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Resum 

En aquest treball s'ha fet un estudi teòric sobre tots aquells aspectes relacionats amb el 

sexisme i com afecta aquest a l'educació. Aquest treball es centra en la importància de la 

temàtica del gènere i en la concepció dels llibres de text com un element rellevant en la 

transmissió dels continguts a les aules i, per tant, com a transmissió de valors. A partir de 

l'estudi teòric, s'ha treballat amb els diferents llibres de text de l'àrea de ciències socials, 

utilitzats en l'actualitat en els centres educatius de les Illes Balears, així s'ha dut a terme 

un anàlisi detallat dels llibres emprats a cada curs d'educació primària per tal de detectar i 

identificar els diferents estereotips i rols de gènere que es transmeten a partir dels llibres 

emprats. A més, s'ha desenvolupat una proposta per facilitar als professionals de 

l'educació la tasca d'identificació i control dels continguts sexistes que es troben als 

llibres de text, així com diferents dinàmiques alternatives a la utilització dels llibres a 

l'aula, per tal d'afavorir un nou model educatiu basat en la coeducació. 

Paraules clau: Sexisme, androcentrisme, llibres de text, estereotip de gènere 

Abstract 

This project contains a theoretical study of many aspects related with sexism and how it 

affects education. This paper focuses on the importance of the topic of gender and on the 

design of textbooks as a relevant element in the transmission of contents in the classroom 

and, therefore, in the transmission of values. Based on the theoretical study, the different 

textbooks of the area of social sciences, used today in schools of the Balearic Islands, 

have been analyzed and a detailed analysis of the books used to each course of primary 

education has been carried out in order to detect and identify the different stereotypes and 

roles of gender that are transmitted by these books. Furthermore, a proposal has been 

developed to provide professionals of education the task of identification and control of 

sexist content found in textbooks and different dynamic alternatives to the use of books in 

the classroom, in order to promote a new educational model based on coeducation. 

 

Keywords: Sexism, androcentrism, textbooks, gender stereotype 
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1. Introducció  

 1.1. Diferenciació entre els conceptes sexe i gènere 

Les diferències entre homes i dones poden ser de caràcter biològic i de caràcter social. 

Per una banda, el terme "sexe" és emprat per designar el sexe biològic, és a dir, aquelles 

diferències que per naturalesa són diferents entre homes i dones. Per altra banda, el terme 

"gènere" és utilitzar per designar el model cultural que ens ha estat atribuït pel fet de 

pertànyer a un sexe (Subirats, 2013). 

 Moltes vegades, es confonen els conceptes de sexe i gènere però aquests, tenen un 

significat diferent. Per tant, la teoria del sexe-gènere introdueix aquests dos conceptes per 

tal de fer una distinció entre els aspectes biològics i socials que configuren als homes i 

dones. Les diferències biològiques entre ambdós sexes són un fet indiscutible però en 

canvi, no està demostrat que aquestes diferències per les quals s'utilitza el terme "sexe", 

impliquin cap diferència pel que fa a capacitats, comportaments o personalitats. El que 

configura aquestes capacitats, aptituds o actituds diferents en diem que és el "gènere", el 

qual és un conjunt de normes diferenciades per a cada sexe, que cada societat elabora 

segons les seves necessitats i que són imposades durant els primers anys de vida 

(Subirats, 1994).  

Tot i això, aquests dos conceptes es troben molt lligats degut a la societat, ja que és 

aquesta la que estableix els diferents patrons d'identitat femenins i masculins. Per tant, és 

la societat  la que defineix i decideix el que és propi de cada sexe és a dir, són idees 

preconcebudes que s'imposen per tal d'assignar arbitràriament certs hàbits, destreses i 

expectatives a les diferents persones amb l'únic objectiu de pertinença a un grup, sense 

tenir en compte les preferències individuals (Artal, 2009). 

Tots els individus, des del seu naixement, reben uns processos d'aprenentatge cultural a 

través dels quals interioritzen les normes socials adjudicades al seu sexe, les quals 

definiran la seva identitat. Aquests processos de socialització són especialment 

determinants, especialment en els primers anys de vida ja que és quan els infants 

adquireixen els elements que configuraran el seu gènere i els quals, es veuran reforçats o 

no durant els següents anys de la seva vida (Espinar, 2009).  

Tot i això, la formulació més avançada de la teoria sexe-gènere és la teoria Queer en la 

qual el gènere ja no és vist com una imposició de la societat, sinó com una elecció 
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personal per tal que les persones no es sentin limitades per la seva identitat personal i 

puguin experimentar per tal de descobrir noves possibilitats i noves formes de ser 

(Subirats, 2013). Per tant, la teoria Queer suposa una nova concepció de la identitat, la 

qual no és estàtica la qual no és estàtica i pretén superar la seva unilateralitat formal i 

excloent (Binetti, 2007). 

1.2. Sexisme 

Un concepte força relacionat amb els conceptes desenvolupats és el sexisme. Segons la 

RAE (2016) "el sexisme és la discriminació de les persones per raó de sexe". Donat que 

aquesta definició és molt àmplia, és necessari aprofundir una mica més en els seus trets 

essencials. Per una banda, "el sexismo es una forma de discriminación que utiliza al sexo 

como criterio de atribución de capacidades, valoraciones y significados creados en la vida 

social" (Araya, 2004 citat a Castillo i Gamboa, 2012:1). 

 

Per altra banda, el sexisme és un problema de desigualtat social que afecta a dones i 

homes en el qual el sexe femení troba dificultats en l'accés a certes funcions socials, així 

com també trobem que és un problema de jerarquia, ja que tant l'escola com la societat 

valoren la masculinitat menyspreant així, la identitat femenina (Tomé, 1999 citat a 

Castillo i Gamboa, 2012).  

A més, el sexisme és discriminació i una forma de violència, ja que menysprea a la dona 

per la seva condició sexual atorgant-li una sèrie de valors socials per tal de diferenciar-la 

del sexe masculí. Per tant, aquesta forma de violència produeix danys morals al sexe 

femení que poden desembocar moltes vegades en agressions físiques (Subirats, 1994). 

Tot i que la democràcia es basa en la idea que totes les persones tenen les mateixes 

oportunitats i han de ser tractades per igual, les discriminacions sexistes segueixen estant 

molt arrelades en la nostra societat tot i haver avançat molt en els darrers anys.  

Per tant, podem veure com el sexisme té conseqüències negatives per al sexe masculí i 

femení, ja que limita les seves possibilitats i se'ls hi nega determinats comportaments pel 

fet de pertànyer a un sexe o a un altre. Tot i això, el sexisme col·loca a les dones en una 

posició d'inferioritat i de dependència proporcionant-los un menor poder sobre el seu 

entorn, al contrari que als homes, el quals tenen un major privilegi únicament pel fet de 

ser homes (Subirats, 1994). 
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Segons la teoria del sexisme ambivalent de (Glick i Fiske, 1996 citat a Moya, M. et al., 

2001) podem distingir entre dos tipus de sexisme; l'hostil, en el que l'home té una actitud 

negativa i de dominació davant la dona, i el benèvol, que fa referència al conjunt de 

conductes sobreprotectores cap a les dones, considerant-les limitades en alguns aspectes. 

Per una banda, la dominació dels homes davant les dones, afavoreix el sexisme hostil ja 

que, inevitablement, els grups dominants promouen estereotips sobre la seva pròpia 

superioritat. Per altra banda, la dependència dels homes cap a les dones afavoreix el 

sexisme benèvol degut a la creença que aquestes són un recurs que s'ha de protegir i 

mostrar afecte (Moya et al., 2001). Llavors, podem observar com els estereotips són 

representacions mentals sobre determinats grups en referència al comportament, actituds, 

valors… els quals condueixen a formar una etiqueta social que indica el que un individu 

és per als altres (Arroyo, 2009). 

Per tant, els estereotips de gènere són un conjunt de creences estructurades sobre suposats 

atributs considerats “naturals” de dones i homes. Cada societat, estableix els seus patrons 

masculins i femenins com a normes culturals. Llavors, els estereotips condicionen la 

nostra conducta, ja que fan que ens comportem com s’espera que ho facem (Montes, 

2009). Aquests, es transmeten molt fàcilment a través de les relacions socials de manera 

inconscient i resulten molt resistents als canvis tot i existir gran quantitat de mesures de 

correcció i modificació (Arroyo, 2009). 

Montes (2009) fa una classificació dels estereotips associats als homes i a les dones: 

- Homes: Autonomia en l’àmbit públic, agressivitat, poder, capacitat tècnica, habilitat 

espacial, racionalitat, força física, autoritat, torpeça emocional, poc detallistes, violència, 

dominació, etc. 

- Dones: Autonomia en l’àmbit privat, sensibilitat, delicadesa, habilitat emocional, 

generositat, capacitat per a cuidar, habilitat comunicativa, fluïdessa verbal, capacitat de 

seducció, debilitat, submissió, subordinació, etc. 

 

Hernández (2009) presenta una distinció dels estereotips masculins i femenins aplicada a 

l’àmbit infantil i, per tant, més adient pel que fa al context d’aquest treball:  

- Nins: més forts, independents, equilibri emocional, autocontrol, agressius, dominants, 

poc afectius, valents, arriscats, capacitat intel·lectual, no poden plorar, s’estimulen els 
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jocs bruscos, es potencia el joc a l’aire lliure, no es fomenten les tasques de la llar, etc. 

 

- Nines: vulnerables, dependents, desequilibri emocional, poc control, passives, 

afectuoses, intuïtives, porugues, poca capacitat intel·lectual, poden plorar, no es permeten 

els jocs bruscos, s’estimulen poc els jocs a l’aire lliure, es potencia que ajudin en les 

tasques de la llar, etc. 

  

1.3. Androcentrisme 

Un concepte estretament relacionat amb el sexisme és l’androcentrisme. La RAE (2006) 

defineix l'androcentrisme com una "visió del món i de les relacions socials centrada en el 

punt de vista masculí". Llavors, aquest concepte serveix per entendre les desigualtats 

socials, econòmiques i sexuals a les quals s'han vist sotmeses les dones durant les 

darreres dècades a causa d'aquesta visió, quedant així relegades en un segon pla (Rovetto, 

2010). Tot i això, aquesta visió del món no ha afectat únicament a l'organització social 

sinó que el llenguatge, la ciència i l'educació també es varen veure afectats. 

D'aquesta manera, podem observar com la ciència s'ha considerat sempre com una 

disciplina objectiva i neutral però el fet que les persones que treballen en aquest camp, 

tinguin uns pensaments i una ideologia pròpia fa que aquesta tengui una visió 

androcèntrica. Aquesta visió, es deu a què històricament la ciència ha estat dominada per 

homes a causa de l'exclusió de les dones en aquest camp. Per tant, podem observar com 

l'androcentrisme en la ciència ve marcat per un androcentrisme social. Tot i això, aquest 

ha esdevingut en major mesura en l'àmbit científic donat que la presència del sexe femení 

en aquest camp ha estat menor que en altres professions (Manassero i Vázquez, 2003). 

Aquest androcentrisme científic fa que l'educació que s'imparteix en els centres educatius 

també ho sigui, donat que les diferents assignatures que es cursen provenen de ciències 

androcèntriques (Sánchez, 2002). 

Els sistemes educatius es van construir inicialment pensant en l'educació dels homes i 

això va conduir a un currículum considerat universal tot i que únicament era impartit a les 

escoles de nins. El pas a l'escola mixta suposà la inclusió de les nines en els centres 

educatius freqüentats anteriorment per nins. Tot i això, l'escola mixta no va suposar una 

reconsideració del currículum i, per tant, no es van incloure aquelles ensenyances que 
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havien estat clau en l'educació de les nines, ja que s'han quedat fora de les escoles, 

considerant que no tenen la importància suficient per formar part del currículum. Així, 

trobem una generalització de les antigues matèries impartides a les escoles de nins i s'ha 

incorporat a les nines a aquests sabers considerats els sabers útils i necessaris per a les 

noves generacions, deixant de banda els aprenentatges, jocs o valors característics de les 

antigues escoles femenines. Per tant, el que és propi del sexe masculí es considera 

universal i el que és propi del sexe femení és silenciat (Subirats, 2013). 

Les conseqüències d'aquesta visió del món sobre el saber transmès a les escoles són 

diverses. Per una banda, el sexe femení es troba exclòs de la història i del saber en 

general, ja que són molt escassos els exemples de dones que hagin realitzat coses 

significatives per al desenvolupament col·lectiu. D'aquesta manera, podem observar que 

mentre els nins es poden sentir identificats amb herois, guerrers, savis o artistes, les nines, 

en canvi difícilment troben aquest estímul. Per tant, podem observar que les santes o les 

reines són gairebé les úniques representants del sexe femení en la història i aquesta 

representació es deu, moltes vegades per la realització de gestes considerades masculines 

(Subirats, 1994). 

Per altra banda, cal destacar que actualment, en el currículum, són molt importants 

l'aprenentatge de ciències com les matemàtiques, història o el llenguatge, encara que es 

deixa de banda i no s'atribueix la categoria de saber fonamental a aprendre a cuidar un 

nou nat, preparar el menjar o aprendre a realitzar les tasques de la llar. Aquests 

coneixements són considerats secundaris i únicament són tractats com un joc a les 

primeres edats. Per tant, podem observar com la unificació de currículums ha suposat la 

pèrdua d'aquests aprenentatges, considerats antigament exclusius de l'educació de les 

nines, els quals són necessaris per a fomentar l'equilibri en el repartiment de les 

dependències i autonomia personal (Subirats, 1994). 

A més, investigacions recents ens mostren com la presència de la dona en els llibres de 

text és considerablement inferior que la dels homes. Per tant, les aparicions de manera 

desigual de figures masculines i femenines en els manuals escolars ens mostra que la 

visió androcèntrica arrelada en la societat actual també és transmesa a l'escola (Sánchez, 

2002).  
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Aquest androcentrisme també té una forta influència en la llengua, ja que existeix una 

connexió entre la llengua i la realitat. La llengua ajuda a construir la nostra concepció del 

món per tant i a més, és una eina per delimitar i establir relacions de poder. Així, la 

llengua ha tingut influència en l'establiment de les relacions de poder cap a les dones ja 

que podem observar que en la llengua castellana existeixen mecanismes verbals de 

discriminació (Bengoechea, 2003). 

De Andrés (2000) mostra aquesta desigualtat lingüística a través de dos fenòmens: 

1. L'ocultació de la dona, la qual és la no menció de les dones en el llenguatge. 

Tradicionalment, s'ha utilitzat el gènere masculí per referir-se a ambdós sexes, ocultant 

així la presència, les aportacions i el protagonisme de les dones. 

2. El menyspreu de la dona, el qual ve marcat pels contextos culturals o mitjançant l'ús de 

termes que tenen un significat negatiu per les dones. 

Per tant, si volem contribuir a aconseguir una major igualtat entre dones i homes és molt 

important començar a parlar en masculí i femení donat que, la llengua no és un sistema 

tancat sinó que és dinàmic i es troba en continua transformació. Llavors, l'educació hauria 

de contribuir a evitar qualsevol forma de discriminació, prenent consciència de les 

desigualtats socials i donant esperança als nins i nines que el canvi és possible (Junta de 

Andalucía, Consejería de educación, 2006).  

1.4. Coeducació 

Coeducar significa intervenir en tots els àmbits de la vida escolar, tenint en compte les 

diferències que existeixen entre nines i nins (Blanco García, 2007 citat a Castilla, 2008). 

Alario i Anguita (1999:40), ens donen una definició de coeducació en la qual es defensa 

que som dos sexes diferents però no enfrontats: 

“La coeducación se entiende como un proceso intencionado de intervención a 

través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad 

de dos sexos diferentes y encaminada hacia un desarrollo personal y unas 

construcciones sociales comunes y no enfrentadas”  
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La coeducació pren com a punt de partida la consideració de les necessitats, expectatives 

i interessos tant d'homes com de dones i en la pràctica fa realitat la igualtat de dret i 

oportunitats d’ambdós sexes. D’aquesta manera, coeducació significa educar en comú i 

en igualtat, deixant de banda el sexe de les persones, detectant també els estereotips de 

gènere i prenent les mesures necesàries per tal d’eliminar-los del nostre llenguatge i 

comportament. A més, és necessari potenciar tots aquells aspectos que queden anul·lats 

pel fet d’assumir els rols de gènere (Herrera, 2008). 

 

Tot i això, la coeducació s'ha anat obrint pas en paral·lel als canvis produïts en la societat. 

Al segle XVIII es van començar a construir les bases del sistema educatiu actual a 

Europa, en aquella época les idees educatives es basaven en la consideració que homes i 

dones havien estat creats per dur a terme diferents rols i, per tant, l’educació d’ambdós 

sexes també havia de ser diferent (Subirats, 1994). 

 

A Espanya, hi trobem aquests principis educatius i lleis educatives dels segles XVIII i 

XIX, així, no és fins a l’any 1821 en que les lleis educatives ja ordenen que les nines 

també han d’aprendre a llegar, escriure i contar, activitats obligatòries a les escoles de 

nins (Subirats, 1994). 

 

El procés d’escolarització de les nines va avançar lentament, així com en el dret de les 

dones a realizar estudis superiors, de manera que el model educatiu predominant de 

l’època és la separació escolar de nins i nines. La Llei d’Instrucció Pública de 1857 

obligava a mantener separats a nins i nines a les escoles (Subirats, 1994). 	  

 

L’Escola Nova proposa la coeducació com a l’element més significatiu del seu projecte, 

per tal de crear una societat democràtica i igualitària. 

 

Segons Subirats (2010a:144), a Espanya la segona República va considerar que la forma 

més adequada d’escolaritzar era l’escola mixta, anomenada llavors també coeducativa, 

d’aquesta manera es va iniciar el canvi cap a la construcción d’una escola pública mixta, 

tot i que amb el franquisme es produeix un retrocés cap a l’escola segregada. 
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Per tant, amb el franquisme la figura femenina torna a quedar relegada  a un segon pla en 

materia educativa i professional, amb un retorn a l’escola separada (Subirats, 1994). 

 

Així, amb la Llei General d’Educació (1970) s’anul·la la prohibició de l’escola mixta i 

s’afavoreix l’extensió d’aquest model educatiu, a més en l’Ensenyança General Bàsica 

s’imposa el mateix currículum tant per nines com per nins (Subirats, 1994). 

 

Tot i això, el terme "coeducació" no ha designat el mateix model educatiu en totes les 

etapes històriques. 

 

Coeducació o escola separada? 

 

En el passat, es creia que nins i nines havien d'educar-se per separat. Aquesta 

argumentació, estava molt relacionada amb la concepció social del paper diferenciat de 

dones i homes en la societat. Per tant, si les dones s'havien de dedicar a la vida privada i 

els homes a la vida pública, l'educació no podia ser la mateixa per ambdós sexes. 

(Subirats, 2010a). 

 

Fa uns anys, s'ha imposat en una gran part del món, l'educació de nines i nins en escoles 

mixtes i aquest sistema, ha suposat grans beneficis culturals, de coneixements i 

d'oportunitats laborals al sexe femení. Tot i això, avui dia hi ha gent que assegura que 

això és un error i troben que seria convenient tornar a una educació separada per dones i 

per homes. (Subirats, 2010a)  

 

Marina Subirats (2010b), ens diu que aquests arguments a favor d'una educació separada 

són de signe molt diferent i podem trobar diversos tipus de propostes: 

 

1. La primera de les propostes, ens diu que les dones educades en algunes escoles o 

universitats exclusivament femenines han aconseguit un nivell poc freqüent en 

coneixements científics, matemàtics, etc. Es tracta de l'exemple d'alguns centres 

educatius d'Anglaterra o de Nord Amèrica freqüentats per nines procedents de classe alta. 

Aquest model, copia al model rebut pels homes en el qual s'exigia disciplina, 

competitivitat i autoexigència.  
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2. Un altre tipus d'argument utilitzat actualment per defensar l'escola separada es basa en 

l'afirmació de que els nins tenen un caràcter violent i per tant, les nines tindrien una major 

tranquil·litat si són educades per separat. A més, s'assenyala que les escoles estan 

excessivament feminitzades i això es tradueix en un menor èxit escolar dels nins i en un 

impediment de desenvolupar la seva virilitat i competitivitat podent ser la causa d'aquest 

fracàs escolar. 

 

També trobem dos tipus d'argumentacions diferents, en relació a la superioritat de l'escola 

diferenciada (Subirats, 2010a): 

 

1. Les diferències en el desenvolupament i en la maduració del cervell entre nines i nins, 

compliquen els processos educatius entre uns i altres quan els dos sexes, s'eduquen 

conjuntament. 

 

2. Quan es duu a terme una educació conjunta, les diferències en els comportaments i 

actituds de nines i nins impliquen un element negatius com la violència, retard escolar, 

manca d'estímuls de competició, etc. 

 

Totes aquestes argumentacions, defensen l'educació separada per sexes però actualment, 

també són moltes les argumentacions a favor de l'escola mixta i la coeducació. 

 

En primer lloc, l'escola no ha de ser única i exclusivament centres d'aprenentatge 

estrictament acadèmics, sinó que cal considerar-los també centres de convivència on 

s'aprèn a conviure amb persones diferents i per tant, la diversitat que es produeix en les 

aules mixtes, és una oportunitat per aprendre a col·laborar i a relacionar-se amb respecte. 

(Martín, 2015). A més, la coeducació planteja la transmissió escolar a nins i nines de 

valors i pràctiques que abans es reservaven a cada un dels sexes. Per tant, l'objectiu és 

educar a nines i nins en uns mateixos valors, hàbits i pràctiques i així, cada criatura podrà 

elegir els àmbits de la vida que més siguin del seu interès sense cap tipus d'exclusió ni 

limitació externa. (Subirats, 2010b).  
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Totes les argumentacions a favor de l'escola mixta es poden resumir en l'afirmació: "No 

té sentit educar separadament a dones i homes, quan el nostre destí comú és compartir la 

vida, el món i els esforços i plaers quotidians" (Subirats, 2010b:10). 

 

2. Objectius 

Tenint en compte el complex marc teòric i els conceptes exposats abans, aquest treball 

farà referència a la coeducació en els centres educatius. 

El treball es centrarà en la detecció de desigualtats, estereotips, rols de gènere o sexisme 

als llibres de text d’educació primària utilitzats als centres educatius avui dia.  

L’objectiu és realitzar un diagnòstic de la situació actual vers els llibres de text en relació 

a la coeducació, per tal de poder elaborar bones pràctiques i reconèixer o identificar les 

problemàtiques existents. Per tant, el treball es centrarà en la detecció de les desigualtats, 

els estereotips i els rols de gènere, així com de l’androcentrisme i el sexisme als llibres de 

text d’educació primària utilitzats als centres educatius avui dia, per tal de poder dur a 

terme una proposta per corregir les errades detectades.  

Per tant, l’aportació que es farà a partir de la realització d’aquest treball és l’anàlisi dels 

resultats extrets de la revisió dels llibres de text utilitzats actualment a l’educació primària 

per tal d’identificar l’existència o inexistència d’elements sexistes.  

Les qüestions que han guiat la realització d’aquest treball, a partir de la revisió teòrica 

realitzada, han estat:  

Hipòtesi 1. Els llibres de text contribueixen en la transmissió dels estereotips de gènere 

Hipòtesi 2. Els llibres de text d’avui dia són sexistes 

Hipòtesi 3. Hi ha una major presència de la figura masculina que la femenina 

Hipòtesi 4. El color rosa s'atribueix, principalment, a la figura femenina, mentre el blau a 

la masculina 

Hipòtesi 5. Els llibres de text representen una major presència de la figura masculina en 

l'àmbit laboral 
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Hipòtesi 6. Els llibres de text tendeixen a invisibilitzar la figura femenina en relació a les 

aportacions significatives d'aquesta a la història 

Entre els objectius del treball es poden assenyalar els següents:  

• Identificar la presència d'estereotips i rols de gènere en els llibres de texts actuals 

• Analitzar la visió androcèntrica en els llibres de text 

• Comparar els diferents models educatius 

• Conèixer la presència o no de la coeducació als llibres de text actuals d’educació 

primària 

• Proposar noves dinàmiques per tal de corregir els possibles problemes detectats 

3. Metodologia 

Per tractar les qüestions plantejades respecte al mode en que s'implementa la coeducació 

a les aules, aquest treball es centrarà en l'anàlisi de diferents llibres de text utilitzats 

actualment a les escoles, més concretament de l'àrea de ciències socials, amb la finalitat 

de conèixer si en els llibres d'educació primària trobem una diferència significativa pel 

que fa a la construcció del gènere en els llibres de text. 

Així, es vol observar si es troba reflectit a les escoles i als llibres, concretament, 

l'androcentrisme, ja que en moltes ocasions, els valors de la societat són transmesos a 

l'escola de manera directa o indirecta.  

Per al desenvolupament del treball, s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica sobre 

aquells aspectes relacionats amb la coeducació i el sexisme en els centres educatius a 

partir de bases de dades científiques, com Dialnet, Google Scholar i Web of Science. 

D'aquesta manera, s'han seleccionat aquells articles, investigacions i escrits més adients 

per al desenvolupament d'aquest treball, que complien amb els criteris de recerca 

utilitzats. Pel que fa als criteris de recerca, cal dir que sobretot s'han utilitzat les paraules 

clau d'aquest treball, cercant aquells articles i investigacions dutes a terme per persones 

expertes en el tema, com és el cas de Marina Subirats. 

A continuació, es porta a terme la recollida dels diferents llibres de text utilitzats 

actualment a les escoles, en la recollida dels llibres a analitzar s’ha escollit un llibre de 

cada curs de la matèria de Ciències Socials, per tal de poder realitzar una comparació 

entre ells en funció al curs i observar si existeix la presència d'elements sexistes. 
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Per tal de seleccionar els llibres de text a utilitzar, s'ha tingut en compte que siguin llibres 

utilitzats actualment als centres d'Educació Primària de les Illes Balears i que estiguin 

adaptats al currículum vigent de les Illes.  

Llavors, els llibres utilitzats són els següents: 

− Editorial Santillana. Llibre de Ciències Socials Primer de Primària. Illes Balears. 

Projecte Saber Fer. ISBN: 9788468006062 

− Editorial Santillana. Llibre de Ciències Socials Segon de Primària. Illes Balears. 

Projecte Saber Fer. ISBN: 9788468006376 

− Editorial Santillana. Llibre de Ciències Socials Tercer de Primària. Illes Balears. 

Projecte Saber Fer. ISBN: 9788468092287 

− Editorial Santillana. Llibre de Ciències Socials Quart de Primària. Illes Balears. 

Projecte Saber Fer. ISBN: 9788468093116 

− Editorial Santillana. Llibre de Ciències Socials Cinquè de Primària. Illes Balears. 

Projecte Saber Fer. ISBN: 9788468092751 

− Editorial Vicens Vives. Llibre de Ciències Socials Sisè de Primària. Illes Balears. 

Aula activa. ISBN: 9788468232294 

Els llibres de primer, tercer i cinquè són llibres utilitzats al CP s'Alzinar. El llibre de 

segon és utilitzat al CEIP Sant Jordi, mentre que el de quart i sisè són utilitzats al CC 

Balmes i al CEIP Coll d'en Rabassa respectivament. 

A partir de la revisió teòrica duta a terme i de les hipòtesis plantejades, s’han 

desenvolupat els ítems a analitzar dels diferents llibres de text per tal de comprovar la 

presència de sexisme. Els camps del que consta l’anàlisi són:  

• Presència total d'homes i dones 

• Comparació d'homes i dones representats amb els colors rosa i blau. El color rosa 

s'ha atribuït tradicionalment a la dona, mentre el color blau a l'home (Agirre, 

2011), és per aquest motiu que s'han escollit aquests dos colors, ja que representen 

estereotips de gènere. 

• Persones amb aportacions significatives a la història, és a dir, a personatges de 

rellevància al llarg de la història com descobridors/descobridores, 

inventors/inventores, reis/reines, etc. 
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• Presència de dones i homes en l'àmbit laboral. Tal com exposen Celiberti i Mesa 

(2009), tradicionalment hi ha hagut una divisió sexual del treball, atribuint a 

l'home l'àmbit públic, mentre la dona queda relegada a l'àmbit privat amb tasques 

relacionades amb la cura dels infants i la llar. Així, mentre l'home representa el 

treball productiu, la dona el treball reproductiu.   

Per a l'anàlisi dels llibres de text, s'han estudiat cadascun d'aquests, identificant la 

presència dels diferents ítems plantejats en funció del sexe, així s'ha dut a terme un 

recompte de les diferents variables per tal de conèixer la presència d'un o altre gènere, 

utilitzant estadístics descriptius. 

 

4. Resultats 

A partir de l'anàlisi realitzat dels llibres de text s'han extret els següents resultats, 

presentats a continuació en funció als diferents ítems estudiats: 

Presència total d'homes i dones 

L'estudi dels diferents llibres de text ha permès observar una major presència d'homes 

que dones en la totalitat dels llibres analitzats. D'aquesta manera, es pot observar una 

clara diferència entre l'aparició de la figura masculina envers la femenina. El sexe 

masculí es troba molt més present amb un total de 1295 aparicions, mentre que el femení 

compta amb 834. Per tant, d'un total de 2129 persones, un 60,83% són homes i un 

39,17% són dones. 

Pel que fa a la presència de la figura masculina i femenina en els llibres analitzats com es 

pot observar als gràfics 1 i 2 hi ha una major presència masculina, ja que l'home 

representa el paper principal dins la societat mentre que la dona representa un paper 

secundari (Subirats, 2013). 

 

Gràfic 1 i 2: Presència total d'homes i dones   
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Nombre total d'homes i dones que apareixen als 
llibres de text analitzats 
 

 
Percentatge total de la presència en els llibres de 
text en funció del sexe 

 

Comparació entre homes i dones en funció al color rosa i blau 

Pel que fa a la presència d'homes i dones amb els distints colors, rosa i blau, es pot 

observar com del total d'homes del conjunt dels sis llibres analitzats, 24 duen alguna 

vestimenta de color rosa, mentre que 239 la duen de color blau, la qual cosa suposa que hi 

ha un 1,85% del total dels homes (n=1295) amb vestimenta de color rosa, mentre que de 

color blau suposa un 18,46% del total dels homes. D'aquesta manera, hi ha 157 dones que 

apareixen amb vestimenta de color rosa, mentre que de color blau són 125, la qual cosa 

suposa que un 18,82% del total de les dones (n=834) porten alguna vestimenta de color 

rosa i un 14,99% de color blau.  

En quant als colors rosa i blau reflecteixen els estereotips de gènere, els quals associen a 

la dona el color rosa i a l'home el color blau. Per tant, si comparem ambdós sexes a partir 

del gràfic 3, el percentatge de dones que porten el color blau, color considerat 

tradicionalment d'home, és molt més alt que el percentatge d'homes que porten el color 

rosa, considerat tradicionalment de la dona. Això és degut a que tots aquells aspectes 

considerats tradicionalment propis dels homes estan valorats socialment, mentre que tot 

allò relacionat amb el gènere femení està infravalorat socialment (Agirre, 2011). Per tant, 

el fet que una dona porti vestimenta de color blau està més normalitzat que un home amb 

vestimenta rosa, ja que tot allò que es relaciona amb la figura masculina és considerat 

socialment vàlid. A més, el fet que trobem una gran quantitat de dones portant una 

vestimenta de color blau és degut al fet que les dones, amb el seu afany d'igualtat, cada 
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vegada van adoptant més actituds i comportaments considerats tradicionalment com a 

masculins (Agirre, 2011).  

 

Gràfic 3: Comparació d'homes i dones amb els colors rosa i blau 

 

 

 

 

 
 

En aquest gràfic es reflexa la presència d'homes i dones amb els 
distints colors: rosa i blau en la totalitat dels llibres analitzats. 

El que s'ha exposat es pot veure reflectit a la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Llibre de segon curs d'Educació Primària de l'editorial Santillana.  
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En aquesta imatge es pot veure com gairebé totes les persones del sexe femení apareixen 

representades amb alguna vestimenta de color rosa o lila, mentre que la majoria dels nins 

van vestits amb alguna peça de color blau. Per tant, queda reflectit un estereotip de gènere 

per mitjà del qual s'associa tradicionalment el color rosa a les nines i el blau als nins. A 

més, cal considerar que totes les persones del sexe femení són representades amb els 

cabells llargs, mentre que les del sexe masculí apareixen amb els cabells curts. Llavors, 

s'observa com queda reflectit un altre estereotip de gènere a través del qual s'associa una 

major longitud dels cabells al sexe femení. 

Persones rellevants al llarg de la història en funció al sexe 

En quant a la presència d'homes i dones que apareixen als llibres com a persones de 

rellevància al llarg de la història, és a dir, personatges de la història que han realitzat 

alguna aportació significativa o han tingut qualque paper important, trobem que hi ha 84 

homes i tan sols, 8 dones i això suposa que un 91,3% de les persones amb alguna 

aportació significativa en qualque moment de la història, són homes davant d'un 8,7% de 

dones. 

Llavors, pel que fa al nombre de dones i homes com a personatges de rellevància al llarg 

de la història, podem veure com hi ha una clara diferenciació ja que hi ha una gran 

majoria d'homes (n=84) que de dones (n=8), d'aquesta manera podem veure com 

l'androcentrisme científic es transmet mitjançant els llibres de text.  Tal com ens diuen 

Manassero i Vázquez (2003), aquesta major presència masculina és deu a que 

històricament hi ha hagut una dominació masculina en el camp científic. Llavors, tal com 

ens diu Subirats (1994), aquest fet ha suposat una exclusió  del sexe femení en la història 

i del saber en general.  

Gràfic 4 i 5: Representació de la quantitat d'homes i dones amb aportacions 

significatives a la història 
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Es representen les diferències pel que fa al nombre 

d'homes i dones que han dut a terme aportacions 

significatives al llarg de la història 

Es representa el percentatge d'homes i de dones 

que han realitzat aportacions rellevants al llarg de 

la història 

 

Diferències entre homes i dones en relació a la presència en el treball 

Pel que fa a  la presència de dones i homes fent feina, trobem 303 homes i 95 dones, la 

qual cosa suposa un 23,4% del total d'homes duent a terme un ofici o professió i un 

11,39% del total de dones amb ofici o professió.  

Per tant, podem observar que el nombre d'homes treballadors duplica el percentatge de 

dones que treballen. Per tant, es pot veure una gran divergència, la qual cosa es pot 

explicar amb els rols tradicionals de gènere, la divisió sexual del treball i pel fet que la 

incorporació de la dona en el mercat laboral és relativament recent. D'aquesta manera, a 

partir dels rols tradicionals de gènere trobem una divisió sexual del treball que suposa una 

divisió entre el món privat-domèstic i el món públic, aquesta divisió atribueix a la dona el 

treball reproductiu i a l'home el treball productiu, relegant a la dona a l'àmbit privat i a 

l'home al públic, més reconegut (Celiberti i Mesa, 2009). 

 

Gràfic 6: Presència de dones i homes en l'àmbit laboral 
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Comparació entre la quantitat d'homes i dones que apareixen fent 

feina en els llibres analitzats. 

A les imatges que s'exposaran a continuació, es poden veure reflectits els rols tradicionals 

de gènere:  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Llibre de sisè curs d'Educació Primària de l'editorial Vicens Vives 

Amb aquesta imatge, queden clarament representats els rols de gènere tradicionals. Per 

una banda, la dona, vestida per dur a terme les tasques de la llar, amb l'agranador, el 

davantal, fa entendre que ocupa un paper secundari, pendent tan sols de família i la casa, 

en un àmbit privat. L'home, per altra banda, és polític, representant l'àmbit públic, amb 

una professió prestigiosa, ben vestit i en clara posició de superioritat. 
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Font: Llibre de sisè curs d'Educació Primària de l'editorial 

Vicens Vives 

Aquesta imatge també il·lustra que les feines de la casa les duen a terme les dones. 

D'aquesta manera, es pot dir que representa un rol reproductor, pel qual les dones són les 

encarregades de les tasques de la llar i de la cura dels infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Llibre de quart curs d'Educació Primària de l'editorial Santillana 
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Font: Llibre de quart curs d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

 

En aquestes dues imatges es pot observar com els homes duen a terme tasques físiques i 

considerades tradicionalment com a activitats masculines com pot ser la pesca o el ferro. 

Les dones, per altra banda, es troben confeccionant peces de tela. Llavors, podem obsevar 

com, altra vegada, la figura femenina representa un rol reproductor. 

A més, amb aquestes imatges podem observar com s'ha fet una contrucció del passat 

considerant idees del present. Actualment, sabem que aquestes tasques es duien a terme 

en aquesta època però no es sap quin dels dos sexes ho duia a terme. Per tant, es pot 

observar com en les imatges es representen els rols de gènere tradicionals, tot i que no 

sabem si en el passat el gènere era concebut de la mateixa manera.  

 

	  

	  	  	  	  	  Font: 	  Llibre de sisè d'Educació Primària de l'editorial Vicens Vives 
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Font: Llibre de sisè d'Educació Primària de l'editorial Vicens Vives 

Amb aquestes imatges es pot observar com a l'àmbit públic no hi ha cabuda per a les 

dones. Els homes tenen una activitat social, relacions amb els iguals i dret a gaudir 

reunions en l'àmbit públic. Mentrestant, les dones es queden a un segon pla, encarregades 

de desenvolupar altres tipus d'activitats de caire privat. 

Diferenciació en relació a les professions i oficis en funció al sexe 

Pel que fa a les professions, es pot observar l'existència de 55 professions o oficis 

diferents, de les quals trobem que hi ha presència del sexe masculí en 49 d'elles mentre 

que només trobem presència femenina en 31 oficis o professions diferents. D'aquesta 

manera, podem veure com els personatges masculins ocupen una major varietat de 

contextos laborals i realitzen una major quantitat d'activitats que els personatges 

femenins. 

Aquestes dades representen les diferents professions o oficis que duen a terme homes i 

dones als llibres, així es duu a terme una comparació de cada tasca entre els homes i les 

dones.  

Per una banda, trobem que en professions considerades tradicionalment masculines com 

pot ser bomber, camioner, agricultor, esportista, obrer, pescador o miner la presència del 



	   26	  

sexe masculí és molt predominant, representant en algunes la totalitat d'aquest sexe 

davant l'absència de representació femenina en aquests oficis. També és destacable el fet 

que hi hagi una major representació masculina en aquells oficis o àmbits considerats 

tradicionalment de "prestigi", com és el cas de l'art, la literatura, la justícia o bé la 

monarquia així com en l'àmbit públic. A més, podem observar que la totalitat de 

descobridors i inventors pertanyen al sexe masculí. 

Gràfic 7: Representació dels oficis i professions en funció al sexe  
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A la següent imatge es pot observar el paper principal de l'home, mentre la dona 

representa un paper secundari: 

 

 



	   28	  

 

 

 

 

 

 

Font: Llibre de cinquè curs d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

En aquesta imatge el dentista és l'home, mentre que la dona l'auxiliar. Per tant, la figura 

masculina transmet superioritat duent a terme un càrrec més elevat que el de la dona. 

Implicant així una jerarquia vertical, un millor sou i una major formació. D'aquesta 

manera, en la il·lustració es veu com la dona està inclosa al món laboral però 

desenvolupant tasques menys prestigioses que les de l'home i estant baix la supervisió 

d'aquest. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Font: Llibre de tercer curs d'Educació Primària de 

l'editorial Santillana 

Font: Llibre de cinquè curs d'Educació Primària 

de l'editorial Santillana 

 



	   29	  

Com podem veure en aquestes imatges, es parla de l'ajuntament i ens diu que aquest està 

format pel batle i els regidors, és a dir, s'utilitza el sexe masculí i no el femení per tal de 

referir-se a aquest alt càrrec. Per tant, si les persones del sexe femení poden ocupar també 

aquests càrrecs, per què no apareix també la paraula batlessa? Llavors, podem observar 

com en aquelles professions considerades socialment com a prestigioses, el sexe femení 

hi té poca cabuda.  

A més, es fa un ús del masculí genèric per fer menció a la resta d'oficis (bombers, 

agranadors...) que formen part de l'ajuntament. D'aquesta manera, es torna a fer una 

exclusió del sexe femení envers aquestes professions. 

Resultats en funció als llibres de text de cada curs 

A les taules que es troben a continuació, s'ha exposat l'evolució de l'androcentrisme, els 

estereotips i els rols de gènere en relació als llibres de text dels diferents cursos. 

Pel que fa a la presència d'homes i dones, es pot observar com la diferència entre homes i 

dones és menor en els llibres de primer, segon i tercer, mentre que a partir del llibre de 

quart curs les diferències augmenten. Per tant, l'androcentrisme en els llibres augmenta 

als cursos dirigits a l'alumnat de més edat.  

En relació a la representació d'homes i dones amb els colors blau i rosa, considerats 

tradicionalment propis de cada sexe, hi ha divergències en funció al curs, de manera que a 

primer, segon, tercer i cinquè hi ha estereotips de gènere en el color tant en homes com en 

dones, mentre que a quart i sisè existeixen els estereotips en els homes, mentre que les 

dones presenten un major percentatge amb el color blau que amb el rosa, per tant, no es 

segueixen els estereotips tradicionals de gènere en funció al color. Aquest fet ve donat 

degut a la valoració de tot allò considerat tradicionalment masculí, ja que s'ha generalitzat 

a ambdós sexes, mentre tot el considerat femení ha quedat relegat únicament a aquest 

sexe. Així, la presència d'homes representats amb el color rosa és molt baixa, ja que no 

supera el 7% a cap dels llibres dels diferents cursos, cal destacar que a quart i sisè és del 

0%.  

En quant a la presència d'homes i dones fent feina, és a dir, duent a terme qualque ofici o 

professió, trobem que es compleixen les normes tradicionals de gènere ja que hi ha un 

percentatge major a la totalitat dels llibres d'homes a l'àmbit laboral respecte al 
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percentatge de les dones. Per tant, es segueixen els rols tradicionals de gènere, confirmant 

un cop més que la dona té una menor presència en l'àmbit laboral.  

Taula 1: Presència total d'homes i dones al llibre de primer d'Educació Primària de 

l'editorial Santillana 

 
Primer d'Educació Primària 

 Total d'homes Total de dones 

Nombre 242 202 

Percentatge 54,5% 45,5% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 2: Presència total d'homes i dones al llibre de segon d'Educació Primària de 

l'editorial Santillana 

 

Segon d'Educació Primària 

 Total d'homes Total de dones 

Nombre 131 108 

Percentatge 54,81% 45,19% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 3: Presència total d'homes i dones al llibre de tercer d'Educació Primària de 

l'editorial Santillana 

 
Tercer d'Educació Primària 

 Total d'homes Total de dones 

Nombre 181 149 

Percentatge 54,85% 45,15% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

 

Taula 4: Presència total d'homes i dones al llibre de quart d'Educació Primària de 

l'editorial Santillana 

 

Quart d'Educació Primària 

 Total d'homes Total de dones 
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Nombre 143 77 

Percentatge 65% 35% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

 

Taula 5: Presència total d'homes i dones al llibre de cinquè d'Educació Primària de 

l'editorial Santillana 

 
Cinquè d'Educació Primària 

 Total d'homes Total de dones 

Nombre 178 63 

Percentatge 73,86% 26,14% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

 

 

Taula 6: Presència total d'homes i dones al llibre de sisè d'Educació Primària de 

l'editorial Vicens Vives 

Sisè d'Educació Primària 

 Total d'homes Total de dones 

Nombre 420 235 

Percentatge 64,12% 35,88% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 7: Representació dels homes i dones amb els colors rosa i blau al llibre de primer 
d'Educació Primària de l'editorial Santillana 
 

  Dones Homes 

 Rosa Blau Rosa Blau 

Nombre 56 41 17 83 

Percentatge 27,72% 20,3% 7,02% 34,3% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 8: Representació dels homes i dones amb els colors rosa i blau al llibre de segon 
d'Educació Primària de l'editorial Santillana 
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  Dones Homes 

 Rosa Blau Rosa Blau 

Nombre 45 28 3 27 

Percentatge 41,67% 25,93% 2,29% 20,61% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 9: Representació dels homes i dones amb els colors rosa i blau al llibre de tercer 
d'Educació Primària de l'editorial Santillana 
 

  Dones Homes 

 Rosa Blau Rosa Blau 

Nombre 36 22 3 50 

Percentatge 24,16% 14,77% 1,66% 27,62% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 10: Representació dels homes i dones amb els colors rosa i blau al llibre de quart 
d'Educació Primària de l'editorial Santillana 
 

  Dones Homes 

 Rosa Blau Rosa Blau 

Nombre 3 18 0 19 

Percentatge 3,9% 23,38% 0% 13,29% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 

Taula 11: Representació dels homes i dones amb els colors rosa i blau al llibre de cinquè 
d'Educació Primària de l'editorial Santillana 
 

  Dones Homes 

 Rosa Blau Rosa Blau 

Nombre 8 5 1 15 

Percentatge 12,7% 7,94% 0,56% 8,43% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 
Taula 12: Representació dels homes i dones amb els colors rosa i blau al llibre de sisè 
d'Educació Primària de l'editorial Vicens Vives 
 



	   33	  

  Dones Homes 

 Rosa Blau Rosa Blau 

Nombre 9 11 0 45 

Percentatge 3,83% 4,68% 0% 10,71% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
 
 

Taula 13: Presència total d'homes i dones amb qualque ofici o professió al llibre de 

primer d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

Primer d'Educació Primària 

 Homes que fan feina Dones que fan feina 

Nombre 43 21 

Percentatge 17,77% 10,4% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
	  

Taula 14: Presència total d'homes i dones amb qualque ofici o professió al llibre de 

segon d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

Segon d'Educació Primària 

 Homes que fan feina Dones que fan feina 

Nombre 40 24 

Percentatge 30,53% 22,2% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
	  

Taula 15: Presència total d'homes i dones amb qualque ofici o professió al llibre de 

tercer d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

Tercer d'Educació Primària 

 Homes que fan feina Dones que fan feina 

Nombre 17 9 

Percentatge 9,4% 6,04% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
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Taula 16: Presència total d'homes i dones amb qualque ofici o professió al llibre de quart 

d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

Quart d'Educació Primària 

 Homes que fan feina Dones que fan feina 

Nombre 36 11 

Percentatge 25,17% 14,29% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
	  

Taula 17: Presència total d'homes i dones amb qualque ofici o professió al llibre de 

cinquè d'Educació Primària de l'editorial Santillana 

Cinquè d'Educació Primària 

 Homes que fan feina Dones que fan feina 

Nombre 72 6 

Percentatge 40,45% 9,52%% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
	  

Taula 18: Presència total d'homes i dones amb qualque ofici o professió al llibre de sisè 

d'Educació Primària de l'editorial Vicens Vives 

Sisè d'Educació Primària 

 Homes que fan feina Dones que fan feina 

Nombre 95 24 

Percentatge 22,62% 10,21% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats extrets de l'anàlisi dels llibres de text. 
	  

5. Discussions 

El primer contacte que tenen les nines i els nins amb el llenguatge escrit, prové dels 

llibres utilitzats en els centres educatius i és a través d'aquests, des d'on reben les primeres 

impressions del món que es troba més allunyat de la seva realitat propera. Per tant, els 

llibres de text juguen un paper fonamental en els processos d'ensenyament-aprenentatge  

ja que en moltes ocasions són el material curricular més utilitzat (Sánchez, 2002). 
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En vista de que la presència del sexe masculí en els llibres de text seleccionats és 

considerablement superior a la del sexe femení, podem afirmar que la visió androcèntrica 

que té la societat, és transmesa a l'escola actual. A més, podem afirmar que existeix 

sexisme en els llibres emprats per a l'estudi ja que, tal i com ens diu Sánchez (2002), 

existeix sexisme en els texts escolars quan homes i dones apareixen de manera desigual 

quedant el sexe femení en una posició discriminatòria pel que fa a la seva escassa 

aparició, ja que aquesta situació no representa la realitat social,  donat que les dones 

representen el 50% de la població en qualsevol societat o comunitat. 

Llavors, mentre en els llibres de text el sexe masculí tengui una major presència i sigui 

considerat com el més desitjable i l'únic a tenir en compte, les nines i els nins perdran una 

part fonamental del seu desenvolupament com a persones donat que es veuran limitats pel 

que fa a les seves funcions socials. En definitiva, els llibres utilitzats en les escoles han de 

recollir el món femení i masculí donant així, un equilibri pel que fa a la presència, 

protagonisme, aportacions i possibilitats, intentant no caure en l'androcentrisme (Sánchez, 

2002). 

6. Conclusions 

La igualtat de gènere és un tema d'actualitat, en el qual s'ha avançat molt en els darrers 

anys però encara queda camí per recórrer ja que les diferències estan molt arrelades a la 

nostra societat a causa de la cultura androcentrista que es transmet a l'escola mitjançant 

els llibres, els mestres, la cultura escolar, etc. D'aquesta manera, l'objectiu és la 

coeducació per tal de combatre les desigualtats de gènere que es produeixen a les escoles 

i conseqüentment poder aconseguir un canvi social.  

Així mateix, trobem que s'han anat produint canvis en els darrers anys pel que fa la 

introducció de les dones en els diferents àmbits com el món laboral, encara que hi seguim 

trobant diferències sobretot en la presència de la dona en aquells llocs de treball 

considerats socialment de prestigi o alts càrrecs, per exemple, la presidència d'un país, la 

direcció d'una escola, etc. 

Pel que fa a la presència de la figura masculina i femenina en la totalitat dels llibres s'ha 

pogut veure com hi ha una major presència masculina, degut a que la figura masculina té 

un paper principal en la societat i la dona un paper secundari i això queda reflectit en els 

llibres de text. A més, al llarg de la història l'home ha estat la figura predominant de tota 
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la humanitat la qual cosa s'ha traslladat a l'àmbit escolar donant lloc a una escola 

androcentrista. Per tant, podem veure que encara a dia d'avui trobem l'androcentrisme a 

l'escola degut a una major presència de l'home en els llibres de text. 

Així, les nines i els nins estan força influenciats pels rols i estereotips de gènere presents 

en el recursos emprats per al procés d'ensenyança-aprenentatge, la qual cosa provoca que 

aquests tinguin percepcions distorsionades de la societat. Als llibres de text, tal com s'ha 

vist al llarg de l'estudi d'aquests, es veuen reflectits els estereotips mitjançant els quals els 

nins i nines interioritzen la seva identitat de gènere i el que això comporta socialment. 

En el moment en que el professorat analitza el llibre de text per a fer ús d'aquest a l'aula, 

es centra més en l'adequació del nivell dels continguts o en la dificultat de les activitats 

proposades, deixant de banda altres perspectives com el sexisme. 

Per tant, el professorat per tal de controlar la presència de continguts sexistes en els 

llibres de text s'han de tenir en compte una sèrie de qüestions:  

• En relació al nombre de personatges masculins i femenins que apareixen en els 

llibres, es fa necessari que als llibres hi hagi un equilibri entre la presència de la 

figura masculina i la femenina. 

• L'estatus dels personatges presents en els llibres de text són un reflex dels 

estereotips marcats per la societat. En molts llibres, trobem que la figura femenina 

es troba representada en una posició inferior que la dels homes. Llavors, si en el 

món laboral actual aquestes situacions no són sempre així, s'hauria de deixar 

transmetre aquesta idea en els llibres de text. 

• Pel que fa als rols tradicionals de gènere, s'ha de controlar la seva presència en els 

llibres de text, de manera que el sexe femení no sigui l'únic encarregat de dur a 

terme les tasques de la llar, és a dir, de l'àmbit privat i, que no sigui únicament a 

l'home al qual s'atribueix l'àmbit públic. Per tant, s'ha de procurar que hi hagi un 

equilibri en quant a les tasques desenvolupades per ambdós sexes. 

• En un llibre de text no sexista, no hi hauria d'haver cabuda per als estereotips de 

gènere, per tant s'han de detectar aquests i controlar-los, de manera que no es 

transmetin a l'alumnat. 
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Pel que fa a l'ús dels llibres de text com a material didàctic, trobem una sèrie d'avantatges 

i desavantatges. Per una banda, els llibres de text faciliten la tasca docent, ja que permet 

als mestres seguir els continguts curriculars marcats per les lleis educatives de manera 

que no han de dedicar temps a la preparació del material. Per tant, aquest material 

elaborat per les editorials serveix de guia als mestres. Per altra banda, els llibres de text 

són un mètode tradicional que no s'adapta al context de l'aula i a les característiques 

individuals dels alumnes, ja que són elaborats per a tota la comunitat sense tenir en 

compte les característiques de l'entorn del centre ni les diferències individuals de 

l'alumnat. Una altra desavantatge de l'ús dels llibres de text és que en nombroses ocasions 

substitueix la tasca docent degut a l'abús d'aquests. A més, com s'ha pogut veure a partir 

de l'anàlisi dels llibres de text, aquests contenen elements sexistes que promouen les 

desigualtats de gènere. Per tant els llibres de text poden servir de guia per al professorat, 

tot i que no s'ha de fer un abús d'aquest material. 

Els llibres de text actuen com a transmissors de valors, ja que en ells es poden veure 

reflectides les distintes perspectives del món i la societat, així com les expectatives en 

funció al sexe, l'edat, la raça o la cultura de les persones, la qual cosa condicionarà la vida 

de l'alumnat, posant limitacions en funció al seu sexe (Subirats, 2013). A més, a l'escola 

mitjançant els llibres de text es transmeten, tal com s'ha observat a partir de l'anàlisi 

realitzat, una sèrie d'estereotips i rols de gènere.  

 

A partir de la presència dels llibres sexistes a les aules, i la dificultat per canviar-los, es 

poden emprar aquests materials, sempre i quan es faci l'ús adequat. De manera que, cada 

cop que apareix algun element sexista, el mestre ha de destacar-lo i convidar a l'alumnat a 

la reflexió, a més de procurar desmuntar aquests estereotips per tal de conscienciar a 

l'alumnat  de l'escassa validesa dels diferents estereotips establerts a la societat i, 

d'aquesta manera, combatre els estereotips i rols de gènere a les aules. Per tant, es pot fer 

ús del material, tot i ser sexista, sempre i quan s'utilitzi amb l'objectiu d'erradicar les 

desigualtats de gènere, des de la perspectiva de la igualtat. 

Tal com hem pogut observar en els llibres analitzats podem dir que hi ha sexisme, la qual 

cosa pot suposar un obstacle tant per als mestres, per tal de dur a terme una educació 

basada en la coeducació, com pels alumnes i pel correcte funcionament de la societat en 

general. Els mestres, abans de l'inici de cada curs, haurien d'analitzar i comprovar que en 
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els llibres que s'utilitzaran per al proper curs no hi ha elements sexistes per evitar 

transmetre estereotips i perpetuar desigualtats de gènere.  

 

El canvi que s'hauria de realitzar és des de les editorials, en aquest cas, Santillana i 

Vicens Vives, ja que són aquestes les que inicien la cadena de transmissió de valors 

sexistes, així com també la direcció del centre i els mestres haurien de dur a terme una 

revisió per tal d'assegurar-se que els llibres utilitzats a les aules van encaminats a assolir 

el model de coeducació i per tant no generen desigualtats de gènere. 

 

Per tant, tot i que són les editorials les que perpetuen les desigualtats a partir de 

l'elaboració dels llibres, els mestres tenen altres mètodes i tècniques al seu abast per tal 

d'evitar la utilització de llibres de caire sexista.  

 

A partir d'aquí, la meva proposta d'alternativa a l'ús de llibres que no segueixen les línies 

coeducatives és la utilització a l'aula de mètodes com l'aprenentatge per racons, grups 

interactius, mètode per projectes, etc. en els que el mestre crea el material basant-se en el 

currículum escolar i, d'aquesta manera, evitar transmetre valors sexistes. Així doncs, seria 

un aspecte molt important que fossin els mestres els que creen el seu propi.  

 

Cal tenir en compte, a més, que la coeducació no és únicament responsabilitat del mestre 

o la mestra sinó que per arribar a assolir aquest model educatiu és necessari el compromís 

de tota la Comunitat Educativa. Tot i això, els mestres han de saber què és el que es vol 

transmetre als alumnes i de quina manera fer-ho.  

 

A més, considero molt important la formació permanent del professorat en matèries 

d'igualtat de gènere per tal que l'educació sigui una eina per eliminar els estereotips 

sexistes i els rols de gènere i així poder crear una societat basada en els valors d'igualtat 

entre homes i dones. 
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8. Annex 

Taules comparatives del llibre de primer de l'edtorial Santillana 

Total homes 242 
Total dones 202 

 

OFICIS HOMES DONES 
Mestre/a 6 4 

Director/a 1 0 
Netejador/a 2 1 

Policia 3 1 
Cuiner/a 1 0 

Bomber/a 2 1 
Camioner/a 3 0 

Obrer/a 1 0 
Carter/a 1 2 

Lampista 0 1 
Arquitecte/a 0 1 

Fuster/a 1 0 
Electricista 0 1 
Venedor/a 3 2 

Escombriaire 1 1 
Jardiner/a 2 0 

Farmacèutic/a 1 0 
Cambrer/a 1 0 
Ramader/a 1 1 

Miner/a 1 0 
Agricultor/a 1 1 
Pescador/a 2 0 

Modista 0 1 
Llenyater/a 1 0 
Oficinista 2 1 
Fàbrica 3 0 
Músic/a 0 1 

Pilot d'avió 1 1 
Taxista 1 0 

Astronauta 1 0 
Total 43 21 

 

 ROSA BLAU 
HOMES 17 83 
DONES 56 41 
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Taules comparatives del llibre de segon de l'editorial Santillana 

 

Total homes 131 
Total dones 108 
 

OFICIS HOMES DONES 
Bomber/a 6 1 
Manteniment 3 0 
Policia 0 3 
Agricultor/a 2 1 
Venedor/a 1 2 
Operari 15 10 
Escombriaire 1 1 
Ramader/a 1 1 
Miner/a 1 0 
Pescador/a 4 0 
Artesà/na 0 1 
Llenyataire 1 0 
Fuster/a 0 1 
Cuiner/a 3 2 
Cambrer/a 1 1 
Astronauta 1 0 
Total 40 24 
 

 ROSA BLAU 
HOMES 3 27 
DONES 45 28 
 

Taules comparatives del llibre de tercer de l'editorial Santillana 

Total homes 181 
Total dones 149 
 

OFICIS HOMES DONES 
Miner/a 5 0 
Pescador/a 1 0 
Mestre/a 0 1 
Oficinista 1 1 
Ramader/a 1 0 
Fàbrica 2 0 
Carnicer/a 1 0 
Músic 1 0 
Arqueòleg 0 6 
Periodista 0 1 
Monarquia 1 0 
Inventor/a 2 0 
Camioner 2 0 
Total 17 9 
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 ROSA BLAU 
HOMES 3 50 
DONES 36 22 
 

Taules comparatives del llibre de quart de l'editorial Santillana  

TOTAL HOMES 143 
TOTAL DONES 77 
 

OFICIS HOMES DONES 
INVENTOR/A 1 0 
GEÒGRAF/A 2 0 
BOMBER/A 7 1 
JUTGE/SSA 5 2 
BATLE/SSA 1 0 
MONARQUIA 3 0 
PRESIDENT/A  1 0 
PESCADOR/A 4 0 
FÀBRICA 5 0 
VENEDOR  0  1 
ACTOR/ACTRIU 1 0 
DOCTOR/A 0 1 
PILOT D'AVIÓ 2 0 
MESTRE/A 0 1 
HISTORIADOR/A 0 1 
ENGINYER/A 0 1 
ARQUEÒLEG/A 3  3 
FILÒSOF/A 1 0 
TOTAL 36 11 
 

 

 

 ROSA BLAU 
HOMES 0 19 
DONES 3 18 
 

 

Taules comparatives del llibre de cinquè de l'editorial Santillana 

Total homes 178 
Total dones 63 
 

OFICIS HOMES DONES 
Astronauta 4 0 
Inventor/a 2 0 
Escriptor/a 4 0 
Científic/a 1 0 
Polític/a 0 1 
Monarquia 18 4 
Descobridor/a 7 0 
Agricultor/a 5 0 
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Artesà/na 2 0 
Artista 20 0 
Inventor/a 5 0 
Arquitecte/a 3 0 
Fàbrica 1 1 
Total 72 6 
 

 ROSA BLAU 
HOMES 1 15 
DONES 8 5 
 

Taules comparatives del llibre de sisè de l'editorial Vicens Vives 

TOTAL HOMES 420 
TOTAL DONES 235 
 

OFICIS HOMES DONES 
ESPORTISTA 7 0 
LLENYATAIRE 4 0 
PESCADOR/A 3 0 
CIENTÍFIC 1 0 
OBRER/A 8 3 
FÀBRICA 2 8 
DOCTOR 2 1 
FORNER/A 1 0 
MESTRE/A 0 1 
VETERINARI/A 1 0 
OFICINISTA 6 4 
ESCRIPTOR/A 11 3 
PINTOR/A 21 0 
MONARQUIA 8 2 
PRESIDENT 2 0 
JUTGE/SSA 5 0 
ESCOMBRIAIRE 0 1 
POLÍTIC 13 1 
TOTAL 95 24 
 

 ROSA BLAU 
HOMES 0 45 
DONES 9 11 
 

  

Taules comparatives corresponents al total dels llibres seleccionats 

Total homes 1295 
Total dones 834 

 

OFICIS HOMES DONES 
Actor/actriu 1 0 
Agricultor/a 8 2 
Arqueòleg/a 3 9 
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Arquitecte/a 3 1 
Artesà/na 2 1 
Artista 20 0 
Astronauta 6 0 
Batle/ssa 1 0 
Bomber/a 15 3 
Cambrer/a 2 1 
Camioner/a 5 0 
Carnicer/a 1 0 
Carter/a 1 2 
Científic/a 2 0 
Cuiner/a 4 2 
Descobridor/a 7 0 
Director/a 2 0 
Doctor/a 2 2 
Electricista 0 1 
Enginyer 0 1 
Escombriaire 3 3 
Escriptor/a 15 3 
Esportista 7 0 
Fàbrica 28 19 
Farmacèutic/a 1 0 
Filòsof/a 1 0 
Forner/a 1 0 
Fuster/a 1 1 
Geògraf/a 2 0 
Historiador/a 0 1 
Inventor/a 10 0 
Jardiner/a 2 0 
Jutge/ssa 10 2 
Lampista 0 1 
Llenyataire 6 0 
Manteniment 3 0 
Mestre/a 6 7 
Miner/a 7 0 
Modista 0 1 
Monarquia 30 6 
Músic/a 1 1 
Netejador/a 2 1 
Obrer/a 9 3 
Oficinista 9 6 
Periodista 0 1 
Pescador/a 12 0 
Pilot/a 3 1 
Pintor/a 21 0 
Policia 3 4 
Polític/a 13 2 
President/a 3 0 
Ramader/a 3 2 
Taxista 1 0 
Venedor/a 4 5 
Veterinari/a 1 0 
Total 303 95 
 

 ROSA BLAU 
HOMES 24 239 
DONES 157 125 
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 TOTAL 
HOMES AMB APORTACIONS 

SIGNIFICATIVES 
84 

DONES AMB APORTACIONS 
SIGNIFICATIVES 

8 

 

Homes que fan feina 303 
Dones que fan feina  95 
 

 


