir en el llenguatge, en 

l’ocupació i ús dels espais i en els sabers de referència.  
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5.2.1 Com modificar el llenguatge sexista 

Per poder modificar el llenguatge sexista, en primer lloc, cal analitzar diverses 

situacions:  

• Analitzar els rètols de l’escola i canviar-los a formes neutres.  

• Revisar els documents i comunicacions que s’escriuen a les famílies.  

• Analitzar ben bé el tipus de missatge que es dóna als fillets i a les filletes.  

Adonar-se de si és el mateix.  

• Anar amb compte amb el llenguatge escrit: és necessari utilitzar formes neutres 

o paraules que incloguin als dos sexes per tal que ningú es senti exclòs. Hem de 

deixar d’utilitzar el masculí com a genèric.  

Com podem modificar aquests aspectes?  

Per poder modificar el sexisme en el llenguatge (Bruguer & Ges, 2003, pàg. 194) ens 

proposen els següents passos a seguir:  

a) Detecció del sexisme lingüístic 

b) Manifestació del sexisme lingüístic  

c) Estudi dels mecanismes que ofereix la llengua per neutralitzar aquestes 

realitzacions sexistes  

Pel que fa als rètols de l’escola, cal analitzar-los i modificar tots aquells que no constin 

de formes neutres. És a dir, per exemple, si el rètol consta com: “director”, canviar-lo 

per “direcció” o en comptes de “sala de professors” es pot dir “sala del professorat”. En 

relació a la revisió dels documents i comunicacions que s’escriuen a les famílies, cal 

utilitzar un llenguatge que inclogui al pare i a la mare. Utilitzar “Benvolguts pares” és 

discriminatori per al gènere femení, és molt millor utilitzar “Benvolguda família” per 

exemple.  

Referent a l’anàlisi del tipus de missatge que es dóna als fillets i a les filletes, és molt 

important que siguem molt conscients de les paraules i missatges que transmetem als 

infants. Tenim la cultura androcèntrica tan arrelada a la nostra societat que acostumem a 

mantenir conductes sexistes sense adonar-nos. Per això, és una bona opció la realització 

de gravacions sense que l’alumnat ho sàpiga, per tal de poder-nos analitzar 
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posteriorment i saber si tractem de la mateixa manera als dos gèneres o si pel contrari 

ens cal anar modificant el nostre llenguatge i en conseqüència certes actituds. Passats 15 

dies de les primeres gravacions és convenient tornar-se a gravar per tal de poder 

observar el canvi i veure si s’ha aconseguit evitar el llenguatge androcèntric. Tot i 

semblar fàcil, no ho és, ens cal una bona formació per poder detectar totes aquestes 

conductes i aspectes.  

En darrer lloc, en relació a evitar l’ús del masculí com a genèric, segons El Centre 

d’Estudis sobre la Dona (2008) disposem de tres tipus de recursos lingüístics per a 

evitar-lo: les formes dobles (recullen el gènere masculí i femení), les formes genèriques 

(ús de noms col·lectius i gènere epicè) i el canvi de redacció de frases. És fonamental 

que com a mestres, anem modificant el nostre llenguatge, que ens l’anem corregint per 

tal de canviar el nostre punt de vista, per això, a mesura que ens adonem dels nostres 

errors hem d’anar cercant substantius i expressions que facin referència a tot el 

col·lectiu de persones i no només a uns quants. Hem d’anomenar i incloure sempre de 

forma molt clara a les filletes en tots els discursos i aportacions que fem, si és necessari 

hem de passar l’oració a activa per evitar així la dificultat de concordança en el cas de la 

passiva. Per tant, hem d’utilitzar redaccions que incloguin els dos sexes.  
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5.2.2 Gestió de l’ocupació i ús dels espais 

A l’hora de gestionar l’ocupació i l’ús dels espais a l’escola, és fonamental observar-ho 

tot des d’una mirada coeducativa, deixant de banda els prejudicis i típiques frases que es 

venen dient des de fa molt de temps.  

A continuació es detallarà quina metodologia seguir per introduir canvis en l’ocupació i 

ús dels espais. És important esmentar que aquesta metodologia requereix com a mínim 

un any i mig de feina, ja que no es cerca la precipitació en els canvis sinó que tinguin 

efecte en el temps, per tant ha de ser un procés de transformació lent i de llarga durada.  

 
METODOLOGIA 

Fase d’observació i 

recerca 
• Establir un petit pla de treball. Per exemple: durant 15 dies fer 

observacions de 15 minuts per dia, distribuïts en tres observacions 

de cinc minuts en un conjunt d’espais dins del centre: aula, 

passadissos o zones comunes i patis. Aquells espais que cregueu 

que poden ser més significatius.  

• S’elabora un croquis que reprodueixi les dimensions de l’aula. 

Durant dos minuts observem (també es poden fer gravacions en 

vídeo) a un nen que estigui en moviment, amb un llapis d’algun 

color anem dibuixant la seva trajectòria. Parem un minut i ens 

fixem en una nena que també s’estigui movent, durant dos minuts 

dibuixem la seva trajectòria amb un llapis d’un altre color. Parem i 

ho repetim amb un altre nen i una altra nena. Parem 5 minuts i fem 

una tercera observació. Guardem aquestes observacions, deixant 

hora i data escrites. L’endemà es repeteixen i així durant quinze 

dies.  

• Una vegada s’han recopilat aquestes observacions s’han d’analitzar. 

S’han de comparar les trajectòries: per on passen els nens i per on 

les nenes, si es dirigeixen a un lloc concret o fan una volta i tornen, 

si el moviment té alguna finalitat o és moure’s per moure’s....  

• També ens adonarem que sovint els nens tenen tendència a 

acompanyar els moviments no justificats de crits o sons guturals.  

• També és necessari comprovar si es comencen a notar diferències 

importants en arribar al pati i precipitar-se damunt els aparells de 

joc, com ara gronxadors, tobogans, bicicletes... 

• Durant aquesta fase és important revisar com és el pati. Analitzar 

quin espai està dedicat a pistes d’esport i quant de verd té.  

• En darrer lloc, s’han d’analitzar les dades recollides. És molt 
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important fer aquest pas en equip. Si comprovem que el nivell de 

sexisme en els espais és alt, cal preparar un pla d’intervenció. 

És molt important portar a terme tot aquesta anàlisis al pati de l’escola.  

Fase d’acció: 

intervenció i canvi 
• L’equip de treball coeducador s’ha de posar d’acord i ha de 

consensuar les mesures que es portaran a terme en el canvi.  

• S’ha d’exposar i debatre amb el conjunt del claustre.  

• Cal també parlar-ne amb l’alumnat o amb les famílies si s’escau.  

Què es vol aconseguir? 

• Que tothom tingui oportunitat d’ocupar en algun moment els espais 

més valuosos del pati i que en conseqüència s’eliminin qualsevol 

tipus de jerarquies.  

• Que tots els tipus de jocs i activitats que es desenvolupen siguin 

molt més valorades en igualtat i compartides entre els dos gèneres.  

Fase d’avaluació • Es pot dedicar tot un curs a observar i a treure conclusions. 

• Periòdicament s’haurà de revisar que tot segueixi produint-se 

d’acord amb les modificacions introduïes.  

• Es poden repetir cada any algunes de les observacions inicials per 

anar avaluant si tot segueix de forma correcta.  

Taula 5. Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Subirats (2017) 

Seguidament s’adjunten algunes propostes de modificacions per portar a terme a la zona 

del pati: 

• Generació de noves situacions en les quals la pilota no sigui la protagonista. Es 

pot organitzar el pati amb un o dos dies per setmana de jocs col·lectius sense 

pilota.  

• Distribució: pista central no pot ser el lloc obligat per jugar al futbol diàriament.  

• Cal introduir espais verds (s’ha demostrat que milloren el rendiment cognitiu). 

• Introducció de zones amb sorral, terra i aigua.  

• Presència de nivells per mitjà de dunes i desnivells, tobogans, circuits de 

troncs... 

• Es valora positivament la presència d’un bibliopati.  

• Comptar amb vegetació i horts.  

• Ajudar a les nenes a què els seus jocs ocupin també el centre del pati, donant-

les-hi suport perquè els seus jocs adquireixin protagonisme en públic.  

• Introducció del Korfbal.  
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• També es pot demanar als infants que escriguin on juguen al pati, què és el que 

més els agrada fer, on juguen les nenes i on juguen els nens i després comentar-

ho amb ells i elles per pensar si allò que fan està bé o si pel contrari no és just.  

• Una bona opció pot ser definir tres àrees al pati: l’àrea de tranquil·litat i 

intimitat, per estimular un joc més tranquil amb poc moviment. L’àrea de 

moviment i psicomotricitat, per desenvolupar un joc actiu i de moviment i l’àrea 

d’experimentació i contacte amb la naturalesa.  

• S’ha d’estar molt pendent d’universalitzar les pràctiques que tradicionalment 

han estat atribuïdes a un sol sexe.  

• Es poden organitzar assemblees amb l’alumnat per tal que mostrin les seves 

propostes alternatives de com els agradaria que fos el pati, donant així 

possibilitat a què les idees i propostes de les noies siguin ateses.  

• Organitzar col·lectivament jocs més coeducatius en els que els nois i les noies es 

trobin en la mateixa igualtat de condicions.   

 
5.2.3 El canvi en els contes, els llibres de text i en la petita i gran 

pantalla 

Segons Solsona (2016) per proporcionar un model coeducatiu en relació als sabers de 

referència, podem recórrer a contes de tres nivells diferents: el primer, format per 

aquells contes que ofereixen un equilibri en els rols masculins i femenins, el segon és el 

d’històries que reverteixen els estereotips tradicionals i el tercer correspon a la literatura 

que incorpora la presència de figures femenines amb rellevància social.  

Tot i això, el principal a l’hora d’escollir contes o llibres de text és que els infants 

aprenguin a descodificar-los amb una mirada coeducativa. Per aquest motiu, els hem 

d’ensenyar a ser crítics i no només amb la literatura sinó que com també s’ha vist 

anteriorment amb les pel·lícules i sèries de televisió.  

A continuació, es presenten una sèrie de pautes per escollir lectures que siguin 

coeducatives. Aquestes lectures han de: 

• Transmetre valors positius dirigits al respecte i la igualtat entre sexes. 

• Comptar amb personatges que no corresponguin a estereotips de gènere, és a dir 

nenes fràgils i nens valents. 
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• Tenir continguts afectius i sexuals que eduquin respectant la diversitat 

d’identitats i orientacions sexuals.  

• Promoure les relacions igualitàries que destrueixin el mite de l’amor romàntic 

com a prevenció de la violència de gènere. 

• Comptar amb personatges femenins i masculins portant a terme el mateix tipus 

d’activitat i rol.  

Un cop s’ha definit com han de ser les lectures, es poden tenir en compte les següents 

mesures a l’hora de treballar la lectura amb les criatures:  

• Analitzar amb els infants la presència de sexisme en els contes: per exemple es 

poden agafar unes quantes pàgines i fer el recompte dels personatges i a 

continuació demanar: Quantes dones hi ha? I homes? Existeix una equitat? Com 

són les actituds dels personatges femenins i masculins? 

• Els mestres han de recomanar contes no sexistes a les famílies. 

• Es poden explicar els contes clàssics (Ventafocs, Blancaneus, La Bella 

dorment...) sense variacions. Però és molt recomanable que a l’acabar, 

fomentem el debat i la visió crítica per poder identificar els rols de les dones en 

aquest tipus d’històries. Per tant, hem de contextualitzar aquest tipus de contes i 

en conseqüència desenvolupar el pensament crític de les criatures. 

• Des de l’escola s’ha de promocionar la lectura de contes i biografies de dones 

empoderades que hagin destacat durant la història.  

• Es recomana veure pel·lícules on els protagonistes no sempre siguin homes i la 

dona tingui un paper secundari. Els hem de demostrar a les nenes que elles 

també poden ser heroïnes i fer tot allò que es proposin. És molt important a més, 

que vegin pel·lícules on siguin les dones o nenes les que solucionin les 

situacions i els problemes per la seva conta, sense haver de recórrer a l’amor 

romàntic per solucionar-ho.  

• En relació als llibres de text, es recomana analitzar-los, podent preparar una 

graella per apuntar els personatges femenins i masculins que surten en cada 

llibre i quin tipus d’activitat realitzen. Fer el recompte i treure’n conclusions.  

• Cal fer una selecció acurada dels llibres de text, en general tots tenen una visió 

androcèntrica però en graus diferents. Hem de saber elegir.  
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Tenint en compte tots els aspectes comentats anteriorment, s’ha elaborat un quadre amb 

unes quantes recomanacions de lectures que ajudaran a les nenes a sentir-se més 

importants. Les recomanacions es mostren a continuació a la taula 4.  

LECTURES RECOMENADES 

Contes de bona nit per a nenes rebels: 100 histories de dones extraordinàries. Elena Favilli i 

Francesca Cavallo. Editorial Estrella Polar.  

Contes de bona nit per a nenes rebels 2. Elena Favilli i Francesca Cavallo. Editorial Estrella Polar.  

El futuro es femenino: cuentos para que juntas cambiemos el mundo. Sara Cano. Editorial Nube de 

tinta.  

L’Olivia i les princeses. Ian Falconer. Editorial Àlbums locomotora 

Las chicas son guerreras: 26 rebeldes que cambiaron el mundo. Irene Cívico i Sergio Parra. 

Editorial Montena 

Las chicas son de ciencias: 25 científicas que cambiaron el mundo. Irene Cívico i Sergio Parra. 

Editorial Montena 

Les princeses també es tiren pets. Ilan Brenman. Algar Editorial 

Jo vaig amb mi. Raquel Díaz. Editorial Thule.  

Quan les nenes volen alt. Raquel Díaz. Editorial Beascoa.  

Valerosas 1: mujeres que solo hacen lo que elles quieren. Penélope Bagieu. Editorial Dibbuks.  

Valerosas 2: mujeres que solo hacen lo que elles quieren. Penélope Bagieu. Editorial Dibbuks.  

Supermujeres, superinventoras: ideas brillantes que transformaron nuestra vida. Sandra Uve. 

Lunwerg editores.  

Si es amor, no duele. Pamela Palenciano i Iván Larreynaga. Editorial Alfaguara.  

Taula 4. Elaboració pròpia 

En darrer lloc, per aprofundir una mica més en com seleccionar pel·lícules sense 

diferencies de gènere, es pot utilitzar el següent requadre per analitzar-les.  

SE LLAMA QUÉ PRETENDE CÓMO SE HACE 

Test de Bechdel Evidenciar que las tramas 

femeninas en ficción carecen de 

importancia o directamente, no 

existen.  

Tiene que cumplir tres requisitos: debe haber 

dos mujeres, esas dos mujeres deben tener 

una conversación entre elles y la 

conversación debe versar sobre cualquier 

cosa que no sean varones (ni siquiera un 

padre o familiar) 

Principio de 

Pitufina 

Probar que hay personajes 

femeninos que no tienen otro rol 

que el de ser solo chichas 

Todos los personajes principales son varones 

excepto una mujer/chica. Los diferentes 

varones protagonistas tienen distintos roles, 

mientras que la chica o mujer que aparece 

solo tiene un rol y cumple los estereotipos de 
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su genero a la perfección.  

Test de la 

lámpara sexy 

Demostrar que hay personajes 

femeninos que solo sirven para 

adornar 

Si sustituimos al personaje femenino por una 

lámpara sexy la historia funciona 

exactamente igual. 

Test de Mako 

Mori 

Constatar que algunos papeles 

femeninos solo están ahí para 

completar el papel masculino 

Para saber si se cumple, debe haber un 

personaje femenino, este personaje debe 

tener su propio arco argumental y el arco 

argumental no debe servir solo para hacer 

avanzar la trama del personaje masculino.  

Taula 5. (Marañón, 2018; pàg. 121) 

A més, és important que sàpiguen què és la publicitat, la televisió i el cinema. Han de 

saber que les persones que hi apareixen no representen la realitat i per tant la gran 

majoria de les dones no són així. En la publicitat o en el cinema, en la majoria dels 

casos, les dones perpetuen el rol de submissió, bellesa obligada i complaent, tant nois 

com noies han de saber que aquests rols no són reals i que per tant és necessari canviar-

los. 

6. Conclusions finals 

En primer lloc, després d’haver realitzat tot un procés de recerca sobre les diferències 

que existeixen vers la diversitat en els centres educatius, i més concretament referint-me 

a les de gènere, he pogut constatar la gran escassesa que existeix en relació als estudis 

sobre aquest tema, per tant des d’un inici no em va ser fàcil trobar informació de 

qualitat i rigorosa que em permetés elaborar el meu TFG. 

Per altra banda però, gràcies a la temàtica escollida, he pogut endinsar-me en un món 

que m’ha acabat fascinant i interessant d’una manera increïble. La coeducació i el 

respecte a la diferència dins l’aula, és una temàtica que pràcticament no se’ns ha 

mencionat durant els quatre anys del grau. Malgrat això, el meu interès arran la 

coeducació va despertar durant el Pràcticum II, el qual em va fer obrir els ulls sobre la 

necessitat que existeix actualment de crear una educació coeducadora on la base no 

sigui només que els fillets i les filletes simplement estiguin junts a dins d’una aula.  A 

més, l’elaboració del TFG m’ha permès viure i veure les meves pràctiques de menció 

amb uns altres ulls. He pogut observar des de la mirada violeta, la qual s’ha anat 

formant durant tots aquests mesos de feina i recerca.  
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També he d’esmentar que no només he gaudit realitzant l’elaboració d’aquest treball, 

sinó que també m’he sorprès molt a mi mateixa. El que va començar sent un TFG sense 

un rumb clar, ha acabat sent un aprenentatge de grans dimensions que m’ha aportat 

infinitat de noves visions i sabers que de ben segur m’ajudaran en el meu futur docent. 

Quan vaig començar aquest TFG la meva idea era totalment diferent, no sabia les 

dificultats que em trobaria, ni com sintetitzar tota la informació que m’anava trobant. La 

meva idea inicial era analitzar el respecte a la diferència en quatre àmbits: en les 

diferències de gènere, en les diferències per ètnia, en les diferències per discapacitat i en 

les diferencies per qüestions d’orientació sexual. Però un cop havia realitzat la recerca, a 

causa del termini de temps i a la llargària del treball, em vaig trobar amb una quantitat 

desmesurada d’informació que no sabia com gestionar ni com encaixar per realitzar una 

proposta pràctica de dimensions reduïdes. Finalment, tenint en compte aquesta situació, 

em vaig adonar que havia d’acotar i decidir-me per un únic àmbit d’anàlisis. Va ser en 

aquell moment quan vaig escollir aprofundir en les diferències de gènere, una temàtica 

que em cridava molt l’atenció. 

En segon lloc, pel que fa als objectius plantejats a l’inici del TFG, esmentar que crec 

que han quedat assolits. En relació als objectius generals que es centraven més en la part 

teòrica del TFG, crec que s’han complert, ja que durant tot el transcurs del treball s’ha 

anat reflexionat i investigant vers el rebuig a la diferència de gènere dins l’aula. A més, 

s’han analitzat situacions reals que es donaven lloc dins les aules d’Educació Primària. 

Aquesta reflexió i investigació que he anat portant a terme al llarg de tot el treball m’ha 

permès assolir els objectius específics, centrats aquests, en la part pràctica del TFG. 

Mitjançant la proposta practica, s’expliquen propostes que fomenten el respecte, ajudant 

d’aquesta manera als docents a l’hora d’abordar aquest tipus de problemes.  

Cal remarcar que al llarg del treball es pot anar contrastant el marc teòric amb la 

proposta practica, la qual es troba estretament relacionada amb les aportacions dels 

autors citats a la part teòrica del TFG.  

 

Per anar acabant, com ja he comentat anteriorment, el TFG m’ha aportat grans 

aprenentatges i m’ha deixat ben clar com d’important és donar veu a les filletes. Una 

veu que moltes vegades es veu apagada o infravalorada, una veu que s’ha de sentir i fer 

notar. No basta amb ser-hi cos present a tots els llocs, les han de sentir i valorar. 
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Com a docents, mai hem de permetre que cap infant es senti infravalorat, els hem de 

respectar i en conseqüència hem de promoure aquest respecte entre ells. La seva vida 

està en les nostres mans i això mai ho podem oblidar. Per tant, conseqüentment i a tall 

de conclusió, què hauríem de fer tots els mestres per afavorir una autèntica educació de 

tots, entre tots i per a tots, sense diferències de gènere?  

En primer lloc, tenint en compte tots els aspectes analitzats durant el TFG, cal que 

comencem per deixar de promoure les desigualtats, siguin de gènere o de qualsevol altre 

tipus. El que realment cal que promovem és el respecte en tots els àmbits. Recordem 

que com s’ha vist, el respecte és la base per a qualsevol convivència en societat.  

D’altra banda, hem d’utilitzar la diferència com a benefici, deixant de banda allò que la 

majoria classifica com normal. Perquè recordem que la normalitat simplement és tot 

allò amb el que sempre hem conviscut, per tant, el que per a algú pot resultar ser normal 

per a un altre no té per què ser-ho. A més, hem de treballar a partir de l’escola inclusiva, 

deixant de banda tots aquells estereotips de gènere que no deixen de provocar 

problemes i assetjaments que com s’ha vist anteriorment, poden donar lloc a la 

violència de gènere. Seguint en aquesta línia, és des de la infància on ens cal treballar 

per eliminar la violència i els comportaments sexistes, ja que recordem que aquests, no 

deixen de ser un aprenentatge que es pot resoldre eficaçment abans dels dotze anys, 

quan encara hi ha l’oportunitat de reforçar el desenvolupament contra la violència, 

promocionat sempre des de l’empatia. 

Com a mestres, el més essencial és que detectem el sexisme, que deixem que neixi en 

nosaltres la mirada violeta i/o coeducativa que permet veure-ho tot amb uns altres ulls, 

més justs i crítics. El primer pas per al canvi, és adonar-se de tots aquells 

comportaments masclistes i patriarcals que un mateix té arrelats. Si fem els nostres 

errors conscients, tindrem la possibilitat de canviar-los, iniciant així el gran canvi. Per 

tant, en primer lloc, els mestres hem de començar per analitzar els nostres 

comportaments per a després poder analitzar els dels infants amb criteri i sentit. Un cop 

hem modificat la nostra conducta, arribarà el moment d’ajudar a les criatures a ser 

crítiques amb tot allò que veuen i senten. Aconseguir que els infants siguin crítics i 

racionals permetrà abolir i erradicar els problemes de diferències de gènere que 

presenten els diferents àmbits que s’han analitzat en el TFG. És a dir, es donarà lloc a 

un llenguatge molt més igualitari, sense el masculí com a genèric. Permetrà un ús de 
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l’espai on les nenes també tinguin el seu protagonisme. Donarà lloc a què les criatures i 

famílies coneguin bé les joguines sexistes i aprenguin a analitzar-les des d’una altra 

mirada. També permetrà escollir els sabers de referència amb criteri i sentit comú i en 

darrer lloc, ser crítiques i racionals ajudarà a les noies a entendre que el mite de l’amor 

romàntic és totalment fals. 

Per tant, en conclusió, com a docents, hem de formar persones crítiques, racionals i 

sobretot lliures, capaces de decidir per elles mateixes allò que volen fer i dir. Hem de 

formar persones que creguin en elles mateixes i en la seva capacitat de crear el seu propi 

futur per així entre tots, aconseguir i assolir una convivència en societat igualitària i 

justa, sense jerarquies ni cultura androcèntrica com a bandera.   
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