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RESUM 

La igualtat de gènere encara no és un fet. Per això, és important que les escoles 

contribueixin a erradicar els patrons sexistes de la societat. L’assignatura d’anglès 

és especialment útil per aquest fi, atès que permet treballar contiguts acadèmics a 

partir d’infinitat de temes. Incloure un tema dedicat a la igualtat de gènere en la 

programació didàctica anual és una manera de fer l’alumnat partícip d’un canvi 

necessari, alhora que es treballen les competències bàsiques i es fomenten les 

habilitats comunicatives. Aquesta aproximació es planteja a partir de l’elaboració 

d’un calendari virtual l’objectiu del qual és donar a conèixer, a tota la comunitat 

educativa, el perquè de la commemoració de dates com el 8 de març, Dia 

Internacional de la Dona. Per mitjà de quatre programacions d’aula, es mostra com 

es poden treballar continguts acadèmics de l’assignatura d’anglès a partir del tema 

“igualtat de gènere”. 

 

Paraules clau: igualtat de gènere, coeducació, assignatura d’anglès com a primera 

llengua estrangera (EFL), currículum, calendari per la igualtat 
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1. JUSTIFICACIÓ  

Ja fa molts d’anys que les dones reivindiquen els seus drets. Poc a poc, aquestes 

reivindicacions van guanyant terreny, però encara queda molt camí per fer. És 

molt difícil arrebassar de l’ideari col·lectiu aquells patrons que han definit la relació 

entre homes i dones al llarg de la història. La societat patriarcal continua 

reproduint-se en pràcticament totes les esferes de la nostra vida, perpetuant idees 

i maneres de fer que són traves per al desenvolupament personal i professional 

igualitari de nins i nines, d’homes i dones.  

El concepte de com ha de ser un home i de com ha de ser una dona està 

tan arrelat en el subconscient de tots nosaltres que costa desprendre-se’n. Els 

homes han de ser forts, decidits, dominants. Les dones han de ser tendres, 

carinyoses, passives. Aquesta visió reduïda i simplificada de la realitat delimita i 

condiciona les eleccions personals i professionals de tot individu, al temps que no 

deixa espai per allò que s’escapa del sistema sexe-gènere binari.  

Som mare d’un infant de quasi tres anys i, des que és nat, he viscut 

situacions que m’han fet conscient de la quantitat de coses que han de canviar. 

Per exemple, quan vaig a comprar roba i veig camisetes amb el lema “I’m a 

princess” per a elles i “I’m an adventurer” per a ells; quan vull fer un regal pel 

naixement d’una criatura i la persona que m’atén em demana el sexe de la criatura 

per decidir el regal que li pertoca; quan surt a sopar amb amistats i algú em 

demana “I amb qui has deixat el teu fill?”, sabent que tenc una parella; quan un 

amic em confessa que parteix a viure a Madrid perquè vol gaudir lliurement de la 

seva homosexualitat, etc. Totes aquestes situacions, entre d’altres, m’han fet 

adonar que els infants reben missatges diferents en funció del seu sexe i, poc a 

poc, un rere l’altre, aquests missatges van determinant la seva identitat. 

Per revertir aquesta situació, fa falta educar en valors d’igualtat. Des de ben 

petits, i a totes les esferes. Està clar que l’escola no pot fer tota la feina tota sola, 

però pot servir d’altaveu del canvi. Pot servir per denunciar les desigualtats, per fer 

l’alumnat conscient dels prejudicis que ens envolten, per fomentar la llibertat de 

pensament.  



 5

L’assignatura d’anglés és especialment útil per aquest fi, atès que l’anglès 

és, avui dia, la llengua franca de la comunicació internacional. És l’idioma de les 

relacions comercials, de la ciència, de la política i dels organismes oficials, de la 

cultura global. A les Balears és, a més, un requisit indispensable per al contacte 

amb el món del turisme, principal sector econòmic de les nostres illes. 

El domini de la llengua anglesa proporciona a l’alumnat la possibilitat 

d’accedir a un ventall quasi il·limitat de coneixements i de conèixer món, el que ha 

de fomentar, per se, el respecte cap als altres, sigui quin sigui el seu sexe. 
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2. INTRODUCCIÓ 

La primera part del treball se centra, en un primer terme, en definir el concepte de 

coeducació i d’altres conceptes bàsics, en analitzar les diferències biològiques 

entre sexes per intentar esbrinar què hi ha de “natural” en els rols que han definit 

homes i dones fins als nostres dies, i en repassar dades actuals respecte a la 

presència de les dones en l’àmbit educatiu, laboral, social i familiar, i respecte a 

l’impacte de la violència de gènere, per demostrar, amb fets empírics, la necessitat 

d’un canvi.  

A continuació, s’analitzen els mecanismes de transmissió dels estereotips 

sexistes a les escoles i es revisen breument algunes aproximacions a la 

coeducació a través de l’assignatura d’anglès (English as a Foreign Language, 

EFL). Finalment, es revisa el marc normatiu que empara les mesures per la 

igualtat de gènere en l’àmbit educatiu, així com les principals iniciatives en la 

matèria en el context de les Illes Balears. 

Amb la proposta didàctica es pretén demostrar que la igualtat de gènere és 

un tema tan vàlid com un altre per treballar els continguts del currículum educatiu 

de l’assignatura d’anglès. El projecte que planteja la proposta consisteix en la 

creació d’un calendari virtual a través del qual els diferents grups de secundària 

prendrien consciència de la realitat que s’amaga darrera la commemoració de 

dates com, per exemple, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, al temps que 

practicarien aspectes gramaticals o vocabulari específic, entre d’altres.  

A mode il·lustratiu, la proposta inclou la programació de quatre sessions 

orientades, precisament, a potenciar la igualtat de gènere. 
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL 

Els objectius generals d’aquest treball són dos:  

 Fer una recerca sobre alguns aspectes relacionats amb la coeducació i la 

igualtat de gènere per fonamentar la necessitat d’un canvi. 

 Realitzar una proposta didàctica que permeti treballar la igualtat de gènere 

a les classes d’EFL.  

 

El primer objectiu general s’articula a través dels següents objectius específics: 

 Repassar dades actuals respecte a la presència de les dones en l’àmbit 

educatiu, laboral, social i familiar, i respecte a l’impacte de la violència de 

gènere.  

 Analitzar els mecanismes de transmissió dels estereotips sexistes a les 

escoles.  

 Revisar el marc normatiu que empara les mesures per la igualtat de gènere 

en l’àmbit educatiu, així com les principals iniciatives en la matèria en el 

context de les Illes Balears.  

 Analitzar les diferències biològiques entre sexes. 

 

La proposta didàctica, en canvi, cerca: 

 Millorar les competències de l’alumnat, especialment la lingüística. 

 Potenciar la interdisciplinarietat. 

 Promoure l’esperit crític dels/de les estudiants i el seu compromís amb el 

canvi social, evitant la transmissió d’estereotips sexistes.  

 Aprofitar i potenciar la diversitat com una manifestació de la llibertat, 

fomentant el respecte. 
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4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

4.1 Definició de coeducació i d’altres conceptes bàsics 

Coeducar significa ensenyar a respectar el que és diferent i a potenciar la 

diversitat com una forma d’enriquiment i de llibertat. Significa ensenyar que hi ha 

diferents maneres de ser home i de ser dona (Moreno, 2000), que els patrons que 

han definit la masculinitat i la feminitat fins avui dia no representen una realitat 

immensament diversa. 

 Tal com apunta el Pla director per a la coeducació i la prevenció de la 

violència de gènere en el sistema educatiu del Govern Basc, del 2013, la 

coeducació s’ha d’entendre com un plantejament educatiu que cerca recuperar els 

aspectes positius de les cultures femenina i masculina i convertir-los en referents 

de conducta que no s’assocïin a un determinat gènere. Segons aquest pla, els 

objectius de la coeducació podrien resumir-se en tres: corregir els estereotips 

sexistes, proposar un currículum equilibrat que elimini qualsevol biaix sexista, i 

desenvolupar totes les capacitats individuals amb independència del gènere de 

l’alumnat. 

 En un dels apartats següent s’aprofundirà en els mecanismes que 

contribueixen a la transmissió dels models sexistes a l’escola, però, abans, 

convendria aclarir una sèrie de conceptes relacionats amb sexe i gènere. Mentre 

que el sexe ve determinat per la naturalesa i té una base biològica, el gènere és 

una construcció social que defineix el que és propi d’una dona i d’un home. I 

aquesta construcció social, aquesta idea del que és masculí i del que és femení, 

es transmet de generació en generació com si d’un fet empíric es tractàs. 

D’aquesta manera, el rol assignat a cada gènere es manté pràcticament intacte, 

així com la jerarquia entre els dos (IBdona, 2018). 

 I com  s’aprèn a encaixar en un gènere o un altre? Com s’aprenen les 

maneres de ser, fer, pensar en funció del gènere? A través del que s’anomena la 

socialització de gènere. En aquest procés intervenen diferents agents 

socialitzadors entre els quals destaquen la família, l’escola, els mitjans de 
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comunicació i els grups d’iguals en l’adolescència. El seu objectiu és que les 

persones encaixin en la societat, coneguin les seves normes i les respectin per 

evitar ser excloses i/o castigades. En el nostre context implica la interiorització de 

la ideologia patriarcal (IBdona, 2018). 

D’acord amb Subirats (2013), el gènere femení es caracteritza per la 

predisposició a “ser per l’altre”, mentre que el masculí ostenta la categoria de 

“centre de l’univers”.  

“El fet de ser per l’altre es manifesta en l’exigència de bellesa, 

la dedicació a la cura física i moral i la dedicació a l’àmbit domèstic i 

privat, i l’absència o discreció en el món públic. Ser “centre de 

l’univers” implica mostrar valor i coratge i la capacitat d’afrontar 

riscos, la necessitat de control sobre sí mateix i les emocions 

pròpies, i la cerca constant de protagonisme. L’impacte negatiu 

d’aquests models de conducta en nins i nines i en adolescents i joves 

es fa evident en la violència masclista en parelles joves, els trastorns 

alimentaris en les al·lotes o les conductes de risc en els al·lots” 

(Salvà, Rosselló, i Quintana, 2018, p. 19). 

 

Finalment, no es pot ignorar la relació entre coeducació i prevenció de la 

violència de gènere. Aquest tipus de violència és la conseqüència més evident del 

patriarcat. Les diferents manifestacions de violència masclista solen il·lustrar-se 

per mitjà d’una piràmide a la base de la qual apareixen el que coneixem com a 

micromasclimes o microviolències. Es tracta de comportaments o situacions que 

passen inadvertits perquè estan àmpliament acceptats, perquè es consideren 

“normals”. Aquesta “normalitat” els ha conferit a aquests fets una condició 

d’impunitat que n’ha afavorit la perpetuació fins als nostres dies. 

Fer visibles els micromasclismes dins l’escola és un pilar fonamental en la 

lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones. La coeducació és una eina de 

prevenció imprescindible en aquest camp, així com també ho és per erradicar la 
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LGTBIfòbia. Ensenyar a respectar i a valorar la diversitat és la millor arma contra 

els abusos entre iguals. 

 

4.2   Les diferències biològiques entre el sexe femení i el masculí 

Un dels arguments més recurrents en defensa dels estereotips de gènere és el 

que apel·la a les diferències genètiques entre homes i dones. L’objectiu d’aquest 

apartat és esbrinar què hi ha de cert en l’afirmació que els rols masculí i femení 

vénen determinats per la biologia. 

Els avenços en neurociència han permès avançar en la detecció de les 

diferències cerebrals entre homes i dones. Aquestes diferències, conegudes com 

dimorfisme sexual, estan motivades en gran mesura per l’especialització dels 

hemisferis per a determinades tasques i funcions i per la influència de les 

hormones, i justifiquen algunes conductes i habilitats tipificades com a masculines 

o femenines. Tal com explica Pallarés (2011, p. 25): 

“Se adjudica al varón una mayor capacidad visuoespacial, memoria 

espacial, rotación mental de imágenes, resolución de problemas 

matemáticos, pero también mayor agresividad y mejores aptitudes para 

el lanzamiento de objetos. A la hembra, por el contrario, se le adjudica 

una mejor fluidez verbal, tareas motoras delicadas, localización de 

objetos en una serie, cálculo, sensibilidad, percepción de niveles bajos 

de estimulación en sentidos, por poner algunos ejemplos”.  

 

Borges (2006) recolza aquesta idea i afegeix que les diferències sexuals 

podrien ser la causa de les diferències en les preferències socials d’uns i altres; 

segons aquesta teoria, els homes mostren més predisposició cap als objectes i les 

dones, cap a les persones. 

Si més no, són molts els autors i les autores que defensen que les similituds 

entre els cervells d’ambdós sexes són molt superiors a les diferències, i insisteixen 

en el fet que l’existència de raons biològiques que justifiquen les diferents habilitats 

cognitives i conductuals no significa que no s’hagi de prestar atenció al context 
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dels individus, atesa la plasticitat del cervell. Segons Borges (2006), les diferències 

sexuals del cervell són a la vegada resultat i influència dels diferents patrons de 

socialització que reben homes i dones en funció del sexe. Així, doncs, la distinció 

entre habilitats masculines i femenines podria reduir-se i, fins i tot, desaparèixer, si 

la societat en què vivim immersos homes i dones canviàs. 

 També García (2003, p. 16) defensa aquesta plantejament:  

“Parece también plausible aceptar que en el futuro las exigencias 

con las que se ha de enfrentar el cerebro humano de hombres y 

mujeres, condicionarán el cableado de sus cerebros, posibilitando 

capacidades y aptitudes, modos de pensar, sentir y comportarse. 

Sociedades y culturas más simétricas y equilibradas, con roles y 

profesiones compartidas por personas de uno y otro sexo también 

dejarán su impacto en la conformación física de los cerebros y, por 

tanto, en los tipos y modalidades de mentes de hombres y mujeres.” 

 

 Per tant, es podria afirmar que el nostre contacte amb el món condiciona la 

configuració del nostre cervell i, en conseqüència, del nostre comportament. Les 

relacions amb la resta, la manera en què aprenem a interaccionar amb l’entorn, les 

experiències que vivim a diari, els discursos socials a què estam exposats (mitjans 

de comunicació, escola, etc.) van conformant com som.  

 

4.3 Les dones, a Balears. Per què és necessària la coeducació 

Aquest aparatat està dedicat a repassar una sèrie de dades prou il·lustratives 

sobre la situació de les dones balears en l’àmbit escolar, laboral i familiar, a partir 

d’informació obtinguda del document de diagnosi per al IV pla d’igualtat, elaborat 

per l’Institut Balear de la Dona. 

 

4.3.1 Les dones en l’educació 

L’eix d’educació presenta importants punts forts en el tema d’igualtat entre dones i 

homes. La taula següent mostra la taxa bruta de graduats, per sexes, a les Illes 



 12

Balears, on s’aprecia que el percentatge de dones que arriben al final de cada 

etapa és molt superior al dels homes. 

 

  Taula 1.  
Taxa bruta de població que es gradua segons etapa per sexe. Illes Balears, curs 2008/09 

 
     Nota: Recuperat del Document de diagnosi per al IV Pla Estratègic 

 d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, Govern de les Illes Balears, 2015, p. 13.  
 

Diversos estudis relacionen els millors resultats acadèmics de les al·lotes 

amb la forta representació de les dones entre el professorat (el 72,6 %). En 

l’educació infantil, la presència masculina tot just suposa el 2,7 % del personal 

docent, i en primària, el 21,8%. A l’educació secundària, tot i que la presència de 

les dones baixa, continua superant la dels homes: 58,0 % vs. 42,0 %. Com a 

contrapunt, la presència femenina està més suavitzada entre el personal catedràtic 

i investigador (41%). 

Val la pena, però, detenir-se a estudiar una mica les dades sobre l’elecció 

de les branques professionals en cadascun dels sexes: 
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          Taula 2. 

Percentatge d’al·lotes i al·lots als estudis secundaris d’Illes Balears. Curs 2013/2014 
 

 
Nota: Recuperat del Document de diagnosi per al IV Pla Estratègic 

 d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, Govern de les Illes Balears, 2015, p. 15.  
 

Evidentment, la situació es consolida als estudis superiors. Dues terceres 

parts dels estudis de grau oferts per la Universitat de les Illes Balears estan o bé 

feminitzats o bé masculinitzats. 



 14

               Gràfic 1.  

. 

              
Nota: Recuperat del Document de diagnosi per al IV Pla Estratègic 

 d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, Govern de les Illes Balears, 2015, p. 16.   
 

Indubtablement, el nivell educatiu està fortament correlacionat amb un 

increment de la taxa d’activitat. No obstant això, en un mateix nivell educatiu, les 

dones presenten una taxa d’atur més alta. La taula següent reflecteix aquesta 

situació: 

 

  Taula 3. 
Taxes d’activitat segons nivell educatiu, sexe i grup d’edat. Illes Balears 2010 

 
Nota: Recuperat del Document de diagnosi per al IV Pla Estratègic 

 d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, Govern de les Illes Balears, 2015, p. 14.
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4.3.2 El mercat laboral 

En l'àmbit del mercat de treball i l'economia a les Illes Balears encara s’hi troben 

diferències molt grans entre homes i dones. Malgrat els nombrosos i reiterats 

intents per tal d'avançar cap a mesures que permetin conciliar la vida laboral i 

familiar dels treballadors i les treballadores, els prejudicis, la resistència al canvi, la 

distribució del temps, el mal repartiment de les tasques domèstiques i de cura, 

entre d'altres, fan molt difícil poder parlar d'igualtat en aquest terreny. 

Com es desprèn de la taula següent, les dones estan ocupades 

majoritàriament en el sector serveis, i copen les feines associades a tasques de 

reproducció social i atenció a les persones.  

 
Taula 4. 
Les 10 ocupacions amb més contractació per sexe a les Illes Balears (2012) 

             
Nota: Recuperat del Document de diagnosi per al IV Pla Estratègic 

 d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, Govern de les Illes Balears, 2015, p. 98.
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A més, segons l’Enquesta d’estructura salarial (INE), el 2011, el salari mitjà 

anual de les dones representava el 83,6 % del dels homes. 

Per altra banda, la representació de les dones als càrrecs de responsabilitat 

del teixit empresarial de les Illes és molt reduïda: segons dades del Registre 

Mercantil, a desembre de 2013 les dones ocupaven un 20,92 % dels càrrecs als 

consells d’administració de les empreses. 

 

4.3.3 La vida familiar i social 

Les dades de l’Enquesta d’integració social i salut de l’INE de 2012 ofereixen una 

interessant aproximació a les barreres que poden sentir les persones per participar 

a diferents àmbits de la vida. Els motius pels quals les dones deien sentir-se 

discriminades eren, en primer lloc, l’edat, seguida de l’ètnia i el sexe, en tercer lloc. 

I entre les principals situacions en les quals percebien aquesta discriminació eren: 

participar en activitats d’oci i culturals (68,73 % de les entrevistades!), l’accés a 

una feina adequada, sortir de casa, o les activitats formatives. Els arguments més 

recurrents foren: el fet d’estar massa ocupades i la manca de disponibilitat d’altres 

persones.    

Les xifres següents, entre d’altres, poden servir per justificar aquesta 

percepció: 

 Hi ha una mejor dedicació horària dels homes a tasques remunerades, 

reconegudes i associades a l’esfera pública. 

 Tot i que ha augmentat a la participació dels homes en les tasques 

domèstiques (activitats de la llar i família), el temps que hi dediquen les 

dones és de gairebé dues hores més que els homes.  

 Pel que fa al seguiment dels estudis dels/de les fills/filles, en un 51% de les 

llars s'ocupa només la mare, mentre que els pares ho fan sols en un 1,3% 

de les cases. 

 Les excedències per cura d’un familiar encara recauen primordialment 

sobre les dones: l’any 2012, el 92 % del total d’excedències sol·licitades. La 
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majoria d’aquestes sol·licituds (el 86 %) eren per a la cura d’infants, i la 

resta, per a la cura de familiars. 

 Del total de les llars de les Illes Balears amb infants encapçalades per una 

única persona, el 78,06 % correspon a llars encapçalades per mares. 

 Continua havent-hi diferències significatives en activitats de temps lliure i 

activitats esportives (els homes hi dediquen 15 minuts diaris més de 

mitjana) i en el temps dedicat a la informàtica (els homes hi dediquen 20 

minuts més).  

 

Aquestes dades dibuixen la següent realitat social: les dones dediquen més 

temps a les tasques de cura no remunerades, tradicionalment feminitzades i 

relatives al món domèstic, i els homes, a tasques remunerades, reconegudes i 

associades a l’esfera pública. Les càrregues de cura dificulten l’accés al treball en 

igualtat de condicions, el que provoca que moltes dones treballin a temps parcial o 

romanguin inactives per assumir-les. 

 

4.3.4 La violència de gènere 

Segons l’informe elaborat per Carmen Ruiz (2016), des de 1999 fins a setembre 

de 2015, a Espanya, el nombre de dones menors de 21 anys assassinades s’eleva 

a 50. La franja dels 18 als 20 anys és la que concentra el major nombre de mortes. 

Però ja sabem que els assassinats són només la punta de l’iceberg. És 

especialment interessant l’estudi nacional publicat l’any 2014 per la Delegació del 

Govern per a la Violència de Gènere, que analitza des de vàries perspectives 

l’impacte de la violència de gènere entre els i les adolescents. Una mostra 

representativa d’adolescents de les nostres illes va confessar haver patit, alguna 

vegada, les situacions següents: “m’han insultat o ridiculitzat”, “m’han dit que no 

servia per a res”, “m’han intentat aïllar de les meves amistats”, “m’han intentat 

controlar”, “m’han fet sentir por”, “m’han pegat”, “m’han intimidat amb frases o 

conductes de caràcter sexual”, “m’han ofès o insultat per les xarxes socials”, 

“m’han forçat a mantenir sexe amb amenaces vàries”, etc. 
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 Per tant, podem afirmar que són moltes les formes que adopta la violència 

de gènere, i també són moltes les vegades que passa desapercebuda. Si, com 

explicàvem abans, per mitjà de la coeducació, aconseguim erradicar aquells 

patrons que han permès perpetuar les conductes violentes i la primacia d’un 

gènere sobre un altre, ja no hi haurà més icebergs que haver d’esbucar. 

 

4.4  La transmissió d’estereotips a les escoles 

 

4.4.1 Mecanismes de transmissió 

En l’actualitat, el nombre de nines a l’ensenyament obligatori és igual al dels nins, 

la legislació educativa no discrimina per raó de sexe, la capacitat intel·lectual de 

les dones ha quedat sobradament demostrada i l’índex d’èxit escolar femení 

supera el masculí. Davant la descripció d’aquesta situació, hom podria pensar que 

no hi ha cap tipus de discriminació en el sistema escolar i que l’existència de 

desigualtats socials entre els sexes no té res a veure amb l’educació (Sánchez, 

2002). Podria pensar-se, doncs, que és la societat qui discrimina, no l’escola, però, 

tal com assenyala Subirats (1991, p. 45):  

“La discriminación no incide en los niveles de éxito escolar, 

sino en el nivel de formación del género, devaluando la personalidad 

femenina de tal manera que las niñas interiorizan su papel secundario 

y su inseguridad en el mundo público, y ello, incluso en el caso de 

que sean alumnas extraordinariamente brillantes”.  

 

Segons l’autora, el que marca la diferència és l’aprenentatge inconscient, 

per part de les nines, que el seu valor per a la vida privada és major que per a la 

vida pública, o que els seus interessos han d’anar orientats a la cura i l’atenció 

dels altres, que les seves qualitats com a dones es veuen potenciades en el món 

de l’ensenyament, l’enfermeria, o el secretariat, etc. 
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D’acord amb Salvà, Rosselló, i Quintana (2018), l’escola mixta contribueix a 

l’aprenentatge dels gèneres a partir de tres tipus de currículum: l’explícit, l’ocult i 

l’omès. 

El currículum explícit és el que s’ensenya intencionadament, el currículum 

formal. Aquest currículum es nodreix del que s’ensenyava a les escoles 

masculines, l’objectiu dels quals era educar els infants per complir el paper social 

atribuït als homes. És per això que els valors associats al que és femení, com ara 

la cura dels altres, queden exclosos del currículum escolar i són “menyspreats” en 

l’àmbit laboral.  

El currículum omès és el que fa invisible les aportaciones de les dones en el 

desenvolupament social i històric de la humanitat. Aquesta manca de referències a 

la feina de les dones està estretament lligada a la seva absència en l’àmbit públic i 

social, però també al “menyspreu” de què parlàvem en el paràgraf anterior. 

Finalment, el currículum ocult fa referència a tot el que es transmet 

“inconscientment”. Té a veure amb l’organització i la gestió dels centres educatius 

(més presència masculina en els càrrecs directius, segregació per sexe segons el 

nivell, biaix en l’elecció de les especialitats, entre d’altres) i amb les expectatives o 

les pressumpcions del professorat sobre la binarietat de les identitats de gènere, 

sobre l’heterosexualitat per defecte de l’alumnat, sobre el tipus de família que 

tenen, o sobre les activitats que agraden més a nins i a nines, per posar només 

uns quants exemples. Espera el professorat que nins i nines es comportin d’igual 

manera? Com gestionen els conflictes? Quan sol·liciten la seva col·laboració, 

pressuposen rols tradicionals de gènere? Desgraciadament, la resposta a moltes 

d’aquestes preguntes posa de manifest que l’escola no és tampoc un espai 

“neutre” de prejudicis i estereotips (IBdona, 2018). 

Segons Barrachina (2011), la incorporació de la dona al treball remunerat i 

el desequilibri en els horaris laborals que segueixen mares i pares han provocat 

que els infants i el jovent cada cop depenguin més del professorat. Això confereix 

encara més rellevància a allò que transmet l’escola. 
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L’estudi realitzat per Cordero l’any 2013 en un centre andalús de primària 

és especialment il·lustratiu perquè recull, d’una manera molt clara, per què no hi 

ha una igualtat efectiva entre homes i dones en l’àmbit educatiu, tot i els esforços 

en aquest camp. L’autora va identificar i categoritzar en 5 blocs les traves que 

presentava l’escola per treballar la coeducació. A continuació s’exposen les 

conclusions extretes de cada bloc: 

1. Escola-família. Els centres, en general, són bastant hermètics. Les vies de 

participació familiar solen reduir-se a tutories personalitzades i reunions 

informatives. Aquesta falta de connexió provoca una percepció pessimista 

del centre respecte al foment de la igualtat de gènere: les persones 

entrevistades consideraven que la ideologia familiar i els rols que els nins i 

nines veuen a les seves llars pesen molt més que els valors que es puguin 

transmetre a l’escola, i la idea que tot esforç que es faci en l’àmbit educatiu 

quedarà diluït per les experiències familiars de l’alumnat desmotiva el 

professorat. 

2. Barreres identificades pel professorat. La falta de temps va ser l’excusa 

més recurrent, així com la percepció que la coeducació no és quelcom que 

mereixi un tractament específic a les aules. No és que les persones 

entrevistades negassin la importància de la coeducació, però consideraven 

que a les seves classes ja integraven els continguts en aquesta matèria, el 

que posa de manifest la invisibilitat i el desconeixement, per part del 

professorat, de molts dels factors que contribueixen a perpetuar les 

desigualtats en l’àmbit educatiu. Altres traves detectades per abordar la 

coeducació foren: la por a allò desconegut, la falta d’informació, la 

necessitat de formació específica, la manca de recursos per a la seva 

implantació efectiva, la no remuneració d’allò que es considera “feina extra”, 

el desgast, l’edat (que implica moltes vegades una determinada forma de 

pensar i uns determinats costums) i el desacord amb els valors 

coeducatius, en menor mesura. 
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3. Barreres relacionades amb l’Administració. A grans trets, l’estudi revela la 

idea, per part de la comunitat educativa, que les propostes de 

l’Administració no solventen els problemes reals del centre, atesa la falta de 

coordinació entre uns i altres. 

4. La manera de tractar la coeducació. Les persones entrevistades pensen 

que l’escola tracta d’igual manera els nins i les nines, i atribueixen les 

diferències entre nins i nines als missatges que rep l’alumnat de la família o 

dels mitjans de comunicació, per una banda, i a la genètica, per una altra.  

A la pregunta “Com tractau vosaltres la coeducació en la vostra pràctica 

diària?”, la resposta més recurrent va ser “amb naturalitat”, deixant fer. La gran 

majoria dels/de les entrevistats/des explicaren que promouen valors com la 

tolerància, el respecte o el companyerisme a les aules, però sense fer cap 

menció explícita a les qüestions de gènere. Aquesta actitud revela la percepció 

comentada anteriorment que la coeducació no necessita d’unes dinàmiques 

específiques, sinó que n’hi ha prou amb el que es fa en el dia a dia. 

5. Mostres de sexisme entre el professorat. El camuflatge atorgat per la 

“naturalitat” amb què es treballa la coeducació serveix d’amagatall per a les 

pràctiques sexistes. El laissez-faire que descrivíem en el bloc anterior 

deriva en una manca d’intervenció envers els rols establerts, i afavoreix la 

perpetuació de la situació actual. 

 La situació descrita per Cordero arrel d’aquest estudi pot extrapolar-se 

fàcilment als centres de les nostres illes. No intervenir és l’opció més habitual, el 

que atorga a la coeducació un tractament secundari i irrellevant. El fet de no donar 

a aquest tema la importància que es mereix posa de manifest el desconeixement 

sobre els efectes de permetre la reproducció dels patrons sexistes i sobre 

l’enriquiment que la coeducació representa tant per als nins com per a les nines. 

 

4.4.2 Sexisme a l’àrea de la Primera Llengua Estrangera 

En el món occidental, la majoria d’estudis recents sobre igualtat de gènere en 

l’àrea de l’anglès com a llengua estrangera (EFL) defensen la inexistència de trets 
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masclistes en els llibres de text. Tal com expliquen Lee i Collins (2009), moltes 

editorials fan servir una àmplia varietat d’estratègies per evitar un tractament 

desigual o estereotipat dels dos sexes: s’empren termes inclusius, el genèric “they” 

o “she” and “he” quan no pot sustituir-se per “they”, frases que inclouen tant homes 

com dones, i es representen ambdós sexes en activitats o professions diferents a 

les tradicionalment assignades a cadascun. No obstant això, segons aquests 

autors, no es visibilitza d’igual manera la contribució de les dones al 

desenvolupament de la humanitat; per exemple, a penes s’hi inclouen textos 

referits a dones inventores, científiques o heroïnes. És el currículum omès del que 

parlàvem anteriorment. 

 Tot i el contingut “neutral” dels llibres de text, i tal com assenyalen autors 

com García (2006), la desigualtat de gènere en l’area d’EFL té més a veure amb el 

que roman al subconscient d’alumnes i docents. Segons García, és vital potenciar 

la consciència del professorat en temes d’igualtat per evitar la repetició de patrons 

masclistes a les classes d’anglès. 

En un article publicat el 2004, Norton i Pavlenko recullen els mecanismes 

emprats per docents de tot el món per introduir la igualtat de gènere a les classes 

d’anglès com a llengua estrangera. Conclouen que el canvi pedagògic passa per 

flexibilitzar el currículum per tal d’integrar les necessitats de tot l’alumnat, i ha de 

basar-se en la presa de decisions conjunta entre alumnes i professorat, en un 

model d’ensenyament i aprenentatge que tengui en compte les experiències vitals 

i les creences dels/de les estudiants, i en pràctiques docents que animin els/les 

estudiants a imaginar altres maneres de veure el món. 

 

4.5  Marc normatiu i currículums educatius 

En aquest apartat es farà una revisió de la legislació que regula la coeducació tant 

en l’àmbit estatal com en l’autonòmic, així com la normativa sobre el currículum de 

l’educació secundària obligatòria (ESO) i el currículum de la primera llengua 

estrangera. 
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4.5.1 La legislació d’àmbit estatal 

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere dedica l’art. 4 a l’educació. Segons aquest article, 

una de les finalitats del sistema educatiu espanyol ha de ser “la formación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 

de los principios democráticos de la convivencia” i “desarrollar en el alumnado la 

capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, 

valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres”. En el 

mateix sentit, estableix que el sistema educatiu ha d’afavorir la supressió dels 

obstacles que dificulten la igualtat plena entre homes i dones mitjançant la 

formació per a la prevenció i gestió de conflictes.  

A l’exposició de motius, la llei anuncia la incorporació de l’educació sobre 

igualtat entre homes i dones i sobre la violència de gènere al contingut curricular a 

l’ESO i introdueix la figura de l’agent de coeducació: una persona del consell 

escolar que ha d’impulsar les mesures en aquesta matèria. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

homes dedica els articles 23 i 24 a la coeducació. Segons l’article 24, les 

administracions educatives han de garantir la igualtat de tracte a homes i dones i 

han de desenvolupar tot un seguit d’actuacions en l’àmbit de les seves 

competències. Entre aquestes, s’inclou la integració del principi d’igualtat en el 

currículum de totes les etapes, l’eliminació dels estereotips i els continguts 

sexistes i la visibilització de les dones. 

 

4.5.2 La legislació autonòmica 

La Llei d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears (Llei 11/2016, de 28 de 

juliol) és la màxima legislativa de la nostra comunitat en matèria de coeducació. Té 

com a finalitat “fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els homes” i 

estableix els mecanismes, les mesures i els recursos orientats a aquest fi. 
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 El capítol I del títol IV d’aquesta llei està dedicat a les mesures per 

promoure la igualtat en l’àmbit de l’educació. Segons l’art. 26.1 d’aquesta apartat, 

s’ha de potenciar 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’un orientació acadèmica i professional no 

esbiaixada pel gènere”. Per aconseguir-ho, serà bàsic fomentar la igualtat real 

entre homes i dones tant en el currículum, com en l’organització dels centres, com 

en qualsevol altre àmbit d’actuació en què intervengui la comunitat educativa (per 

exemple, AMIPA, consells de delegats, etc.). 

 Els materials didàctics escollits, també els digitals, han de fer un ús no 

sexista del llenguatge, han d’evitar la invisibilització de les dones i han de garantir 

una presència equilibrada i no estereotipada d’homes i dones (art. 28).  

Per altra banda, en els consells escolars hi ha d’haver una persona formada 

en igualtat de gènere que impulsi les mesures coeducatives del centre (art. 29). 

Finalment, l’administració ha de procurar al professorat una formació específica en 

igualtat (art. 30). 

La Llei 11/2016 recull també els plantejaments de la Llei 8/2016, de 30 de 

maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 

intersexuals i per erradicar la LGTB-fòbia. A partir d’aquesta llei es va establir el 

Protocol de detecció, comunicació i actuacions per alumnes transsexuals i 

transgènere als centres educatius de les Illes Balears (Protocol Trans), que té com 

a objectiu oferir pautes d’actuació als centres per prevenir i gestionar situacions de 

discriminació o violència per motius de gènere. 

 Atès que la desigualtat de gènere afecta la convivència en els centres, 

també val la pena esmentar el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual 

s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als 

centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, 

que assenta les bases d’una convivència real entre tots els membres de la 

comunitat educativa.  
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 Finalment, mereix també una menció especial el Protocol de prevenció, 

detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears, aprovat el 25 

d’abril de 2016, atès que en l’annex 12 dóna una sèrie d’orientacions davant de 

situacions de violència masclista. 

 

4.5.3 El currículum d’ESO 

El currículum és una de les eines més potents per treballar la coeducació als 

centres. Tractar el tema transversalment i directament en els diferents continguts 

de totes les àrees és vital perquè arreli de ple i no quedi relegat al marc teòric. En 

aquest apartat es farà una revisió de les possibilitats que ofereix el currículum 

arran de la publicació de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa), i del Decret 34/2015, de 15 de maig, que 

defineix el currículum d’ESO a les Balears. 

 Pel que fa a la LOMCE, no ha rebut precisament una càlida benvinguda 

entre la comunitat educativa. Pel que fa al tema que ens ocupa, i tal com 

assenyalen Salvà, Rosselló, i Quintana (2018), la norma és regressiva, condició 

que es manifesta, entre d’altres, en l’ús d’un llenguatge sexista en la seva 

redacció, el suport al finançament públic de l’escola segregada o la supressió 

d’assignatures que treballaven directament les teories del gènere (Educació per la 

Ciutadania, Drets Humans, Educació Eticocívica). 

 Contràriament, la LOMCE sí inclou alguns punts que contenia la llei anterior 

relatius a la formació del professorat en matèria de gènere, a la incorporació de plans 

de convivència als centres educatius, i a l’ús de materials didàctics que fomentin la 

igualtat entre els gèneres, amb l’objectiu únic de prevenir la violència de gènere. 

 En l’àmbit autonòmic, el currículum d’ESO ve regulat pel Decret 34/2015, de 

15 de maig. Quatre dels 13 objectius que planteja fan referència directa a la Llei 

d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears (2016). 
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4.5.4 El currículum de la primera llengua estrangera 

La llengua és, alhora, objecte d’estudi per si mateixa i eina per al creixement 

personal dels individus i per a la sociabilització. Aquest enfocament comunicatiu és 

la base del currículum de la primera llengua estrangera a la nostra comunitat. Tal 

com s’explica a la justificació de l’assignatura, “l’adquisició de llengües estrangeres 

afavoreix una visió oberta i positiva de les relacions amb els altres, visió que 

contribueix a fomentar actituds de valoració i respecte envers [...] altres individus 

amb usos, valors i creences diferents dels propis”. Ens ajuden a obrir els ulls, a 

expandir el nostre coneixement del món i de les infinites realitats que hi conviuen.  

Val la pena repassar breument la contribució de l’assignatura d’anglès al 

desenvolupament d’aquelles competències bàsiques que més poden ajudar a 

tractar la igualtat de gènere a les aules, com són la competència social i cívica, el 

sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, i la consciència i expressions culturals. 

Tal com assenyala el currículum pel que fa a la primera (Decret 34/2015, p. 8), 

“L’aprenentatge de llengües suposa necessàriament una actitud 

oberta envers els altres; els nous coneixements i actituds han de 

desenvolupar l’habilitat per comprendre l’habilitat social del món 

plural on vivim i per exercir una ciutadania democràtica [...]. En la 

competència social i cívica són cabdals l’habilitat per interactuar 

eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels 

problemes de la comunitat, el respecte als drets humans i la 

comprensió i l’acceptació de les diferències de tota casta presents al 

món. El caràcter relatiu dels costums, les pràctiques i les idees és 

una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat 

d’enriquiment mutu i d’evitació o resolució de conflictes [...]”. 

 

L’assignatura d’anglès permet fomentar també el sentit d’iniciativa gràcies a 

la incorporació de dinàmiques en les quals l’estudiant aprèn a ser crític i a estar 

compromès, i a articular de manera clara i convincent els seus pensaments. 
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Finalment, l’aprenentatge d’un idioma col·labora en el desenvolupament de la 

competència de consciència i expressions culturals perquè esdevé una eina que 

permet valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg. 

En l’apartat de la proposta educativa s’aprofundirà en les possibilitats que 

ofereix l’assignatura d’anglès per introduir la coeducació a les aules i fora d’elles, 

si bé, d’entrada, podem dir que l’enfocament comunicatiu de la nostra àrea i la 

infinitat de temes que poden tractar-s’hi facilita molt aquesta tasca. 

 

4.6   Pla d’acció a les Illes Balears 

En aquest apartat es revisarà breument els programes o mesures que hi ha en 

marxa a la nostra comunitat per fomentar la igualtat de gènere i prevenir la 

violència masclista en l’àmbit educatiu. 

 El programa autonòmic més important en aquesta matèria és el pacte social 

Reacciona, que inclou 135 mesures contra les violències masclistes per al període 

2017-2020. De les 6 línies estratègiques proposades, n’hi ha 3 que poden aplicar-

se a l’àmbit educatiu. 

El Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 

a les Illes Balears 2017-2019 amplia algunes de les mesures previstes en el 

Reacciona i n’afegeix de noves orientades a fomentar la igualtat de tracte i no-

discriminació del col·lectiu LGTBI.  

 També mereix una atenció especial el IV Pla Estratègic d’Igualtat 

d’Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020, promogut per l’Institut Balear de la 

Dona. Aquest pla inclou 51 mesures per potenciar la coeducació i prevenir la 

violència en tots els àmbits educatius. 

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar és un organisme 

imprescindible en la tasca que ens ocupa. Proporciona als centres eines, recursos 

i assessorament per a la posada en marxa de totes les iniciatives previstes a la 

normativa. 

 Els darrers anys, s’han creat vàries agrupacions de docents especialment 

sensibilitzades amb la coeducació. És el cas de l’Assemblea de Docents per la 
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Igualtat i de Feminisme a l’Escola, que es reuneixen periòdicament per 

intercanviar experiències positives i bones pràctiques als centres associats. A la 

Plataforma de Formació i Innovació Educativa de les Illes Balears també podem 

trobar algunes idees sobre convivència i educació emocional, però no 

específicament adreçades al tema que ens ocupa. 
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5. PROPOSTA DIDÀCTICA 

 

5.1  Justificació de la proposta 

El període de pràctiques del Màster de Formació per al Professorat ha coincidit 

amb dues dates importants per a la igualtat de gènere: el Dia Internacional per 

l’Eliminació de la Violència Contra les Dones (25 de novembre) i el Dia 

Internacional de la Dona (8 de març). A pesar que s’han organitzat activitats als 

centres per commemorar aquestes jornades, m’he adonat que molts i moltes 

alumnes no sabien ben bé per què se celebraven. Des del meu punt de vista, no 

serveix de res penjar llaços liles i escriure eslògans reivindicatius si la informació 

sobre les raons per celebrar aquestes jornades no arriba a l’alumnat. És 

impossible que el missatge cali en ells i elles si no entenen per què són importants 

les manifestacions per la igualtat. 

 

5.2  El projecte: un calendari per la igualtat 

El projecte que planteja aquesta proposta és l’elaboració d’un calendari virtual “per 

a la igualtat” en anglès. Es tracta d’un projecte comú per a tots els grups de 

secundària d’un mateix centre, això és, des de primer fins a quart d’ESO. Es 

desenvoluparia durant tot el curs acadèmic i, a mesura que avançàs el curs, el 

calendari s’aniria actualitzant amb les aportacions de cada grup. 

A l’any, hi ha més d’una dotzena de jornades commemoratives de fites 

importants per a la igualtat de gènere. Cada grup, per tant, s’encarregaria d’investigar 

quina és la història que s’amaga darrera cada una d’aquestes dates, per què se 

celebren, què va passar aquest dia perquè després es convertís en el “Dia 

Internacional de X”, per tal d’entendre les causes de les reivindicacions actuals. 

Al mes de setembre, el centre comptaria amb un calendari en anglès que 

permetria a tota la comunitat educativa comprendre millor les raons que justifiquen 

el canvi social cap a la igualtat de gènere, gràcies a la feina feta pels diferents 

grups de secundària. Amb un sol clic sobre una determinada data (per exemple, 
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dia 8 de març), pares, mares, estudiants i equip directiu i docent, podrien obtenir 

informació detallada sobre aquesta data. 

 

5.3  Objectius del projecte 

 

5.3.1 Objectius didàctics  

L’objectiu principal d’aquesta proposta és potenciar les habilitats comunicatives en 

anglès de l’alumnat a partir del topic “igualtat de gènere”.  

Per això, farà falta: 

 Treballar els continguts curriculars a través de diverses activitats orientades a: 

 a) potenciar la comprensió i la producció de textos tant orals com escrits, el 

que es tradueix en la pràctica de l’speaking, el writing, el listening i el 

reading; 

 b) fomentar la resta de competències de l’alumnat. 

 Promoure la interdisciplinarietat. L’elaboració del calendari propicia la 

col·laboració interdepartamental. 

 

5.3.2  Objectius en termes de coeducació 

L’objectiu principal de la proposta és fer els infants conscients de les desigualtats 

vigents per raó de gènere i convertir-los/les en agents d’un canvi social més que 

necessari.  

Així, el objectius d’aquesta proposta didàctica, des de la perspectiva de la 

coeducació, poden resumir-se en: 

 Fomentar la presa de consciència envers una situació de discriminació. 

 Promoure l’esperit crític de l’alumnat i el seu compromís amb el canvi social. 

 Evitar la transmissió d’estereotips sexistes. 

 Aprofitar i potenciar la diversitat com una manifestació de la llibertat. 

 Fomentar el respecte. 
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5.4 Competències que es treballen  

A continuació s’exposen breument les competències que permetrà treballar aquest 

projecte: 

 La competència lingüística, òbvia en l’assignatura de llengua estrangera. 

Els/les estudiants hauran de comprendre i produir textos en anglès. 

 La competència matemàtica. La gran majoria de dades que fonamenten les 

reivindicacions per la igualtat de gènere s’expressen en percentatges. La 

recerca d’informació sobre, per exemple, la diferència salarial entre homes i 

dones, obligarà l’alumnat a treballar aspectes quantitatius. 

 La competència digital. Tota la informació que l’alumnat necessiti per 

enllestir la tasca l’obtendran a partir de cerques a la xarxa. 

 Aprendre a aprendre. Aquesta competència és la que genera, en l’alumnat, 

l’interès, la motivació i la inquietud pel coneixement, per saber. El projecte 

proposat contribueix a alimentar la curiositat dels/de les estudiants pel món 

que els envolta. 

 La competència social i cívica. El calendari contribuirà a potenciar l’habilitat 

de l’alumnat per interactuar amb els seus companys i les seves companyes 

de classe, per mostrar interès pels problemes, per comprendre, acceptar i 

respectar les diferències.  

 Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. El calendari constitueix en sí una 

excusa fantàstica per desenvolupar l’esperit crític, creatiu i compromès de 

l’alumnat envers la igualtat de gènere. A més, el treball en equip i la tria i 

l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del 

discurs, d’adaptació als recursos i a les pròpies capacitats que l’alumnat 

necessitarà per produir la seva part del calendari, ja requereixen iniciativa. 

 Consciència i expressions culturals. La investigació que l’alumnat haurà de 

fer per elaborar la seva part del calendari els ajudarà a entendre el caràcter 

relatiu dels costums i, per l’altra, a valorar la llibertat d’expressió, el dret a la 

diversitat i la importància del diàleg intercultural.  
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5.5  Planificació i temporalització del projecte 

La planificació del calendari afecta tot el Departament de Llengua Estrangera, atès 

que són tots els cursos i grups implicats en la tasca. La proposta que es detalla a 

continuació està pensada per un centre amb 4 línies per curs de secundària (un 

total de 16 grups), però pot adaptar-se a qualsevol centre.  

Al mes de setembre es programaran i planificaran les sessions que es 

dedicaran a treballar el calendari. A cada grup s’assignarà una data del llistat 

següent, en funció del perfil de l’alumnat i el seu nivell de competència en llengua 

anglesa: 

 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les 

Dones. 

 11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nines en les Ciències 

 22 de febrer, Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Homes i Dones 

 8 de març, Dia Internacional de la Dona o Dia de la Dona Treballadora 

 31 de març, Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere 

 24 de maig, Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament 

 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 

 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI 

 23 de setembre, Dia Internacional contra l’Explotació Sexual, la Trata i el 

Tràfic de Dones i Menors amb finalitats d’Explotació Sexual 

 11 d’octubre, Dia Internacional de la Nina 

 14 d’octubre, Dia de les Escriptores 

 15 d’octubre, Dia Internacional de la Dona Rural 

Dues setmanes abans de cada data important, la informació relativa a 

aquesta data ja ha d’estar disponible a la web del centre, perquè tota la comunitat 

educativa pugui conèixer millor, i amb prou antelació, el rerefons de les 

reivindicacions per la igualtat que es vagin succeint al llarg del curs acadèmic. Hi 

haurà casos en què no es podrà respectar aquesta antelació per mor de vacances, 
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festivitats o motius varis, però s’intentarà fer la publicació amb la major diligència 

possible. 

L’equip directiu, amb l’ajuda de la persona encarregada de la comunicació 

del centre i de l’agent coeducatiu, serà el responsable de donar difusió a les 

publicacions de la web. L’objectiu d’aquesta publicitat és arribar al màxim de gent 

possible i, sobretot, donar arguments, especialment a estudiants i docents, per 

implicar-se, amb coneixement de causa, en els preparatius que el centre faci 

entorn d’aquestes jornades especials. Per tant, aquesta proposta didàctica ha 

d’interpretar-se com un complement a les activitats que el centre organitzi amb 

motiu de cada diada. 

Per a la difusió de les publicacions, l’equip directiu emprarà totes les vies de 

comunicació al seu abast: circulars en paper/virtuals, correu electrònic, 

pòsters/avisos a les parets del centre, etc.  

Per la seva banda, el professorat de Llengua Estrangera dedicarà alguns 

minuts de les sessions posteriors a cada actualització a comentar la darrera 

publicació. D’aquesta manera, la igualtat de gènere es convertirà en un tema 

recurrent a les classes d’EFL.  

Perquè la informació estigui disponible a la web dues setmanes abans de 

cada data especial, l’alumnat ha de començar a fer-hi feina un mes abans. Per 

això, el calendari exposat anteriorment no està ordenat cronològicament, sinó per 

l’ordre en què la informació de cada data anirà apareixent a la web. Si les classes 

comencen a mitjans setembre i els grups necessiten aproximadament un mes de 

feina per elaborar la seva part del calendari, no hi pot haver cap publicació abans 

de mitjans d’octubre. En aquest sentit, és important tenir en compte que hi haurà 

alumnes de 4t d’ESO que no continuaran els estudis o no ho faran en el mateix 

centre; per tant, és aconsellable que, en la distribució de les dates, no se’ls 

n’assigni cap posterior al 28 de juny. 

El Departament de Llengua Anglesa decidirà la distribució de les dates 

entre els diferents grups i es coordinarà a aquest efecte. Cada docent 

s’encarregarà de programar les sessions que necessitarà per enllestir la tasca 



 34

assignada a cada grup, si bé l’esquema a seguir i el contingut de cada sessió 

s’elaborarà conjuntament. Així, en termes generals, per elaborar el calendari se 

seguirà la planificació següent: 

- Distribució de les dates entre els diferents grups. 

- Definició dels continguts de cada publicació. Més endavant s’ampliarà la 

informació sobre aquest punt. 

- Preparació de les sessions per part del/de la docent. 

- Sessions dedicades a l’elaboració del calendari: 9 sessions (1 mes aprox.) 

- Avaluació dels continguts treballats 

- Publicació a la web i difusió de la informació per part de l’equip directiu (2 

setmanes abans de cada jornada commemorativa). 

La graella següent vol servir d’exemple de planificació per al centre escollit (16 

grups de 4 cursos): 

 

Jornada commemorativa Grup 
Sessions de 

treball 
Avaluació 

Data límit 
publicació 

25/11 Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones 

4A 14/10 – 04/11 
Setmana 

04/11 - 08/11 
11/11 

11/02 Dia Internacional de 
les Dones i les Nines en 
les Ciències 

3A 13/01 – 31/01 
Setmana 

03/02 - 07/02 
28/01 

22/02 Dia Europeu per a la 
Igualtat Salarial entre 
Homes i Dones 

1A i 1B 13/01 – 31/01 
Setmana 

03/02 - 07/02 
07/02 

08/03 Dia Internacional de 
la Dona o Dia de la Dona 
Treballadora 

4B 27/01 – 14/02 
Setmana 

17/02 - 21/02 
21/02 

31/03 Dia Internacional de 
la Visibilitat Transgènere 

4C 24/02 – 13/03 
Setmana 

16/03 - 20/03 
17/03 

24/05 Dia Internacional de 
les Dones per la Pau i el 
Desarmament 

3B 
 

20/04 – 08/05 
Setmana 

11/05 - 15/05 
11/05 
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28/05 Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les 
Dones 

2A i 2B 20/04 – 08/05 
Setmana 

11/05 - 15/05 
14/05 

28/06 Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI 

3C 18/05 – 05/06 
Setmana 

08/06 - 12/06 
15/06 

23/09 Dia Internacional 
contra l’Explotació Sexual, 
la Trata i el Tràfic de Dones 
i Menors amb finalitats 
d’Explotació Sexual 

3D 18/05 – 05/06 
Setmana 

08/06 - 12/06 
16/09 

11/10 Dia Internacional de 
la Nina 

4D 16/09 – 04/10 
Setmana 

07/10 - 11/10 
07/10 

14/10 Dia de les Escriptores 1C i 1D 16/09 – 04/10 
Setmana 

07/10 - 11/10 
07/10 

15/10 Dia Internacional de 
la Dona Rural 

2C i 2D 16/09 – 04/10 
Setmana 

07/10 - 11/10 
07/10 

 

 A finals de curs, i a partir de la rúbrica detallada més endavant, el 

Departament es reunirà per valorar el projecte i proposar millores per al curs 

següent.  

 

5.6  Disseny del calendari i interdisciplinarietat 

Clicant la data que ens interessi del calendari, s’accedirà a una plana amb 

informació completa sobre aquesta data i enllaços a altres pàgines web per qui 

vulgui ampliar la informació sobre el tema.   

Si bé no s’inclou en aquesta proposta perquè s’escapa del que és 

pròpiament de l’àrea d’anglès, seria fantàstic poder comptar amb la resta de 

departaments per a l’elaboració del calendari. Plantejar un projecte interdisciplinar 

reforçaria els objectius de la proposta, atès que la igualtat de gènere es treballaria 

des de vàries àrees al mateix temps. Seria especialment interessant poder 

col·laborar amb les àrees de Plàstica i Informàtica i amb la de Geografia i Història; 

les primeres segurament contribuirien a millorar el disseny del calendari, mentre 

que la segona ajudaria l’alumnat a contextualitzar les reivindicacions per la 

igualtat. 
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En el cas de produir-se aquesta col·laboració, el/la docent encarregat/da de 

treballar cada data es coordinaria amb el seu/la seva homòleg/a de les altres 

àrees implicades. 

 

5.7  Contingut de les publicacions i disseny de les sessions de feina 

La plana que es desplegaria en clicar una de les dates assenyalades a la web ha 

de contenir la informació següent: 

a) Per què se celebra aquesta data? Què va passar aquest dia? 

b) Quan es va celebrar per primera vegada? 

c) Per què? Quina era la situació que va provocar aquests fets? Context històric. 

d) Personatges importants. 

e) Quina és la situació actual? 

f) On puc obtenir més informació sobre el tema? 

g) Reflexió del grup sobre el tema. 

Les imatges i les gràfiques podrien servir per il·lustrar moltes de les dades 

presentades i per assenyalar l’evolució de la situació des que es va denunciar per 

primer pic fins als nostres dies. 

Com s’explicava abans, el/la docent encarregat/da de cada data és la 

persona responsable de planificar les sessions perquè la plana estigui llesta dues 

setmanes abans de la data treballada. El contingut d’aquestes sessions és 

totalment lliure, sempre i quan es treballin els objectius tant acadèmics com 

coeducatius plantejats al començament de la proposta. No hem d’oblidar que el 

projecte s’emmarca en l’assignatura d’anglès com a llengua estrangera, fet pel 

qual la finalitat primera de la proposta és millorar la competència lingüística de 

l’alumnat en llengua anglesa. En un apartat posterior, es plantegen una sèrie 

d’activitats que permeten treballar continguts de l’assignatura a partir del topic 

“igualtat de gènere”. 

A títol orientatiu, aquesta podria ser un esquema de les sessions: 

- 1a sessió: Introducció del tema. 

- 2a, 3a i 4a sessió: Recerca d’informació. 
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- 5a, 6a, 7a i 8a sessió: Elaboració de la plana que es publicarà a la web. 

- 9a: Cloenda i recapitulació.  

Cada docent decidiria els materials que posaria a disposició de l’alumnat per 

elaborar el “pòster”, així com els recursos que faria servir a classe per potenciar el 

coneixement de l’anglès i les habilitats comunicatives dels/de les estudiants. 

 

5.8  Avaluació del projecte 

L’avaluació del projecte s’articularà a partir de dos qüestionaris oberts dirigits a 

l’alumnat, i d’una rúbrica per al Departament de Llengua Estrangera. 

Els qüestionaris tenen per objectiu valorar l’impacte, en termes de 

coeducació, que l’elaboració del calendari ha tengut en l’alumnat. Un qüestionari a 

l’inici del curs permetrà determinar quin és el nivell de sensibilització de l’alumnat 

respecte de les desigualtats de gènere, i un altre, a finals de curs, servirà per 

valorar el progrés dels/de les estudiants en la matèria. El qüestionari de setembre 

pretén, a més, incitar a la reflexió. Ambdòs qüestionaris s’inclouen com annexos 1 

i 2, respectivament. 

Pel que fa als continguts, cada docent decidirà com avaluar les activitats 

realitzades en el marc del projecte (per exemple, un examen al final de la unitat 

dedicada al projecte o una avaluació individual i/o grupal per cada activitat feta a 

classe). Per fer-ho, haurà de tenir en compte les directrius del departament. 

La rúbrica, en canvi, facilitarà al Departament de Llengua Estrangera 

l’avaluació global del projecte, això és: analitzar, per una banda, la seva 

contribució al desenvolupament de les competències dels/de les estudiants i, per 

una altra, valorar la idoneïtat de la igualtat de gènere com a topic per treballar 

continguts curriculars, així com d’altres aspectes procedimentals. S’adjunta al 

treball com annex 3. 

Els resultats d’aquesta avaluació global es tendran en compte per al 

disseny del Pla de Convivència del centre. 
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5.9  Atenció a la diversitat 

És indispensable que totes les activitats programades en el marc del projecte es 

dissenyin tenint en compte l’alumnat amb necessitats especials. L’elaboració d’ún 

pòster en grup afavoreix, per se, el treball cooperatiu, però s’hauran d’adaptar 

expressament totes les activitats a les necessitats de cada estudiant. 

 

5.10  Aplicació pràctica: algunes lesson plans d’exemple 

Per sort, l’assignatura d’anglès permet treballar qualsevol contingut pràcticament a 

partir de qualsevol tema. En els llibres de text, és molt habitual trobar topics com el 

mediambient, la música, els viatges o la feina. Treballar continguts de l’assignatura 

a partir d’un tema com la igualtat de gènere és tan vàlid com fer-ho a partir dels 

temes esmentats anteriorment. A més, incloure una unitat didàctica referida a 

aquest topic fa visible la necessitat d’una aproximació més directa al tema. 

A continuació, es presenten una sèrie de lesson plans, a mode d’exemple: 

a) La primera, titulada ‘The Uprising of the 20,000’ està pensada per treballar 

la passive voice a partir de la investigació sobre el context històric que va 

propiciar les primeres manifestacions a favor de la igualtat de gènere en 

l’àmbit laboral. Aquesta revolta, que va tenir lloc a l’Amèrica de principis del 

segle XX, és l’origen de la commemoració del Dia Internacional de la Dona 

(8 de març). 

b) La segona, dedicada a la científica Jane Goodall, serveix per repassar el 

past simple a partir de la biografia d’aquesta eminència. Aquesta lesson 

plan podria emmarcar-se dins la unitat dedicada al Dia Internacional de les 

Dones i les Nines en la Ciència (11 d’octubre), l’objectiu del qual és, entre 

d’altres, fer visible la contribució de les dones al progrés de la humanitat. 

c) La tercera, titulada ‘Hijra, the third gender’, permet treballar els connectors 

de contrast i introduir nou vocabulari. Seria una bona proposta per a la 

unitat dedicada dedicada al Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere 

(31 de març). 
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d) En la quarta, ‘Jobs for men and jobs for women’, l’alumnat aprendrà 

vocabulari nou i construccions gramaticals bàsiques relacionades amb el 

món laboral a partir d’una sèrie de jocs. Seria una bona sessió en el marc 

del Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones (22 de febrer) 

 

El material preparat per aquestes sessions es pot consultat a l’apartat 

d’annexos. 



 40

5.10.1 The Uprising of the 20,000 

      

Topic 

Gender equality: Women’s Day 
 

Aims 

- To deal with the topic of gender equality, to raise students’ awareness of 
the topic and to promote their critical attitude towards gender bias. 

- To review grammar: the passive voice. 
- To foster reading, speaking, listening and writing skills. 
- To promote cooperative work. 
- To introduce new vocabulary. 
- To enhance students’ knowledge of historical facts. 

 

Age / Level 

The target group is 4th of ESO with an intermediate English level. 
 

Time 

55 minutes 
 

Materials 

- Digital board + projector 
- Worksheet A: New York Shirtwaist Strike of 1909 (Annex 4) 
- Worksheet B (Annex 5) 
- Power Point slides on passive voice (Annex 6) 

 

Overview 

This lesson might be the third one out of 9 sessions covering the topic of 
gender equality. After a brief introduction, students will read a text about the 
origins of the Women’s Day and answer some questions. The aim of this 
activity is to promote their comprehension skills and to increase students’ 
knowledge of historical facts. The text will also be used to review the use and 
formation of the passive voice. An extension task is also suggested if 
required. 
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Procedure 

1. Warm-up (5 
minutes) 
 
 

Ask students if they know why we celebrate the Women’s 
Day. Encourage them to share their opinion with the rest of 
the class. Evidence of gender inequalities will be certainly  
pointed out. 

2. Introduction (5 
minutes)  
 
 
 
 
 

Divide the class into small groups of 3. Then, hand in 
Worksheet A to each group and project Worksheet B on the 
digital board. Take some minutes to look at the pictures on 
Worksheet B and to explain the meaning of the most 
specific words in the text (shirtwaist, strike, garment, 
workforce, etc.). Ask students to figure out what is the text 
about. 

3. Reading (25 
minutes) 

Give time to students to read the text and to answer the 
questions in Worksheet B. 

4. Information 
sharing (10 
minutes)  

Each group will share with their classmates the answer to 
one of the questions in Worksheet B, so that all students get 
involved in the assignment. This way, the story behind the 
Women’s Day will be revealed. 

5. Grammar focus 
(10 minutes)  

Now, project the text on the digital board and mark some of 
the passive voice structures used in the text. Make the most 
of these structures to review the use and formation of the 
passive voice. Use the slides to that effect, if necessary. 

6. Extension 
activities  

Ask students to summarise what they have learned about 
the New York Strike of 1909 in a short essay (100 words). 
This essay, with which students are expected to practice the 
passive voice, will be included, together with some pictures, 
in the page referring to the Women’s Day of the virtual 
calendar. 
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5.10.2 Jane Goodall 

      

Topic 

Gender equality: International Day for Women at Science 
 

Aims 

- To deal with the topic of gender equality, to raise students’ awareness of 
the topic and to promote their critical attitude towards gender bias. 

- To learn about female contribution to science. 
- To practise the past simple. 
- To promote cooperative work. 
- To foster reading, speaking, listening and writing skills. 
- To enhance research, information gathering and summarising. 

 

Age / Level 

The target group is 3rd of ESO with an intermediate English level. 
 

Time 

55 minutes 
 

Materials 

- Digital board + projector 
- Chrome Books  
- Worksheet A (Annex 7), with links to the following websites: 
  a) https://www.sciencefocus.com/science/10-amazing-women-in-science-  

 history-you-really-should-know-about/ 
  b) http://www.janegoodall.org/our-story/about-jane/ 

   c) https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a34-d3cb-a96c-   
       7b3d061b0000 
  d) https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall 
- Video: Jane Goodall: Hero - Tribute to Dr. Goodall for her 80th birthday in 

2014, 3.08 min. 
- Teacher resources: Info on https://en.unesco.org/women-and-girls-in-

science/background to contextualise the activity. 
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Overview 

This lesson is the second one out of 9 sessions covering the topic of gender 
equality. After a brief explanation by the teacher to introduce the lesson, 
students will do some research on the biography of the scientist Jane Goodall. 
Then, they will have to answer some questions about her and summarise the 
information gathered in a short composition. All the activities included in the 
plan are intended for reviewing the past simple. An extension task is also 
suggested. 

 

Procedure 

1. Warm-up (5 
minutes) 
 
 

Share with the students the data revealing the 
underrepresentation of women in the fields of science and 
ask them to figure out the reasons why. A short debate is 
expected to take place. 
Then, introduce Jane Goodall to the students. Now, project 
Worksheet A on the digital board to introduce the activities 
to be carried out during the lesson. 

2. Research (25 
minutes) 

Divide the class into small groups of 3. Students will have 
20 minutes to check the information on four websites and to 
select the data they regard as useful for completing the 
activities on Worksheet A: a true/false exercise and a 
writing assignment. After 20 minutes, correct the first 
activity: each group will have to explain one out of the five 
statements. The answers of the students will help them 
perform the writing task, since important facts about Jane’s 
life and discoveries will be already disclosed. 

4. Writing a 
biography (20 
minutes)  

Students will have to write a short composition (150 words 
max.) about Jane Goodall’s biography. Further research will 
probably be needed to fulfil the task. Worksheet A includes 
some questions to help students organise the information 
gathered.   

5. Closure (5 
minutes)  

Project a short video about Jane Goodall’s life and 
achievements so that students get to know the scientist 
better. 

6. Extension 
activity  

Further research on other female scientists. All the 
biographies written will be included in the calendar. 
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5.10.3 Hijra, the third gender 

 

Topic 

Gender equality: International Transgender Day of Visibility 
 

Aims 

- To deal with the topic of gender equality, to raise students’ awareness of 
the topic and to encourage their critical attitude towards gender bias. 

- To learn about cultural differences around the world. 
- To practise the use of connectors of contrast. 
- To introduce new vocabulary. 
- To promote cooperative work. 
- To foster reading, speaking, listening and writing skills. 
- To promote research, information gathering and summarising. 

 

Age / Level 

The target group is 4th of ESO with an intermediate English level. 
 

Time 

55 minutes 
 

Materials 

- Digital board + projector 
- Worksheet A (Annex 8) 
- Video: Inequalities within India’s third gender community (4.48 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ssigT1dOWU 
- Chrome Books for the extension activity. 
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Overview 

This lesson is the third one out of 9 sessions covering the topic of gender 
equality. After a short debate on transgender groups, a video about 
transgender discrimination in India will be screened. The video works as a 
pretext to promote comprehension skills, to introduce new vocabulary related 
to the topic and to practise the use of connectors. Extension tasks are also 
suggested if needed. 

 

Procedure 

1. Warm-up (5 
minutes) 
 
 

Hand in Worksheet A to the students. To introduce the 
lesson, ask them whether they know who the people in the 
pictures are. Students will then share their knowledge and 
their impressions of transgender groups. Explain who the 
Hijras are to them. 

2. Video projection 
(15 minutes) 

The video Inequalities within India’s third gender community 
will be projected twice. After watching the video, a short 
debate on transgender discrimination in India and worldwide 
will be held. 

3. Comprehension 
activity (15 
minutes)  

After the discussion, students will have to complete a 
true/false activity and justify their answers. After that, they 
will check and discuss their answers with a peer. By 
comparing their answers with someone else’s, students will 
be encouraged to self-assess their work. 

4. Vocabulary 
focus (10 minutes)  
 

Individually, students will complete a ‘fill in the gap’ activity 
to work on the vocabulary appearing in the video related to 
social discrimination. 

5. Practice on 
connectors of 
contrast (10 
minutes). 

In the last exercise, students will be asked to write 
sentences including despite, while, however and although, 
used in the video. The contrast between the real and the 
ideal situation of Hijra in India is expressed in it through the 
use of these connectors. 

6. Extension 
activities  

Further research on other transgender groups, such as the 
Muxe in Mexico. 
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5.10.4 Jobs for men and jobs for women 

      

Topic 

Gender equality: European Equal Pay Day 
 

Aims 

- To deal with the topic of gender equality, to raise students’ awareness of 
the topic and to encourage their critical attitude towards gender bias. 

- To learn new vocabulary. 
- To promote cooperative work. 
- To foster speaking and listening skills. 

 

Age / Level 

The target group is 1st of ESO with an elementary English level. 
 

Time 

55 minutes 
 

Materials 

Worksheet A (Annex 9) 
 

Overview 

This lesson is the first one out of 9 sessions covering the topic of gender 
equality. Several games with picture and word cards will be carried out to 
teach the students new vocabulary on occupations. At the end of the class, it 
will take place a short discussion on gender bias in the representation of the 
different occupations. 

 

Procedure 

1. Matching game 
(15 min.) 
 
 

Divide the class into pairs and give a set of picture cards 
and a set of word cards to each pair (Worksheet A). The 
students shuffle the cards separately and spread them out 
face down on the desk in two sets. The students then take it 
in turns to turn over a picture card and a word card. If the 
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picture and job written on the word card match, the student 
keeps the cards and has another turn. If not, the cards are 
turned back over and it's the other students turn to play. 
The student with the most cards at the end of the game is 
the winner.  

2. Guessing game 
A (15 minutes) 

Next, give a word card to each student. Now, tell the 
students to imagine that they have the job on the word card 
and that the jobs on the pictures worksheet are done by 
people in the class. The aim of the activity is to find out 
which student does which job. To do this, the students go 
around the class asking each other the question: What do 
you do? Students reply, 'I am a/an...' After a student has 
spoken to a classmate, they write their classmate's name 
next to the appropriate picture on the worksheet. When the 
students have finished, the answers are checked with the 
class.  

3. Guessing game 
B (15 minutes)  

Divide the class into groups of four and give a set of picture 
cards to the students, which they shuffle and deal out 
evenly. Students then take it in turns to choose a picture 
card and make sentences about the job on the card with 
'has to', e.g. 'The person doing this job has to work long 
hours'. The other students in the group listen and try to 
guess the job being described. The first student to guess 
correctly wins and keeps the card. Students play until all the 
jobs have been described. The student with the most cards 
at the end of the game wins. 

4. Discussion (10 
min.) 
 

Use the pictures in the worksheet to make students aware 
of the gender bias in the representation of the occupations 
learned. Jobs like mechanic, gardener, plumber, pilot, etc. 
are represented by men, whereas others like nurse, 
hairdresser or flight-attendant are represented by women. 
Ask students to discuss on the topic. Focus on word 
formation (fireman/firewoman, policeman/policewoman, 
etc.). 

 

Adapted from ttps://www.teach-this.com/general-activities-worksheets/jobs-work 
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6. CONCLUSIÓ 

A pesar de la feina feta per conscienciar de la necessitat de treballar per la igualtat 

real entre homes i dones, les xifres revelen que aquests esforços no basten. És 

vital analitzar allò que, inconscientment, contribueix a perpetuar valors masclistes 

en el nostre dia a dia, perquè aquests valors determinen les eleccions personals i 

professionals de les persones, i defineixen la societat que aquestes persones 

construiran el dia de demà. 

L’escola, com agent de sociabilització, és una eina molt potent per combatre 

les desigualtats de gènere. És bàsic examinar el currículum ocult, omès i explícit 

per detectar què pot canviar-se. Dedicar un tema de la programació didàctica 

anual de l’assignatura d’anglès a la igualtat de gènere és una manera de fer visible 

una situació de discriminació que sovint passa inadvertida, que s’ha naturalitzat. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que l’alumnat prengui consciència del que passa 

al seu voltant, de provocar un canvi social, al temps que es treballen continguts de 

l’assignatura. 

La proposta d’elaborar un calendari virtual en anglès que reculli informació 

referida a algunes dates importants per a la igualtat de gènere respon, 

precisament, a aquests objectius. Per mitjà d’aquesta activitat, l’alumnat coneixerà 

millor el món que l’envolta al temps que millora la seva competència, no només en 

anglès, sinó en molts altres camps, com la història, la ciència, la tecnologia o la 

informàtica. 
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8. ANNEXOS 



ANNEX 1 
 
QÜESTIONARI SETEMBRE 
 

A. Per favor, respon les preguntes següents. No passa res si no saps la resposta! 
 

1. Penses que, avui dia, hi ha discriminació per raons de sexe? Per què? Posa alguns 
exemples. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Quines dates importants per a la igualtat de gènere coneixes? Saps esmentar-ne 5?  
 Saps per què se celebren? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Coneixes alguna científica? Qui? I científic? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si coneixes més científics que científiques, per què creus que és? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Coneixes alguna escriptora? Qui? I escriptors? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Saps què signifiquen les sigles LGTBI? Creus que és un col·lectiu discriminat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. T’agradaria dedicar una unitat de l’assignatura a la igualtat de gènere? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



ANNEX 2 
 
QÜESTIONARI JUNY 
 

A. Per favor, respon les preguntes següents.  
 

1. Penses que, avui dia, hi ha discriminació per raons de sexe? Per què? Posa alguns 
exemples. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Quines dates importants per a la igualtat de gènere coneixes? Saps esmentar-ne 5?  
 Saps per què se celebren? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Coneixes alguna científica? Qui?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si fins ara coneixies més científics que científiques, per què creus que era? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Coneixes alguna escriptora? Qui?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Saps què signifiquen les sigles LGTBI? Creus que és un col·lectiu discriminat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. T’ha agradat dedicar una unitat de l’assignatura a la igualtat de gènere? Creus que 

t’ha ajudat a aprendre igual que qualsevol altre tema? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



ANNEX 3 
 

CATEGORIES MOLT REGULAR GENS 

CONTINGUTS 
El projecte ha permès treballar, sense 

problemes, els continguts curriculars de 
l'assignatura. 

L'elaboració del calendari ha fet més difícil, 
però no impossible, treballar els continguts 

curriculars de l'assignatura.  

El projecte no ha resultat útil per 
traballar els continguts curriculars de 

l'assignatura.  

PROGRAMACIÓ D'AULA 

Ha estat fàcil preparar les sessions. No ha 
resultat complicat trobar o preparar 
material idoni per desenvolupar la 

programació d'aula. 

Ha costat trobar/preparar material que 
permetés organitzar les sessions. El temps 
dedicat a preparar les programacions ha 

estat molt superior a l'habitual. 

Ha estat molt difícil preparar les 
sessions. Ha costat molt 

trobar/preparar material adequat per 
tractar la igualtat de gènere al temps 

que es treballen els continguts de 
l'assignatura. 

INTERDISCIPLINARIETAT 

La col·laboració amb altres departaments 
ha estat excel·lent. S'han pogut ajustar sens 

problemes els calendaris de les diferents 
assignatures i la implicació de tot el 

professorat afectat ha estat màxima. 

Hi ha hagut predisposició de treballar 
transversalment la igualtat de gènere però la 
col·laboració amb la resta de departaments 
afectats no ha estat fluïda. S'ha aconseguit, 

però ha costat quadrar les agendes del 
professorat implicat. 

Ha estat impossible col·laborar amb 
altres departaments. No hi ha hagut 
predisposició i ha estat molt difícil 

quadrar agendes. 

COMPETÈNCIES  

Lingüística 

El projecte ha contribuït substancialment a 
millorar les habilitats comunicatives de 
l'alumnat. La comprensió i producció de 

textos s'han vist reforçades. 

L'alumnat ha progressat però no de manera 
significativa. El projecte no ha contribuït de 

forma clara a desenvolupar les competències 
lingüístiques. 

L'alumnat no ha progressat gens. El 
seu nivell de competència en llengua 

anglesa no ha millorat. 

Matemàtica 

L'alumnat ha treballat, amb confiança, els 
aspectes quantitatius del projecte. S'ha 

mostrat resolutiu a l'hora de treballar amb 
xifres i conceptes científics. 

El projecte ha reforçat, de manera molt 
bàsica, el coneixement cientificotècnic de 

l'alumnat. No s'ha mostrat especialment àgil 
a l'hora de treballar amb xifres i conceptes 

científics. 

L'alumnat no ha entès i no ha estat 
capaç de treballar amb la informació 
cientificotècnica de la unitat. Ha anat 

perdut en moltes ocasions. 

Digital 

La recerca d'informació a través dels 
mitjans digitals i el disseny del calendari 

han potenciat moltíssim l'habilitat de 
l'alumnat amb els ordinadors. El projecte 

els ha ensenyat a aprofitar millor els 

L'alumnat s'ha limitat a fer servir les eines 
que ja coneixia i les pàgines suggerides pel 

docent. L'elaboració del calendari no ha 
millorat la seva destresa amb l'ordinador. 

L'ús que l'alumnat ha fet dels recursos 
informàtics ha estat molt bàsic i ha 

complicat la dinàmica de les classes. 
Ha necessitat ajuda moltes vegades 

per enllestir les tasques. 



recursos informàtics. 

Aprendre a aprendre 

El projecte ha despertat l'interès de 
l'alumnat per la igualtat de gènere. Ha 
mostrat curiositat i ganes de saber més 

sobre el tema. 

La igualtat de gènere no ha despertat molt 
d'interès entre l'alumnat. Alguns/nes 

alumnes han volgut aprofundir en el tema 
però la gran majoria no ha mostrat gaire 

predisposició. 

L'alumnat no ha mostrat cap ganes de 
saber més sobre la igualtat de gènere 

ni d'investigar sobre el tema. El 
projecte no ha contribuït en absolut a 

fomentar la seva curiositat. 

Social i cívica 

S'ha apreciat un canvi radical en la 
percepció de l'alumnat sobre les 

discriminacions per raó de gènere. El 
projecte ha contribuït significativament a 
fomentar la consciència sobre el tema i el 

respecte cap als altres. 

El projecte ha fomentat l'esperit crític de 
l'alumnat però no es mostra especialment 

compromès amb la causa.  

L'alumnat no mostra cap interès per 
les discriminacions per raó de sexe i 

no sembla disposat a participar 
activament en el canvi social. 

Iniciativa i sentit 
emprenedor 

L'alumnat ha treballat amb molta 
autonomia durant el projecte. Ha mostrat 

iniciativa i ha proposat idees constantment. 

L'alumnat ha seguit, sense ajuda, les 
instruccions del professorat. Ha realitzat les 
tasques amb força autonomia però no ha fet 

aportacions. 

L'alumnat ha necessitat en tot 
moment el suport del professorat i no 

ha proposat cap idea nova. 

Cultural 

L'alumnat ha après molt sobre el món que 
els envolta i ha estat capaç d'entendre la 

importància de la cultura en la transmissió 
de valors. Valora la diversitat i la llibertat 

d'expressió. 

L'alumnat ha ampliat el seu coneixement 
sobre cultura i entén la connexió entre 

cultura i estereotips, però no fa una anàlisi 
crítica d'aquesta connexió. 

L'alumnat no ha après res. No ha 
comprès el caràcter relatiu dels 
costums i no valora la diversitat. 

 



ANNEX 4 

 

New York shirtwaist 

strike of 1909 

 

 

The New York shirtwaist strike of 1909, also known as the Uprising of the 20,000, was a labor                  

strike primarily involving Jewish women working in New York shirtwaist factories. It was the              

largest strike by female American workers up to that date.  

 

The reasons 

During the 20th century, American textile workers were subjected to hard working conditions,             

characterised by crowded, unhygienic facilities, long work days, and miserable wages.           

Production in the garment-making capital of New York City during the first decade of the               

century was split between 600 shops and factories, employing 30,000 workers and producing             

an estimated $50 million worth of clothes annually. 

Women were frequently forced to work also at home and their chances to become skilled               

"operators" were almost null. They earned no more than $3 or $4 a day — a small fraction of                   

the typical wages of $7 to $12 made by semi-skilled "operators," who were generally male. At                

the top of the garment industry hierarchy were the pattern-makers and cutters, who were              

almost exclusively male. 

Work weeks of 65 hours were normal, and in season they might expand to as many as 75 hours.                   

Despite their conditions, workers were often required to supply their own basic materials,             

including needles, thread, and sewing machines. Workers could be fined for being late for work               

or for damaging a garment they were working on. At some worksites, such as the Triangle                

Shirtwaist Company, steel doors were used to lock in workers so as to prevent workers from                

https://en.wikipedia.org/wiki/Strike_action
https://en.wikipedia.org/wiki/Jew
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Shirtwaist
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_Shirtwaist_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_Shirtwaist_Company


taking breaks, and as a result women had to ask permission from supervisors to use the                

restroom. 

The industry was dominated by immigrant workers, mostly Jew, and Italians. About 70% of the               

workforce was female, about half of whom were under 20 years old. 

In the production of blouses in particular, the workforce was nearly all Jewish women. Some of                

them had belonged to labor unions in Europe before their immigration. Thus, they were no               

strangers to organised labor or to its tactics. 

 

The strike 

On November 22, 1909, a female worker called Clara Lemlich had been listening to male               

workers speak about going on a general strike. After listening to these men speak for four or                 

more hours, she declared that she wanted to say a few words of her own. After rising to the                   

podium, she declared that the shirtwaist workers would go on a general strike. Her declaration               

received a standing ovation and the audience went wild. 

On the 24th of November, less than one day after the strike had been declared, 15,000                

shirtwaist workers walked out of the factories. The strike lasted until February 1910 and ended               

in a "Protocol of peace" which allowed the strikers to go back to work and met the demands of                   

the workers, which included better pay, shorter hours, and equal treatment of workers who              

were in the union and workers who were not. 

The end of the strike was followed only a year later by the Triangle Shirtwaist Factory Fire. 

 
 
 

Adapted from: https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_shirtwaist_strike_of_1909 

https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_Shirtwaist_Factory_Fire
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_shirtwaist_strike_of_1909


THE UPRISING

OF THE

20,000, 1909

 

Together we can do it. 

Raise your voice!

 

 
READING 

Read the text to discover the story behind
the celebration of the Women's Day.
 
Work with a partner to answer the
following questions:
 
1. What were the labor conditions of
American textile workers at the beginning
of the 20th Century?
2. Were those conditions worse for women
than for men? Why?
3. Who worked in the textile industry?
4. Who led the strike?
5. What was the result of the strike?
 
 

Women working at a
shirtwaist factory

A shirtwaist
 

The Triangle
Shirtwaist Fire
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The passive voice

ANNEX 6

USE

The passive voice is used to show interest in the person or object that 
experiences an action rather than the person or object that performs the 
action. 

Some examples:

■ The passive voice is used frequently. (= we are interested in the 
passive voice, not in who uses it.)

■ The house was built in 1654. (= we are interested in the house, not in 
who built it.)

■ The road is being repaired. (= we are interested in the road, not in the 
people who are doing the repairs.)

THE
PASSIVE 
VOICE

USE

Sometimes we use the passive voice because we don't know or do not 
want to express who performed the action.

Some examples:

■ I noticed that a window had been left open.
■ Every year thousands of people are killed on our roads.
■ All the cookies have been eaten.
■ My car has been stolen!

THE
PASSIVE 
VOICE

USE

If we want to say who or what performs the action while using the passive voice, we use 
the preposition by.
Look!:

● "A Hard Day's Night" was written by the Beatles. 
(= The Beatles wrote "A Hard Day's Night")

● The movie ET was directed by Spielberg.
(= Spielberg directed the movie ET.)

● This house was built by my father.
(= My father built this house).

THE
PASSIVE 
VOICE



FORMATION

Verb “to be” + past participle

Examples:

(+) The house is cleaned every day.
The house will be cleaned next week.
The house had been cleaned before they arrived.

(-) The house wasn't built in 1899.
(?) Was the house built in 1899?

THE
PASSIVE 
VOICE

Now, take a look at the text 
you’ve read and find the passive 
voice.

THE
PASSIVE 
VOICE



JANE GOODALL

FEMALE  SC I ENT I S T S

 

         

 

 

1. Say whether the following statements are true or false, and explain why:

a) Jane loves animals because she had a teddy bear when she was a child.

b) She did not go to the University when she was young.

c) She was a renowed scientist from her early career.

d) Chimpanzees are vegetarian.

e) Humans are the only tool-making species.

 

2. Write Jane's biography from what you have read. Here are some

questions that might help you:

- When and where was she born? What was her family like? Did she like to

live where she lived?

- When did she go to Africa? What was her first job? Did she go to the Uni?

- Who was her mentor? What were her main discoveries?

- What does she do now? What are her main claims?

Visit the websites below to complete he following activities:

 

Science Focus           Wikipedia             National Geographic         Jane Goodall
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ANNEX 8 

 

 

Hijra: the third gender in India 
 

 

 

1. Look at the images below and discuss with a partner:  

     Who are these people? What do you know about them? 

 

      

 

 

2. Read the following sentences and decide if they are true or false according to the video.                 

Justify your negative answers: 

 

❖ Transexuals are recent in India. _________ 

 

  

 

❖ It is believed that Hijras have magical powers. ________ 

 

 

❖ It is easy for Hijras to find a job._________ 

 

 

❖ The legal recognition of Hijras has contributed to their well-being. ____________ 

1 



 

3. Complete the sentences with the vocabulary in the box. Put verbs in the correct form: 

 

     to refuse            to undergo              to rule                  hierarchy              to be forced to 
     outcasts                 solace                  to shun                  blessing                 to discourage 

 

❖ Hijras ___________cruel rituals to honor the fertility goddess. 

❖ It is not easy for a young Hijra to become a Guru because there is a ____________                 

amongst them.  

❖ Many transgender  ____________ make a living from prostitution. 

❖ Hijras give their ______________ to new couples on their wedding day. 

❖ They have been treated like criminals for a long time. That is why they have become                

____________.  

❖ Even doctors _____________ to treat them. 

❖ They feel very lonely. They only find  ____________ in the Hijra community. 

❖ In 2014, the Supreme Court ___________ that Hijra should be legalised. 

❖ Society ____________ Hijra since the British colonized India. 

❖ Most transgender feel _____________ from searching for a job because of social            

rejection. 

 

4. Write 3 sentences with each of the connectors in bold. Some examples from the video are                 

given.  

 

❖ Despite their history, Hijra still face heavy discrimination. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

❖ While Guruji is a term of respect, the social status of Hijra is complex. 

_______________________________________________________________________ 

2 



_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

❖ Being paid to dance and bestow blessings is appealing to many young transgender. 

However, the decision to become a Hijra is not one to be taken lightly. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

❖ Although third gender was legalised in 2014, employers are not open to hiring             

transgender workers yet. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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hairdresser 

 
 
 

DJ 

 
 
 

doctor 

 
 
 

chef 

 
 
 

photographer 

 
 
 

plumber 

 
 
 

flight-attendant 

 
 
 

gardener 

 
 
 

street sweeper 

 
 
 

farmer 

 
 
 

waiter 

 
 
 

mechanic 

 
 
 

athlete 

 
 
 

builder 

 
 
 

pilot 

 
 
 

telephonist 

 
 
 

electrician 

 
 
 

nurse 

 
 
 

teacher 

 
 
 

scientist 

 
 
 

policeman 

 
 
 

painter 

 
 
 

postwoman 

 
 
 

fireman 



 


