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Trobada inicial [0.1]

Característiques de la trobada

Centre

Data

Espai

Persones presents

Resum  de  la  demanda  del  centre 
recollida en la sol·licitud al CRP

Altres  elements  previs  a  tenir  en 
compte
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Dades del centre [ 0.2]

Nom del centre: 

• Adreça: 

• Telèfon: 

•  Fax: 

•  Correu electrònic:

•  Pàgina web: 

• Moodle:

Composició de la Junta

• Direcció: 

• Cap d’estudis: 

• Coordinació pedagògica: 

Nombre de docents: 

 Equips de coordinació i d’ajuda a la gestió

• Comissió pedagògica formada per: 

• Comissió de convivència formada per:

• Coordinació d’àrees o de cicles formada per:

• Equips de coordinació de tutoria formats per:

• Altres:
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Un primer passeig amb guió [0.3]

1. Quin tipus de formació o assessorament necessiten i esperen?

2. A qui es dirigeix l’assessorament (claustre en general, equip docent d’un 
nivell concret, cicle, departament didàctic, equip de gestió)?

3. D’on o de qui sorgeix la necessitat/la iniciativa?

4. Quin tema els agradaria que es tractés en l’assessorament? Què entenen 
per... (el tema que demanin)?

5. Com preveuen distribuir les 15 hores?
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6. Quines  facilitats  estan en disposició de donar al professorat que rebrà 
l’assessorament?  (espai,  flexibilització  de  l’horari,  facilitació  d’hores  de 
reunió concretes per treballar temes relatius a la formació...)
 

7. Línies del centre i nombre de professores i professors que hi treballen?

8. Situació del professorat (estabilitat- no estabilitat)

9. Pel que fa a l’alumnat i l’organització del centre, tenen  grups de 
nivell/ homogenis/flexibles? Com s’atén la diversitat?

10. Tipologia de l’alumnat.

11. Disposen d’aules específiques d’acollida, servei de mediació...?
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12. Pel  que  fa  a  l’organització  pedagògica  del  centre  i  els  hàbits  de  treball 
d’equips docents, reunions de professorat, departaments i claustres.

Equips 
docents

Coordinacions Comissió 
Pedagògica

Claustre Altres

Amb  quina 
periodicitat  es 
reuneixen?

S’hi  tracten 
temes 
pedagògics  i/o 
curriculars?

Es  coordina  el 
professorat que 
en  forma  part? 
De  quina 
manera?

Es  porten 
propostes 
prèvies  per  ser 
debatudes?

Hi ha intercanvi 
d’experiències 
docents  per 
part  del 
professorat?

S’acostuma  a 
arribar  a 
acords?

Altres
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La percepció del propi centre [0.4]
1. El clima del centre

2. Relació del centre amb l’entorn. Participació en activitats de barri o de ciutat. 
Treball amb altres centres. 

3. Projectes de centre. Activitats per les quals sentin una especial satisfacció.

4. Suport informàtic

5.Observacions del llenguatge no verbal
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Contingut i temporització de l’assessorament [0.5]

Centre: 

trobada dia Hora Contingut

1

2

3

4

5

6

7
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Diari de l’assessorament 
CENTRE: TROBADA: DATA: HORA:

OBSERVACIONS PRÈVIES:

TÍTOL DE L’ACTIVITAT INSTRUMENT TEMPS CONDUCTORA OBSERVACIONS DE L’ACTIVITAT
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT INSTRUMENT TEMPS CONDUCTORA OBSERVACIONS DE L’ACTIVITAT

OBSERVACIONS FINALS:
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DIARI DE L’ ASSESSORAMENT (Model)
CENTRE: IES Sant Martí de Provençals TROBADA: 2 DATA: 28-01-09 HORA: 15:30-18:30

OBSERVACIONS PRÈVIES:  Hauran llegit el text Coeducar és educar: ens permetrà de consolidar marc conceptual  Coeducació. Cal 
reprendre bones pràctiques i parlar dels criteris per considerar-les així. Els vam demanar observacions sobre situacions de discriminació. 
Cal recollir-lo.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT INSTRUMENT TEMPS CONDUCTORA OBSERVACIONS DE L’ACTIVITAT

Què  em  vaig  endur  de  la 
primera trobada

Avançant cap a la comunitat de 
pràctiques

Mosaic coeducatiu

Metareflexió: el portafolis

Activitat oral

El  bon  debat  en  la 
comunitat de pràctiques
[9]

Microrelats  coeducatius 
[10]

Portafolis [11]

10’

45’

30’

15’

M. Lluïsa

Roser

M. Lluïsa

M. Lluïsa

Recordar  importància  del  diari  per  escriure  el 
que fem i el que passa. Recordar el que vam dir 
sobre per què som aquí. Activitat del símbol  → 
fortaleses de les persones participants
Hem  fet  el  text,  però  no  ha  sortit  un  mapa 
conceptual, sí dos llistats. Els passem el text per 
fer contrast.

Activitat d’anàlisi dels casos que han escrit

Insistir en la importància d’escriure: és una eina 
per recollir i avançar.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT INSTRUMENT TEMPS CONDUCTORA OBSERVACIONS DE L’ACTIVITAT
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Criteris  per  dissenyar  bones 
pràctiques coeducatives

Marc conceptual coeducatiu

El meu projecte de canvi

Què me’n porto?

Criteris per dissenyar una 
bona pràctica coeducativa 
[12.1], [12.2]

Coeducar és educar
Sexisme i androcentrisme
Lectura d’un article [13]
Els  reptes  d’una  escola 
coeducativa [14]

El meu projecte de canvi: 
el pla d’acció [15]

Diari de bitàcola

20’

20’

20’

5’

Roser Recollim  el  que  vam  veure  en  la  primera 
trobada.  Hem aconseguit  una  llista  de  criteris 
que  contrastem  amb  una  altra  que  teníem 
elaborada. Fem una activitat oral de contrast i 
redescripció.

Activitats  de  contrast  a  partir  dels  articles 
d’Amparo Tomé i Mercè Otero. Aquest segon va 
acompanyat de l’instrument de lectura. Han de 
servir per fer contrast (T) i per iniciar el procés 
del seu projecte de canvi.

Expliquem  en  què  consistirà  i  com  l’han  de 
desenvolupar. 

OBSERVACIONS FINALS:  
La trobada ha anat molt bé: hi ha interès i participació. La majoria havia fet el microrelat i hem pogut analitzar-los. Havien llegit l’article 
d’Amparo Tomé i hem pogut fer contrast. Cal insistir i aprofitar més aquest text i el de la Mercè Otero. Tasques: 1) Observació de casos, 
que ens enviaran; 2) Lectura del text de Subirats sobre violència; 3) Elaborar una proposta per al seu projecte que explicaran a tot el grup 
(exposició de 2’).
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Qui sóc i per què sóc aquí? [1]

Treball individual (5’)

Em dic

 
Sóc professora/professor de

Altres càrrecs o responsabilitats que es vulguin citar

Participo en aquest assessorament perquè

Amb aquest assessorament espero

Posada en comú (15 minuts)
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El bon debat [2]

Treball individual (5’)
Quin  és  el  meu  funcionament  com  a  component  d’un  grup  de  debat?  Aspectes 
positius i d’altres que podria millorar.

Fem  bons  debats a  les  nostres  reunions  (equip  directiu,  departaments  didàctics, 
equips docents, comissions...)?

Quins penso que són els aspectes del bon debat que observem més? Quins menys? 
Per què?

A l’espai organitzatiu on ens reunim es donen les condicions per tal que s’estableixi 
una dinàmica de bon debat? De quina manera l’assessorament podria incidir-hi?

Treball en petit grup (10’)
Poseu en comú el que heu escrit. Formeu grups heterogenis.
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El bon debat [3]

Treball individual (5’) 
Llegeix  amb atenció el  text  següent  i  pensa si  hi  ha coincidències  amb el  que tu 
havies escrit en l’activitat El bon debat [1]

Un centre educatiu pot convertir-se en la seu d’una autèntica comunitat de pràctiques 
quan un conjunt de docents entren en interaccions significatives a través de l’ús del 
llenguatge,  pensant  junts  les  experiències  viscudes  i  donant-los  una  significació 
compartida. El gènere textual del debat és l’instrument idoni per anar conformant una 
autèntica comunitat de pràctiques. Però no estem parlant de qualsevol debat, sinó 
d’aquell que permet la creació d’un coneixement compartit que acaba sent de totes i 
cadascuna  de  les  persones  que  integren  el  grup.  I  aquesta  mena  de  debat  es 
caracteritza per una sèrie de criteris i normes bàsiques:
Neil Mercer a Paraules i ments ens explica aquestes regles bàsiques:
Un bon debat és:

 Aquell en què es comparteixen un interès i un objectiu.

 Aquell que promou la participació de totes les persones integrants del grup.

 Aquell  que  porta  a  compartir  la  informació  rellevant,  que  crea  marcs  de 
referència per entendre’ns mútuament.  Es fa a través d’un llenguatge propi 
que dóna al grup identitat i cohesió.

 Aquell en el qual les opinions personals que s’hi exposen són argumentades 
per tal de poder-les debatre.

 Aquell que permet que les intervencions circulin i es puguin incorporar al fil de 
la conversa.

Aquell que busca sempre conclusions compartides.

Treball en petit grup: Activitat de contrast i redescripció (10’)

Després de llegir aquestes receptes sobre un bon debat, poseu-les en contrast amb 
les que havíeu pensat vosaltres en el si del grup. Mireu en quines coincidiu, quines 
afegiríeu.  És  possible  que  vosaltres  hagueu  trobat  algunes  altres.  Les  podeu 
relacionar amb les anteriors? Quina idea us queda ara del que pot ser un bon debat?

Posada en comú  grup gran (10’)
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El meu símbol  en Coeducació [4]

Treball individual (5’)

Pensa en algun símbol (objecte, planta...) amb el qual t’identifiquis i que ajudi a definir 
els  trets  més  significatius  de  la  teva  manera  de  pensar  i  actuar  pel  que  fa  a  la 
Coeducació.  

El símbol que m’identifica en relació a la Coeducació és: 

Perquè (trets d’identitat de la meva persona):






Treball en grup (20’)

En grups de tres persones busqueu similituds entre vosaltres i aquells trets d’altri que 
poden ser complementaris per a un bon treball en col·laboració. Intercanvieu la vostra 
reflexió individual:

1. Expliqueu al grup el símbol que heu triat.

2. Escolteu  a  les  altres  persones  del  grup  ajudant-vos  de  l’instrument 
L’observació del grup [5].

Posada en comú (15’)

Un portaveu del grup presentarà a la resta del professorat 
 Els símbols escollits i els trets d’identitat en relació a la Coeducació

 Una síntesi d’allò que ha sorprès

 Els punts forts de cada persona
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L’observació del grup [5]

Treball en petit grup (20’). Escolteu les intervencions de les altres persones del grup. Preneu anotacions mentre cadascú explica la seva tria.
Nom Símbol que ha triat Coincideixo en la seva visió?

Què m’ha sorprès?
Punts  forts  de  la  meva  companya  o 
company
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Bones pràctiques coeducatives [6]

Treball individual (10 minuts)
Escriu dins aquesta graella algunes de les bones pràctiques que es fan en aquest centre i de les quals et sents especialment satisfet o 
satisfeta. Quines penses que són autèntiques bones pràctiques (co)educatives? 

Bones pràctiques Espai  organitzatiu  en  què  s’insereix 
(aula,  cicle,  equip  docent,  coordinació 
pedagògica,  departaments,  equip 
directiu...)

Àmbit  temàtic  (tasca  d’aula,  projecte, 
diada  commemorativa,  gestió,  PEC, 
PCC, activitats de formació)

Denominadors comuns de les bones pràctiques 
que s’hi consignen
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Graella de referència [7]

Treball en grup (15 minuts)
Feu grups de tres persones el més heterogenis possible, tot cercant conclusions comunes en relació a les bones pràctiques coeducatives i 
en els diferents punts de la graella.  

Activitat Actitud/activitat/mirada 
coeducativa

Què desencadena? Que  vull  o  que  es  vol 
aconseguir?

Recursos necessaris

Posada en comú (15 minuts)
Llegiu el resultat de la discussió de cada petit grup a la resta. Feu les matisacions que calguin. Lliureu el material a les formadores.
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Un microrelat essencial [8]

Treball autònom 

Llegeix amb atenció un parell d’exemples d’aquest gènere literari.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. (Augusto Monterroso)

Una mujer sueña con una preciosa casa en la que no vive nadie y un día pasa delante 
de la casa: cúpula, tejado a dos aguas y porche. Se dirige hacia la casa, llama a la 
puerta  y  la  abre  lentamente  ¡ella  misma!,  una  mujer  sonriente  que  es  su  réplica 
exacta. (Lorrie Moore, Como la vida)

¡Arriad  el  foque!,  ordena el  capitán.  ¡Arriad  el  foque!,  repite el  segundo.  ¡Orzad a 
estribor!,  grita  el  capitán.  ¡Orzad  a  estribor!,  repite  el  segundo.  ¡Cuidado  con  el 
bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, 
grita el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia 
y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta,  desconcertados. Si  no 
encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. (Ana María Shua, 
La sueñera).

Aquests textos són microrelats. Com veieu, un microrelat és una miniatura de relat, un 
conte mínim,  una història  fictícia  amb tots els  ingredients  necessaris  (personatges, 
espai, temps, punt de vista, trama) reduïts a l’essencial. Aquet subgènere narratiu neix 
amb el modernisme i es desenvolupa en el període de les avantguardes, dintre d’una 
atmosfera artística que privilegia el minimalisme, les línies pures i la brevetat intensa. 
Actualment, el microrelat gaudeix d’una salut excel·lent.

La nostra proposta

Et proposem que escriguis un microrelat (entre sis i  deu línies)  que reflecteixi  una 
situació al centre, al carrer, a la vida familiar o social que s’ha donat o es podria donar 
on es vegi la necessitat d’una mirada coeducativa. Penja’l al  moodle o ens el facis 
arribar per correu electrònic. A tall d’exemple, et mostrem el text que va escriure una 
companya d’un altre centre.

El  fet  va  succeir  en  una  sortida  d’alumnat  entre  catorze  i  disset  anys  a  França. 
L’estada va transcórrer amb normalitat. Però el que em va sobtar i alhora divertir, va 
ser el comportament tant diferent dels alumnes i de les alumnes; mentre que elles es 
dedicaven a parlar i fer-se fotografies amb els nois francesos, els seus companys es 
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van comprar una pilota per jugar a futbol en els parcs de la ciutat, pilota que abans de 
dormir, es va haver de requisar perquè continuaven jugant a futbol a l’habitació.
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SUPORT TEÒRIC
Tipus de document: Text

Títol: Educar és coeducar

Autor/a: Amparo Tomé ( amparotome@hotmail.com)

Dades  bibliogràfiques.  Conferència  realitzada  a  les  Jornades  de  Coeducació. 
Programes d'Innovació Educativa, Cosmo Caixa Barcelona, 6 de maig de 2005.

Descripció: 
És una reflexió sobre el fet de coeducar avui.
Dins de l’educació hi ha dos nivells de treball: un fa referència al rendiment escolar 
(títols,  èxits  acadèmics,  lleis...),  i  un  altre,  que  és  on  estaria  la  Coeducació,   fa 
referència   a  respectar  la  diferència,  tenir  cura  de  nosaltres  i  dels  altres,  saber 
escoltar,  posar-nos  a  la  pell  de  l'altre/a,  ser  persones  felices,  viure  sense 
discriminacions... La Coeducació  rescata tot allò que s'oculta,  s'ha oblidat, i s'ha 
menyspreat en la societat.  
En l’educació de les persones, cal tenir en compte en primer lloc : els sabers de les 
dones, en el sentit més ampli de la cura i del saber fer; i  en segon lloc,  requereix 
una revisió dels currículums, de totes les exclusions a nivell científic, artístic; per 
últim,  la  Coeducació  requereix  una  revisió  sobre  les  actuals  relacions  entre 
professorat alumnat, família i centre, escola i barri. 
L’altre  nivell  coeducatiu  planteja  canviar  aspectes  estructurals  com la  reflexió  i  el 
diàleg, potenciar la creativitat, adoptar una actitud flexible...La coeducació  proposa 
reptes  polítics ja  que  està  en  oposició  al  model  patriarcal  d'ordre  endocèntric 
masculí.  L'article  aposta  per  les  noves  masculinitats:  homes  que  aprenguin  a 
expressar sentiments, a tenir cura... La insensibilització comporta la monstruositat de 
les agressions, les guerres i  la violència contra les dones...  Les noves feminitats 
plantegen que la igualtat és adoptar el model de poder masculí, sinó reconèixer noves 
formes de viure.

Aplicacions: Text especialment adreçat a professorat en formació sobre Coeducació. 
Parteix d’un plantejament bàsic i essencial amb una certa dosis d'utopia. És un text 
senzill i al mateix temps molt complex i profund;  permet treballar a diferents nivells 
sobre la Coeducació. En el fons és una declaració sobre la Coeducació que permet 
reflexionar de moltes maneres   
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Educar és coeducar

Es diu que a totes les dones ens agrada estrenar. Doncs, avui jo tinc la sensació que, 
una  a  una,  estrenem  un  dia  de  festa  major  i  que  juntes  estrenem  el  dia  de  la 
coeducació a Catalunya. Estrenem PROGRAMA DE COEDUCACIÓ, amb majúscules.
Estrenem l'alegria i la il·lusió d'estar totes juntes, i amb nosaltres alguns companys, per 
celebrar un moment que em sembla històric. 
Estrenem ESPERANÇA amb majúscules, tantes vegades oblidada per no patir més 
decepcions.
Estrenem xarxes de confiança que ens serviran per continuar creixent.
Estrenem sabates noves per recórrer nous camins.
Estrenem la capacitat del record per pensar en totes i en tantes dones que ens han 
precedit  en aquesta feina, en la tasca de pensar-nos, de fer-nos dones a partir de 
models que ens han ensenyat, que hem provat i fet. 
Estrenem vitalitat per seguir pensant i posant en pràctica models de relació.
Estrenem bossa per guardar els tresors de la intimitat.
Estrenem barret nou perquè la calor i les pressions mai no ens facin defallir.
Estrenem vestit nou per fer-nos més i més visibles.
Estrenem una forma nova de prudència audaç.
Estrenem la humilitat que necessitem per mirar-nos als ulls.
Estrenem l'afecte que ens fa sentir properes.
Estrenem el sentit de la cura que ens tenim entre totes.
Estrenem les abraçades del retrobament.
Volem  dedicar  un  record  especial  a  tantes  companyes  que  ja  no  es  troben  amb 
nosaltres, però el record, l'esforç i la il·lusió de les quals no ens abandonaran mai. 
Gràcies per poder-vos agrair a totes i a tots el poder estar i el compartir el dia d'avui i 
molts altres dies que el seguiran.
Gràcies  a  la  Direcció  General  d'Ordenació  i  Innovació  Educativa  per  invitar-nos  a 
formar part de la nova societat en què la coeducació sigui la columna vertebral que 
articuli i impregni cada fet social i personal.
Gràcies  a  Rosa Securum i  a  Dolors  Freixenet  per  crear  aquest  espai  de  trobada, 
reflexió i intercanvi.
Gràcies a Núria Solsona per acceptar la coordinació del Programa de coeducació del 
Departament.
Gràcies a tantes dones professores i alguns professors, d'infantil, primària, secundària 
i formació professional per tots els anys que fa que es dediquen a coeducar, la majoria 
de vegades en el més absolut silenci i amb moltes dificultats.
En primer lloc, desitjo fer una petita reflexió entorn al títol de la conferència: Educar és 
coeducar.
En termes generals, quan parlem d'educar parlem de nivells de rendiment escolar, de 
la consecució de títols acadèmics, de la relació entre l'educació i el mercat de treball, 
de  comportaments  i  d'actituds  adequades,  de  ciutadans  benpensants,  d'èxits 
acadèmics,  d'escolarització obligatòria,  de matèries instrumentals,  de ràtio,  de lleis, 
etc.
No obstant, quan parlem de coeducar ens referim a tot això, però, a més, a alguns 
objectius que han estat més o menys exclosos de l'educació i que es refereixen a:
 ensenyar i aprendre a viure de forma ètica
 ensenyar i aprendre a viure per no discriminar
 ensenyar i aprendre a viure per respectar les diferències de procedència cultural, 

de classe social, d'edat, de capacitat i les diferències sexuals
 ensenyar i aprendre a relacionar-nos
 ensenyar i aprendre a tenir cura de nosaltres mateixes i de les altres persones
 ensenyar i aprendre a escoltar-nos
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 ensenyar i aprendre a mirar-nos
 ensenyar i aprendre a posar-nos en la pell de les altres persones
 ensenyar i aprendre a no tenir por
 ensenyar i aprendre a ser felices i alegres
 ensenyar i aprendre a valorar-nos i a estimar-nos
 ensenyar i aprendre a expressar i a reconèixer els sentiments i les emocions
 ensenyar i aprendre a expressar la tendresa i l'amor
 ensenyar i aprendre alts nivells de coneixement no androcèntric
 ensenyar i aprendre a investigar el món físic i el món emocional
 ensenyar i aprendre a tenir un projecte vital
 ensenyar  i  aprendre  a  ser  persones  assertives,  creatives,  dialogants, 

comunicatives, crítiques i que exerceixen accions solidàries amb el medi físic i el 
social

 ensenyar i aprendre a transmetre alegria, seguretat, confiança, tranquil·litat
 ensenyar i aprendre a resituar les situacions adverses i a prendre decisions
 ensenyar i aprendre a ser capaces d'aconseguir els reptes que ens proposem
 ensenyar i aprendre a tenir cura de la terra, de la casa i de l'escola
 ensenyar  i  aprendre  a  adequar-se  críticament   i  correcta  a  un món de canvis 

constants 
 ensenyar i aprendre a viure les responsabilitats i els drets que implica la ciutadania 

des de l'escola bressol.

En aquests i altres aspectes radiquen algunes diferències entre el que entenem per 
educar i el que entenem per coeducar. 
Els reptes que comporta la coeducació són simples i complexos alhora.
El primer repte penso que consisteix a rescatar de forma conscient i amb una actitud 
política ferma tot el que s'ha ocultat, s'ha fet invisible, s'ha oblidat i s'ha menyspreat del 
saber de les dones, del benestar i l'harmonia que la majoria de les dones han sabut 
sembrar, fer créixer, recollir, escampar en el medi familiar, natural, social i científic al 
llarg dels segles.
El segon repte implica una profunda revisió curricular del que està inclòs o es pensa 
incloure en els currículums. Cal posar una atenció especial en l'anàlisi de com i perquè 
s'han inclòs com a continguts curriculars, científics i artístics. D'altra banda, l'anàlisi ha 
de revisar en profunditat i ha d'identificar totes les exclusions dels currículums oficials; 
per  exemple,  el  saber  bàsic  per  a  la  vida,  l'educació  sentimental,  la  vida,  les 
experiències i el saber de les dones. El principal objectiu d'aquesta tasca té relació 
amb la significació dels ensenyaments i els aprenentatges per a les noies i els nois. En 
aquest apartat, hem de tenir cura que els mètodes d'ensenyament i  d'aprenentatge 
més adients no suposin límits a les experiències vitals i a les expectatives de vida de 
les noies i els nois.
El tercer repte contempla una revisió profunda de les diferents relacions que tenen lloc 
en el microcosmos escolar; entre el professorat i l'alumnat, el professorat i l'alumnat i 
entre elles i ells amb les famílies del centre i el personal no docent, en el context del 
barri, el poble o la ciutat.
Per tant, per portar a terme la coeducació com a principi, cal modificar alguns aspectes 
de l'estructura escolar per poder treballar els objectius i els reptes que hem descrit.
 El centre escolar o l'institut han de ser un lloc que motivi, acollidor, vivencial, tant 

per al professorat com per a l'alumnat.
 Una escola amb objectius i ideals, formada per un grup de professores i professors 

en  contínua  formació  i  que  portin  a  terme  projectes  integrals  que  facilitin  el 
coneixement i les relacions de totes les alumnes i les professores, els alumnes i els 
professors.
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 Una escola que respecti els interessos i les peculiaritats de totes i cadascuna de 
les alumnes i els alumnes.

 Una  escola  capaç  de  respondre  als  possibles  conflictes  que  derivin  de  les 
desigualtats de classe social, culturals i de les diferències sexuals d'unes i altres a 
qualsevol edat, etapa o modalitat escolar. 

 Una escola capaç de potenciar la creativitat a través de la investigació, l'exploració 
de l'entorn i dels elements quotidians. 

 Una escola que creï  condicions per a la reflexió,  el  diàleg,  el  creixement en el 
coneixement i les relacions.

 Una escola que eduqui en els valors ètics i socials.
 Una escola que ensenyi les relacions de respecte i de responsabilitat 
 Una escola que integri projectes de coeducació. 
 Una escola que tingui una actitud reflexiva i crítica amb els mitjans de comunicació.
 Una escola que posi el coneixement al servei de totes i de tots.
 Una escola que treballi  els deures i els drets de totes i  de tots. Per aconseguir 

aquestes fites possiblement hauríem de pensar en una organització escolar nova, 
que inclogui espais i temps adequats a cada centre i a cada entorn. Hi ha d'haver, 
però, un mínim de garanties i d'acords que compleixin aquests principis.

 Espais no discriminatoris a les aules, els patis, els tallers, les sales d'ordinadors, 
els laboratoris, etc. 

 Patis  verds  o  jardins  escolars.  Aules  confortables  que  motivin,  diverses  i 
tranquil·les.  Espais  comuns i  específics  per  treballar  individual  i  col·lectivament. 
Espais segurs que facilitin la conversa, la reflexió, l'audició i la creació musical, la 
creativitat manual.

 Espais que facilitin els diferents ritmes d'aprenentatge de les alumnes i els alumnes 
 Espais que fomentin les relacions no competitives.
 Espais que procurin el respecte a la terra i la cura de la naturalesa.
 Espais que facilitin l'expressió corporal i anímica.
 Espais  perquè  mares  i  pares  es  puguin  comprometre,  no  com  clients  o 

consumidors del dret a l'educació, sinó com a co protagonistes del fet d'educar.
 Espais on el debat sobre els deures, els drets, les normes i els principi ajudin al 

compromís de totes i de tots. 
 Espais que eduquin per a les responsabilitats de la vida domèstica.
 Espais que eduquin per a la cura de les persones.
 Espais que eduquin per a les relacions sexuals. 

És  imprescindible  pensar  amb  detall  què  implica  coeducar  per  fer  possible  la 
coeducació.  Les  persones que som aquí  sabem que la  coeducació  suposa reptes 
d'ordre polític ja que s'enfronta a l'ordre establert masculí, a l'estatus i als fonaments i 
les lleis patriarcals. Reptes d'ordre sociocultural ja que trenca amb la divisió sexual del 
treball,  amb la  polarització  dels  límits  imposats  sobre  allò  que  reconeixem  com a 
femení  i  com  a  masculí.  Reptes  d'ordre  instrumental  ja  que  altera  les  relacions 
jeràrquiques i el valor del treball i, finalment, reptes d'ordre personal ja que implica una 
deconstrucció de molts dels aprenentatges apresos al llarg de la vida. 
Malgrat tot això, avui i ara, podem identificar on hi ha els paranys del patriarcat, perquè 
avui  en sabem més,  i  moltes  dones ens  sabem reconèixer  les  unes en les  altres 
perquè hem après a ser amigues, a ser companyes, a treballar juntes, a crear juntes, a 
plorar  i  a  riure  juntes,  a  comunicar-nos  de  moltes  i  diferents  maneres;  avui  i  ara 
algunes  dones  som més  lliures  perquè  ens  podem comprometre  amb  els  nostres 
desitjos; avui i ara podem identificar les nostres mancances i començar a saber els 
camins per poder-les superar. 
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Tornem al  títol  de la  conferència,  és a dir,  a  la  coeducació.  No puc deixar  de fer 
esment especial sobre la construcció de les noves masculinitats que, òbviament, estan 
directament  entrellaçades  amb la  coeducació;  que els  nens,  els  joves,  els  homes, 
aprenguin a expressar i a reconèixer sentiments i emocions és un objectiu fonamental 
de  la  coeducació.  La  negació  i  els  límits  socials  que  se'ls  ha  imposat,  tenen 
conseqüències molt greus per a ells, en primer lloc, i d'una altra índole per a nosaltres. 
El  fet  de  no  reconèixer,  la  fugida,  l'absència  d'expressió  de  les  emocions  i  els 
sentiments és una mutilació d'una part del seu ésser, del saber estar en el món, del 
compromís amb altres homes i dones, és la castració de les potencialitats implícites en 
el saber tenir cura; la insensibilització comporta la monstruositat de les agressions, de 
la violència contra les dones i contra altres homes, encara que les causes d'aquesta 
violència són ben diferents.
Coeducar és aprendre a tenir cura, i no oblidem que quan es comenta que ja hi ha 
homes que col·laboren en les tasques de la llar i de la família, ells poden aprendre a 
escombrar,  planxar,  cuinar,  comprar,  etc.,  però,  i  a  tenir  cura  d'altri?  Fins  que no 
aprenguin a posar-se en la pell d'altres persones, fins que no aprenguin a diferenciar el 
significat del timbre de la porta quan sona d'una manera o d'una altra, fins que no 
aprenguin a mirar als ulls i a distingir entre els besllums de tristesa i els de malenconia, 
fins que no aprenguin a escoltar allò no dit, tindran serioses dificultats per aprendre a 
tenir cura i, per tant, per respectar i acompanyar en el procés d'educar (coeducar).
No obstant això, si pensem en les noves feminitats, el ventall de possibilitats és més 
ampli quant a models socials i de vida. De forma molt ràpida, em referiré a models de 
dones, i demano disculpes per endavant per la simplificació de l'anàlisi.
Hi ha dones que han adoptat el model masculí per a obtenir l'èxit i el poder i el preu 
que han pagat ha estat alt perquè han entrat en un món, les regles del qual no han 
estat elaborades per a elles, no saben amidar el que oculta la cultura masculina, on 
allò que brilla sempre depèn del que el poder els exigeix a cada moment.
Hi  ha  dones  que  han  adoptat  la  postura  justament  oposada,  s'han  apartat 
conscientment de tot allò que els recorda la masculinitat en qualsevol de les seves 
formes.  El  preu  que  han  pagat  també  ha  estat  alt  perquè  de  vegades  pateixen 
l'exclusió social.  I  hi ha dones que es plantegen d'estrenar formes de viure noves, 
d'ensenyar, de donar, sense patir l'exclusió ni la inclusió en un món que no els pertany. 
Crec que aquest tercer model tendeix a la coeducació. 
Com que sempre hem estat excloses dels models i els sistemes educatius, el nostre 
desig és que la nostra presència, el nostre saber i els nostres compromisos marquin el 
rellotge de l'educació a Catalunya.

Amparo Tomé

Jornada de Coeducació. Programes d'Innovació Educativa. Cosmocaixa
Barcelona, 6 de maig de 2005
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El bon debat en la comunitat de pràctiques  [9]

Activitat de contrast (individual): Llegeix aquest document i contrasta’l amb el mapa 
conceptual que vam elaborar conjuntament. 

El bon debat és propi d’una comunitat de pràctiques, en la qual no desapareixen les 
individualitats, sinó que aquestes reben un impuls cap a dalt. Aquest bon debat porta 
la  comunitat  a  una  gestió  compartida  de  coneixement,  que  no  es  el  mateix  que 
consensuar (on podem perdre aportacions d’alguna de les parts implicades). Parteix 
de les experiències per treballar les experiències i poder abordar experiències futures 
de manera més sòlida i argumentada. Una comunitat de pràctiques s’autogestiona; en 
ella hi ha transferència i intercanvi de coneixements, però amb una estructura explícita: 
el  bon  debat.  No  hem  de  confondre  el  bon  debat  amb  un  intercanvi  d’opinions 
personals; el bon debat ha de servir per construir coneixement, per avançar.
Per poder realitzar un bon debat:

S’ha de compartir un interès i un objectiu, que impliqui de manera significativa les 
persones participants.
• S’ha  de  deixar  espai  per  a  la  participació  individual de  tots  els  membres  i 

promoure al mateix temps la participació de totes les persones integrants com a 
membres del grup.

• La informació rellevant ha de ser compartida. S’han d’anar creant allò que Mercer 
anomena “marcs de referència” per a comprendre’ns mútuament. Cal arribar a tenir 
un llenguatge compartit  que permeti l’entesa. És possible fins i  tot  que s’arribi a 
crear un llenguatge propi de la comunitat que li dóna identitat i cohesió.

• Les  opinions personals han d’estar  raonades i argumentades per tal de donar 
suficient informació a les persones interlocutores per a poder-les debatre.

• Les  intervencions/aportacions  han  de  circular,  s’han  de  reprendre,  recuperar, 
incorporar al fil de la conversa, s’han de comparar i valorar.

• S’ha de pretendre arribar a unes conclusions compartides.

• Ha d’haver-hi  uns  resultats que indiquin un progrés i  un avenç,  així  com un 
aprofundiment en el coneixement respecte al punt de partida de la discussió.

Activitat de redescripció (individual):  A partir de la teva anàlisi,  ¿quins elements 
creus que pots afegir a la teva concepció d’un bon debat?
Activitat de redescripció (grupal): Fent una roda d’intervencions anirem afegint els 
elements que considerem oportuns. També és possible d’incloure altres que hem anat 
descobrint a mesura que avançava la reflexió. El nostre mapa conceptual, doncs, pot 
ser modificat.
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Microrelats coeducatius  [10]

Treball individual (5’)

Llegeixo dos microrelats que tinc en el full adjunt, els interpreto i detecto la presència 
d’elements que demanen o que contenen una mirada coeducativa. Els defineixo amb 
paraules clau.

Treball en parelles (10’)

Intercanviem les nostres reflexions individuals. Busquem afinitats i divergències en les 
paraules clau i les argumentem. Restricció a tenir en compte: podem interpretar els 
relats de les altres persones, però no podem desvetllar el sentit del nostre.

Consensuem  paraules  que  segons  el  nostre  criteri  fan  referència  concreta  a  la 
Coeducació:

1.
2.
3.
4.

Posada en comú (15’)

Escoltem el llistat de paraules de les diferents parelles i consensuem aquelles que 
representen millor el que hem de tenir en compte en Coeducació:

1.
2.
3.
4.

Quines paraules indiquen característiques susceptibles de millora?

D’aquestes, n’hi alguna que em preocupa especialment? Per què?

Equip de Coeducació 85



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Fortaleses i febleses del professorat a partir dels microrelats (Document de retorn)
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El Portafolis  [11]

La pràctica reflexiva té per objectiu provocar canvis, canvis en les creences i en les 
conviccions que tenim sobre l’aprenentatge i també canvis en la pràctica docent.

Canviar  no significa  menystenir  el  que s’ha fet  abans i  començat  de nou.  Sempre 
construïm sobre el que tenim, sobre el que fem per tal de millorar-lo, de transformar-lo. 
Aquest és el sentit que es vol donar a la paraula canvi. Potser seria més adequat dir 
que l’objectiu és créixer, professionalment parlant.

En tot cas és important que es prengui consciència del canvi, del creixement que s’ha 
fet; la presa de consciència serveix com a element de motivació i dóna autonomia a 
qui fa el procés.

Per prendre’n consciència, cal que el canvi es faci evident i el portafolis és una de les 
eines que ajuda en aquest procés de conscienciació. El portafolis s’estructura en tres 
fases:

Portafolis  inicial 
(creences)

Portafolis  intermedi 
(sacseig)

Portafolis final
(canvi de perspectiva)

Cal reflectir-hi:
Què es fa
Què es pensa
Què  és  per  a  mi  un  bon 
ensenyament  amb  mirada 
coeducativa

Cal reflectir-hi:
El  contrast  amb  altres 
perspectives

Cal reflectir-hi:
El contrast amb l’inici

Cada una de les fases s’evidencia o es documenta recopilant observacions reflexions, 
narracions, treballa de classe i altres elements.
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Criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa [12.1]

Petit grup (20’)
A partir de l’anàlisi de  bones pràctiques intenteu de confegir en petit grup un llistat 
amb els aspectes que considereu bàsics en una pràctica coeducativa reeixida. Podeu 
recuperar els instruments [6] i [7].

Organitzeu aquests criteris en forma de mapa conceptual o de taula de referència. 
Heu de mirar de reflectir criteris que us puguin servir per dissenyar i avaluar activitats 
futures. Possiblement,  al llarg de la formació anireu completant, revisant i  ampliant 
aquest plantejament inicial.

Contrasteu el resultat de la vostra reflexió amb la proposta de l’instrument [12.2]
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Criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa  [12.2]

1. Planificació prèvia

2.  S'incorpora  dins  de  les  activitats  diàries  de  forma  predeterminada,  dins  de  la 
programació i com a eix transversal

3. S’ha de poder avaluar durant el procés a fi de poder reconduir-la

4. Utilitza llenguatges inclusius, i la seqüència d'activitats ha d'estar contextualitzada 
de manera  que reculli  de  forma equilibrada  la  cultura masculina  i  femenina.  I  fer 
adonar els i les alumnes quan no el fan servir.

5.  Utilitza llibres de text  i  materials didàctics i  curriculars que promoguin un tracte 
equitatiu entre dones i homes. 

6. Recull el protagonisme de les dones i els sabers de les dones al llarg de la història. 

7. Ha de ser una proposta oberta que permeti solucions diferents que remarquin les 
solucions diferencials per a homes i a dones. 

8. Inclou les tasques de cura envers les persones i l’ús dels espais educatius escolars.

9. Suposa un compromís d’actuació a nivell personal per les nenes i els nens, i les 
noies i els nois.

10.  Ajuda  a  trencar  amb estereotips  ja  que  la  pràctica  mostra  les  contradiccions, 
trenca evidències i visibilitza models femenins d'autoritat.

11. Connecta amb les necessitats reals de l'alumnat independentment del seu origen, 
situació econòmica i social .

12.  Potencia  una  educació  afectiva  i  sexual  que  afavoreix  la  construcció  d'una 
sexualitat que no estigui associada a l'amor romàntic ni a la violència.

13. Ajuda a la resolució positiva  de conflictes vinculats a comportaments i actituds de 
caràcter sexista i d'orientació afectivo sexual.

14. Proposa activitats per a l’alumnat en les quals pugui participar tothom en igualtat 
de condicions (per exemple, jocs i esports).

15. Reflexió final, avaluació i difusió; cal donar a conèixer el que es fa, visibilitzar-ho 
(murals...). Assoleix un doble objectiu: comuniquem i, alhora, tenim cura de l’entorn i 
embellim l’espai que ens envolta.
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Lectura d’un article des de mirades diferents [13]

Treball individual (durant la lectura:

1. Quines informacions o quin aspectes m’interessen especialment?

2. Quines  idees  m’aporta  per  millorar  la  meva  tasca  de  contribució  a  l’escola 
coeducadora?

3. Què relaciono de l’article amb tot allò que ja faig?

Treball individual (després de la lectura)

4. Decideix què vols comentar amb els altres membres del grup sobre què ha 
significat aquesta lectura per a tu i pensa quines informacions necessiten les altres 
persones per poder discutir amb tu.
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Treball de grup

Escolta les intervencions de la resta de membres del teu grup i pren notes. Aquesta 
graella us pot ajudar:

Això em sona/ho comparteixo Això és nou/ho veig de manera 
diferent

Tinc una pregunta

Intercanvieu  les  vostres  anotacions.  Intenteu  aclarir  primer  possibles  dubtes  i 
identificar punts en comú. Escolliu després algun aspecte que veieu de forma diferent. 

Treball individual: després de tot el procés retorno a mi mateix o a mi mateixa

5. Com podria reelaborar allò que ja faig a partir de les noves idees de l’article i el 
debat amb les companyes i companys?

6. Què podria concretar, afegir, ampliar, desestimar, canviar.
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Els reptes d’una escola coeducativa [14]

A continuació trobareu algunes preguntes per pensar-hi un moment:

• En que es diferencia l'escola mixta de l'escola coeducativa?

• Què vol dir tenir en compte la diferència sexual a l’escola?

• En què són coeducatius els nostres centres escolars?

• Per què les nostres activitats escolars han de tenir en compte les experiències i 

els sabers de les dones?

• Per què és important utilitzar llenguatges inclusius als centres educatius?

• Quin  protagonisme tenen les  dones i  els  sabers  femenins  en el  currículum 

escolar?

• Per què les nenes i els nens han de tenir el mateix protagonisme i participació 

en les nostres aules?

• Per què cal potenciar una educació afectiva sexual que construeixi relacions 

equilibrades entre noies i nois?

• Què en sabem del currículum ocult que transmetem el professorat en la nostra 

tasca educativa?

• Què podem fer per introduir una mirada femenina a l’educació?
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El meu projecte de canvi: Pla d’acció [15] 

A partir  de  les  experiències  compartides,  les  lectures  realitzades  i  les  necessitats 
detectades, ens podem plantejar un Pla d’Acció per començar a actuar en el nostre 
centre educatiu. 

Títol del Pla d’Acció:

Marca’t  un  objectiu  concret.  Què  vull  aconseguir  exactament?  (És  molt  important 
concretar al màxim).

Nivell:

Espai:

Participació (sectors educatius que intervenen):

Descriu les accions concretes que duràs a terme per aconseguir l’objectiu que t’has 
fixat?:

Observa la intervenció coeducativa a partir de la incorporació del Pla d’Acció. Com 
puc observar el que estic fent? Quins instruments em poden ajudar?
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Avalua els efectes de la intervenció coeducativa.
Com puc recollir evidències dels efectes de la intervenció coeducativa? 

Un  cop  feta  l’avaluació,  a  quines  conclusions  arribes?  Què  caldrà  modificar, 
incorporar, desestimar... en una propera actuació?
      

Quines perspectives de futur et fas? Quin serà el proper objectiu?

Per portar a terme el meu Pla d’Acció, què necessito saber? Quines eines em poden 
ajudar? Quines complicitats busco?
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Coeducació i Competències bàsiques [16]

Preguntes  que  poden  servir  d’indicadors  de  riquesa  competencial  d’una 
proposta d’activitat educativa

Les  següents  preguntes  poden  orientar  el  professorat  a  l'hora  de  pensar, 
dissenyar, organitzar i analitzar el desenvolupament de competències en una 
proposta o activitat educativa, de qualsevol àrea incorporant la imprescindible 
mirada coeducativa. En referència a:

Context

1. La proposta o situació d'aprenentatge està contextualitzada en un àmbit o 
espai cultural considerat tradicionalment masculí o femení i és socialment 
rellevant per l'alumnat, noies i nois?

2. És una proposta oberta que permet fer emergir les diferents idees que tenen 
les nenes i els nens i/o les noies i els nois en relació als fets o fenòmens 
que volem tractar, per tenir-les totes en compte, treballar a partir d'elles i fer-
les evolucionar?

3. És una proposta oberta que permet contrast d'idees i que te en compte les 
aportacions  diferenciades  al  coneixement  social,  científic,  lingüístic,  … 
d'homes i dones?

4. És una proposta oberta que permet resolucions diferents i permet remarcar 
les conseqüències diferencials que te la proposta o activitat per a homes i 
per a dones? 

 
Coneixement 

5. La proposta o situació d'aprenentatge és significativa per noies i nois que 
tenen estructures mentals diferents?

6. La proposta o situació d'aprenentatge permet pensar i elaborar coneixement 
tenint en compte les aportacions de les dones i els homes, és a dir parteix 
del fet que la cultura escolar es androcèntrica i incorpora els sabers socials, 
científics i culturals de les dones al llarg de la història i les tasques de cura 
envers les persones?

7. L'activitat  promou que les noies i  els nois arribin a fer-se preguntes que 
incorporin la reflexió i que ajudin  a entendre el món i els rols diferencials 
que hi juguen els homes i les dones?

8. Ajudar a entendre fets i fenòmens de l'entorn des de la seva complexitat, tot 
construint models de coneixement coeducatius?

9. L'activitat inclou la mirada que relaciona alguns conflictes i comportaments 
disruptius i/o el fracàs escolar dels nois amb les noves masculinitats i les 
noves feminitats.
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Maneres de treballar

10. Implica l'ús de llenguatges verbals i gràfics inclusius de dones i homes?

11. Implica l'ús de diferents recursos, instruments, eines (incloses les TIC) o 
materials, tant d'ús quotidià com els més específics de l'activitat escolar?.

12. Implica l'ús dels espais educatius de manera no sexista?

13.  Es  treballa  a  partir  de  "bones  preguntes"  més  que  a  partir  de  grans 
afirmacions o teories?  

14. Es treballa tenint en compte els sabers diferencials de l'alumnat, les noies i 
els nois, el professorat, el diàleg que establim amb les cultures considerades 
masculina  i  femenina,  …  així  com  altres  fonts  d'informació  (llibres,  diaris, 
revistes, webs, …) que habitualment són androcèntriques? .

15. Es posa en joc tant el treball i la responsabilitat individual com el cooperatiu 
en parelles o en grups que parlar, escoltar, argumentar, convèncer, consensuar 
…? .

Autoregulació i autonomia 

16. Ajuda a l'alumnat, les noies i els nois a reflexionar sobre el què fan, raonar-
ho i comunicar-ho tenint en compte els diferents estils cognitius majoritaris en 
noies i nois i fent ús dels diferents llenguatges?

17. Fomenta l'autonomia, l'empatia, l'assertivitat, l'escola activa, la flexibilitat, la 
iniciativa, la presa de decisions, el diàleg, la capacitat de mediació en les noies 
i els nois tenint en compte les diferències entre noies i nois en els seus punts 
de partida?

18.  Fomenta  l'orientació  professional  i  acadèmica  no  estereotipada  i  sense 
discriminacions socials ni sexuals?

19. Fomenta l'autoregulació de l'alumnat per tal que s'impliqui i sigui conscient 
del seu aprenentatge tenint en compte les diferències en els seus punts de 
partida?

Transferència i acció

20.  Porta   aplicar  coneixements  ja  adquirits  sense  oblidar  l'empremta 
coeducativa relacionant-los amb coneixements d'altres àmbits i amb situacions 
d'actualitat, i a fer nous aprenentatges?. 

21. L'activitat promou actuacions per intervenir en l'entorn proper plantejant-se 
interrogants  i  posant  en  pràctica  coneixements,  valors  i  normes  de 
convivència?
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SUPORT TEÒRIC

Tipus de document: Text

Títol:  Ús no sexista ni androcèntric de la llengua

Autor/a: Mercè Otero-Vidal

Dades bibliogràfiques. Text elaborat per l’autora com a reflexió adreçada a la formació en 
Coeducació.

Descripció:

Aquest article és important perquè, a més de fer referència a la llengua, realitza una 
anàlisi comparativa i una reflexió sobre sexisme i androcentrisme.

El sexisme comporta un clar menyspreu a les dones i tot el que fa referència a elles. 
Esta basat en les creences del sistema patriarcal, que afavoreix el gènere masculí, 
considerat superior i hegemònic; en canvi, manté  les dones com a subordinades a 
l’home.

L'androcentrisme presenta les dones com una desviació de la norma, que és l'home; 
el masculí és la mesura de tot (ciències, art, cànon); els discursos masculins sempre 
es presenten com a universals. L'androcentrisme és un punt de vista patriarcal del 
món, que pretén justificar tot el que s'ha fet a la humanitat com a producte de home, 
ignorant i callant les dones. És una discriminació per omissió o exclusió. Només fent 
l'exercici d'inversió que proposa l’autora es pot veure la clara discriminació envers les 
dones . 

La  escola  mixta  igualitària  reuneix  clars  trets  androcèntrics.  L'androcentrisme  a 
l'escola  representa  el  sexisme  ocult  i  està  present  en  els  currículums,  en  el 
llenguatge  ...  L'androcentrisme és  més perillós  que el  sexisme perquè no és tant 
evident. Per això és tan important que l’escola sigui coeducativa i promogui els canvis 
necessaris per a la igualtat real entre noies i nois.

A l'article També hi podem trobar recursos bibliogràfics sobre la llegua i la normativa 
legals.

Aplicacions:   Text  especialment  adreçat  a  les  persones que creuen que l’escola 
mixta és coeducativa.  És un plantejament pedagògic  senzill  i  molt  entenedor,  amb 
exemples basat en el llenguatge quotidià. 
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Ús no sexista ni androcèntric de la llengua

Mercè Otero-Vidal

El sexisme és l’ actitud caracteritzada pel menyspreu, la desvalorització de les dones i 
de les seves activitats i que es reflecteix en un ús del llenguatge que dissortadament 
s’interioritza.  Està  a  la  base  del  sistema  patriarcal  que  entronitza  la  supremacia 
masculina i genera creences i mètodes que la legitimen  i que serveixen per mantenir 
les dones en posició de subordinació. El sexisme és una pràctica de dominació que 
tothom  experimenta.  En  els  discursos  sexistes  les  dones  apareixen,  però  són 
desvaloritzades a base de distorsió i/o degradació. Els exemples més paradigmàtics 
de  sexisme  són  els  refranys  i  dites  clarament  misògines.  Curiosament  també  les 
femelles dels animals reben un tracte sexista que reforça el que s’atribueix a les dones 
(guilla, gallina, conilla…). 

En  els  casos dels  discursos  androcèntrics,  en  canvi,  les  dones  no  apareixen  o 
apareixen com a excepcionals o  anormals, perquè són discursos centrats en l’home 
com a mesura, com a cànon, com a norma i per això les dones queden sempre al 
marge.  Els  discursos  androcèntrics  presenten  les  dones  com una  desviació  de  la 
norma  que  s’entén  que  és  masculina.  Els  discursos  androcèntrics  són  discursos 
parcials que pretenen presentar-se com a universals. Parlar de “sufragi universal” quan 
les dones no podien votar o posar com a manament de la llei de Déu “No desitjaràs la 
dona del teu proïsme” són exemples paradigmàtics d´ androcentrisme. Els exercicis d´ 
inversió fan veure la discriminació que suposa. L´ androcentrisme és un punt de vista, 
una  perspectiva,  una  visió  parcial  del  món  que  pretén  que  tot  el  que  ha  fet  la 
humanitat,  ho han fet  els  homes i  ignora les aportacions de les dones o se les fa 
seves.  La  discriminació  es  produeix  per  exclusió,  omissió  i  anonimat.  L´ 
androcentrisme és més perillós que el sexisme, perquè el sexisme resulta més evident 
i és considerat “políticament incorrecte”, en canvi l´ androcentrisme és el que exclou i 
invisibilitza  les  dones del  discurs.  L´  ús  del  masculí  dit  genèric  és  la  manifestació 
lingüística de l´ androcentrisme i en l´ àmbit escolar hi és present i deixa les nenes 
silenciades i sense referents. Tant el sexisme com l´ androcentrisme són debilitants 
per a les dones. 

Les  feministes  dels  anys  setanta  ja  van  plantejar  el  problema  de  l´ús  sexista  i 
invisibilitzador  del  llenguatge  i  les  qüestions  més  populars,  en  principi,  foren  les 
referents als tractaments, titulacions i oficis, per una banda, i el rebuig als “piropos”, 
per una altra. El debat va començar amb la consideració discriminatòria de l´ ús del 
terme “senyoreta” per referir-se a una dona soltera i també es va denunciar l´ ús del 
cognom del marit, amb o sense el “de”, en el cas de les dones casades. El contenciós 
amb  l’administració  fou  per  les  titulacions  que  s’expedien  només  en  masculí.  La 
presència  de dones en professions,  càrrecs i  treballs  fins aleshores  exclusivament 
masculins  va  provocar  la  feminització  d’aquests  amb  les  resistències  i  reticències 
corresponents. Cal recordar aquestes primeres denúncies i reivindicacions perquè els 
mals usos, que semblava que ja estaven força eradicats socialment,  tornen en les 
noves  i  actuals  circumstàncies  i,  potser,  amb  el  contacte  amb  persones  d’altres 
cultures. 

Des de l´ inici es va obrir una doble línia de recerca feminista sobre el llenguatge: per 
una banda, la diferent manera d´ usar el llenguatge per part de dones i homes que 
podia arribar a manifestar-se, fins i tot, en l’ estil  i continguts literaris i, per altra, l´ ús 
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discriminatori de la llengua a nivell lèxic (anàlisi de diccionaris) i gramatical sobretot l´ 
anomenat masculí genèric que invisibilitza el femení en el discurs. 
Enfront d’aquesta situació tan desequilibrada i injusta, es van començar a publicar, als 
anys 80 del segle passat, quadernets amb indicacions per evitar la discriminació per 
raó  de  sexe  en  els  llenguatges  administratiu  i  periodístic  especialment,  seguint  el 
model dels elaborats en altres llengües. La solució més ràpida i senzilla, fou la de la 
“barra”  (nen/a),  polèmica,  perquè és una espècie  de pròtesi  antiestètica,  però que 
causa impacte i compleix la seva funció. En paral·lel es proposa l’ús de termes que 
incloguin ambdós sexes o abstractes/col·lectius que ho siguin realment (per exemple, 
éssers humans o  humanitat en comptes d’homes). Finalment, per tal de reconèixer i 
valorar la diferència, la proposta és explicitar ambdós sexes i parlar de dones i homes 
i/o d’homes i dones, intercanviant l’ordre perquè no sembli que hi ha subordinació del 
segon sexe, si el femení apareix sempre al darrera. 

Un argument que es fa servir correntment per negar la presència de les dones en la 
llengua  és  el  d’economia  lingüística,  adduint  que  no  és  necessari,  que  ja  es 
sobreentén, que el femení està inclòs en el masculí i que el text, amb el femení, es fa 
pesat. És desagradable i injust haver de sentir o llegir aquests comentaris, la major 
part  de les vegades per part  d’homes que estan ben inclosos  en la  llengua i  que 
neguen a les dones la representació simbòlica que ells  sempre tenen i  han tingut, 
sense valorar  com és viscuda aquesta absència i  què suposa el  greuge d’aquesta 
ocultació per a les dones. I la veritat és que el masculí no inclou el femení, perquè 
sovint  es  produeix  l’anomena’t  salt  semàntic:  Els  antics  egipcis  aprofitaven  les 
inundacions del  Nil,  les seves dones… El cas de les concordances s’ha de vigilar 
(Aquest matí han estat atropellats una dona i un gat). Cal buscar alternatives (Aquest  
matí hi ha hagut l’atropellament d’una dona amb el seu gat) o fer la concordança amb 
el terme que estigui més a prop o anar combinant per no fer sempre la concordança en 
masculí. 

Cal dir que en el sentit del reconeixement dels canvis socials s’han posat en marxa 
alguns  mecanismes  legals  que  vetllen  per  un  ús  no  sexista  del  llenguatge.  Les 
feministes coneixen els límits de la llei, el famós “sostre de vidre”, i concretament, en 
aquest cas, pel que fa a la llengua és fàcil veure les limitacions de les institucions a 
l’hora d’incidir i decidir sobre realitats i situacions lingüístiques, però és d’agrair que es 
legisli  contra tota discriminació i  violència sexistes.  La intervenció de les instàncies 
d’àmbit local en aquest sentit de conscienciació i sensibilització és molt important per 
ser les més properes a la ciutadania. 
Hi ha qui pensa que no té gaire sentit influir sobre la llengua per canviar la societat 
perquè la llengua canviarà quan es produeixin els canvis socials. Però la realitat és 
que s’han produït i s’estan produint molts canvis amb una presència de les dones en 
tots els aspectes de la societat i  anomenar-los és el primer pas per parlar-ne. Les 
coses que no es diuen no existeixen, no es valoren, per això és tan important posar de 
manifest en el discurs la presència femenina. En aquest context s’entén que hi hagi 
paraules noves, usos lingüístics que sorprenen, que costen d’acceptar, però que amb 
el temps poden esdevenir habituals. El que cal és que la persona parlant, en la seva 
relació afectiva amb la llengua, tingui la voluntat de no excloure les nenes, les noies, 
les dones dels seu discurs. La disponibilitat de recursos de la llengua és suficient per 
fer present el femení. 

Fins aquí s’ha posat l’èmfasi en l’anàlisi de l’ús androcèntric i sexista de la llengua, en 
la manera com es parla o no es parla de les dones. També es pot analitzar de quina 
manera es parla a les dones,  moltes vegades cortesament,  però amb un to i  gest 
paternalista que les debilita. No es pot oblidar tampoc el tòpic que les dones parlen 
molt,  fins i  tot  massa, que deriva evidentment de l’opinió generalitzada que el  que 
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diuen les dones no té importància. Per això, el silenci de les dones és valorat i, fins i 
tot, s’ha negat a les dones la paraula en públic (Carta de Pau als corintis). I,  si es 
tracta de parlar en públic, se sap que resulten més creïbles i dignes de confiança les 
veus masculines. Això ha provocat que les dones que es dediquen a la política i al 
món dels negocis, a vegades, han hagut d’aprendre a emprar un to i textura de veu 
més greu. L’estereotip de la veu femenina serveix sovint per ridiculitzar. És propi de les 
dones, a grans trets, un ús del llenguatge més matisat (més adjectius i adverbis), amb 
més interrogatives, amb una entonació també diferent, amb més exclamacions però 
menys fortes o dures (repressió d’insults…), per exemple. Es diu que les dones són 
com  bilingües,  perquè  aprenen  la  manera  de  parlar  de  les  dones  i  el  llenguatge 
masculí que és, com sempre, el normatiu, el neutre i el que té valor acadèmicament i 
en les situacions de prestigi social. També s’ha anat aprofundint en les diferències d’ús 
de llenguatge a nivell de discurs i de situacions de comunicació per part de dones i 
homes,  en  les  incomprensions  i  malentesos  que  provoquen.  En  aquests  estudis, 
l’anàlisi del gest és molt important, sobretot pel que fa a l’atenció i a l’escoltar. En els 
actes comunicatius entre dones i homes es pot veure qui pren la paraula primer, si hi 
ha interrupcions, com s’intercanvien els elogis, les disculpes, les ordres, els consells… 
Tots aquests aspectes s’han de tenir en compte en situació de conflicte i mediació. 
Les persones limitem i esbiaixem la llengua i no al revés. És una qüestió d’ideologia. 
La llengua pot canviar, però sobretot el que cal canviar és la mentalitat de les persones 
que la parlen i la transmeten. 
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Observació de casos [17]

Primera part

1. Esmenta el cas que t’ha tocat:

Treball individual (5’)

Què has observat?

Treball de grup (10’)

Formeu petits grups i comenteu si  hi  ha diferències i/o similituds entre les vostres 
observacions. Feu un llistat amb totes les aportacions del grup.
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Segona part

2. Intenteu classificar el que heu observat:

Fets Valoracions

3. Reflexioneu de nou sobre el cas que us ha tocat.

Treball de grup (10’)
Recull de totes les aportacions del grup.

Fets Evidències dels fets

• Quin és l’objectiu de l’observació?
• Per tant, com ha de ser una bona observació amb mirada coeducativa
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Anàlisi de casos [18]
Resum del cas Quines respostes donaria a la situació que 

es planteja? Individual (5’)
Quines  respostes  donaríem a  la  situació 
que es planteja? Grup petit (15’)

Un cop llegits els articles i treballats els documents de contrast, com podríem aplicar la teoria al cas que hem plantejat? Podeu partir de 
l’instrument [10] on haureu reflectit la lectura de l’article. A continuació podeu dissenyar una taula on recollir les actuacions que faríeu.
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Anàlisi d'imatges [19.1]
Individual (5')

Després de veure el power point Educar és 
coeducar, tria una imatge que t'hagi cridat 
l'atenció per algun motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta imatge 
pots relacionar amb el projecte de coeducació 
del teu centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.2]
Individual (5')

Després de veure el power point Educar és coeducar,  
tria una imatge que t'hagi cridat l'atenció per algun 
motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta imatge pots 
relacionar amb el projecte de coeducació del teu 
centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.3] 
Individual (5')

Després de veure el power point Educar és 
coeducar, tria una imatge que t'hagi cridat l'atenció 
per algun motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta imatge pots 
relacionar amb el projecte de coeducació del teu 
centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.4]
Individual (5') 

Després de veure el power point Educar és 
coeducar, tria una imatge que t'hagi cridat 
l'atenció per algun motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta imatge 
pots relacionar amb el projecte de coeducació 
del teu centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.5]
Individual (5') 

Després de veure el power point Educar és 
coeducar, tria una imatge que t'hagi cridat 
l'atenció per algun motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta imatge pots 
relacionar amb el projecte de coeducació del teu 
centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.6]
Individual (5') 

Després de veure el power point 
Educar és coeducar, tria una imatge 
que t'hagi cridat l'atenció per algun 
motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta 
imatge pots relacionar amb el projecte 
de coeducació del teu centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.7]
Individual (5') 

Després de veure el power point 
Educar és coeducar, tria una imatge 
que t'hagi cridat l'atenció per algun 
motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta 
imatge pots relacionar amb el projecte 
de coeducació del teu centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.8]
Individual (5') 

Després de veure el power point Educar és coeducar, tria 
una imatge que t'hagi cridat l'atenció per algun motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta imatge pots relacionar 
amb el projecte de coeducació del teu centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Anàlisi d'imatges [19.9]
Individual (5') 

Després de veure el power point 
Educar és coeducar, tria una imatge 
que t'hagi cridat l'atenció per algun 
motiu.

Per què has escollit aquesta imatge ?

Escriu i enumera aspectes d'aquesta 
imatge pots relacionar amb el projecte de coeducació del teu centre?

Grup (10')

Poseu en comú les observacions fetes a les imatges que heu triat les persones del 
grup. Mireu quins són els aspectes coeducatius que coincideixen, quin aporten nous 
elements, quins us poden ajudar a aprofundir la reflexió que esteu fent sobre 
Coeducació.
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Escolta activa [20]

Escolta amb atenció les exposicions de les teves companyes i companys. Primer farem una roda on cadascú citarà el tema triat i la resta 
anotareu a la primera columna el títol. A continuació tindreu 5’ per omplir la segona columna. Després s’iniciaran les exposicions i a mida que 
es vagin desenvolupant anirem fent anotacions en la resta de columnes.

Títol/tema  de 
l’exposició

Què  relaciono  amb 
aquest tema? Què faig 
jo a la meva aula o en 
el meu centre?

Preguntes,  dubtes  que 
se’m desperten

Què  m’ha  aportat 
l’exposició?

Què  puc  fer  servir  per 
reelaborar  la  meva 
pràctica?

Amb quin aspecte de la 
Coeducació  relaciono 
aquesta exposició?

Títol/tema  de 
l’exposició

Què  relaciono  amb 
aquest tema? Què faig 
jo a la meva aula o en 
el meu centre?

Preguntes,  dubtes  que 
se’m desperten

Què  m’ha  aportat 
l’exposició?

Què  puc  fer  servir  per 
reelaborar  la  meva 
pràctica?

Amb quin aspecte de la 
Coeducació  relaciono 
aquesta exposició?
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El millor i el pitjor de ser nena i de ser nen [21]
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La diferència sexual en el rendiment escolar [22]

Individual (2’) 

Llegeix  atentament  el  següent  text   Daniel  Gabarró  a  Reconstruir  la  identitat  
masculina.

Fracàs escolar

Avui dia ser noi dins del sistema educatiu obligatori és un indicador de fracàs escolar 
igual  d’important  que  el  pertànyer  a  un  grup  marginal.  El  fracàs  escolar  a 
l’ensenyament  obligatori  és  fonamentalment  masculí.  Avui  dia  ser  noi  augmenta 
significativament les probabilitats de fracassar acadèmicament a l’escola. 

Les dades1 que tenim al respecte parlen per elles mateixes: 
A Espanya, el percentatge de població entre 16 i 35 anys que només han acabat els 
estudis primaris o la primera etapa dels estudis secundaris és, en conjunt, del 35,2% 
però això afecta a un 41,5% dels barons i a un 28,3% de les dones. 

- Un 29,1% dels joves abandonen l’escola obligatòria en acabar la primera etapa 
dels estudis secundaris. Si examinem les dades en funció del sexe veiem que 
mentre només un 23,5% de les noies deixen l’escola, en canvi un 34,2% del total 
del nois abandonen. 

- En els  últims anys,  un 43% dels  joves d’ambdós sexes han obtingut  un títol 
universitari, un 36,6% dels  barons i un 50% de les dones. Per tant existeix una 
diferència de més de tretze punts en funció del gènere.

-     Actualment, de cada deu persones que acaben una llicenciatura sis són dones. 

El més important per comprendre aquestes dades és que marquen una tendència que 
sembla imposar-se a la gran majoria de països de cultura occidental. Això és el que 
volen remarcar Victoria Foster, professora a la Universitat de Camberra a Austràlia, 
Michael  Kimmel,  professor  de  la  Universitat  de  Stony  Brooks  als  Estats  Units 
d’Amèrica i la Christine Skelton professora de Sociologia a Newcastle, Gran Bretanya, 
ells  tres van redactar  conjuntament  un conegut  article  sobre  el  tema titulat  “What 
about the boys?” molt conegut a la xarxa i publicat en castellà, finalment, a C. Lomas 
(2004).

És una coincidència que el fracàs escolar sigui molt superior en els homes que en les 
dones i  que creixi  especialment  durant  l’adolescència2? Es tracta d’un atzar? Una 
simple fortuïtat que aquest fenomen es doni a tots els països de cultura occidental i 
amb suficient consistència estadística? 

1 Les  dades  són  extretes  de  Xavier  Rambla,  Marta  Rovira  i  Amparo  Torné  a 
“Paradojas  del  sexismo  educativo:  la  pobreza  escolar  masculina”,  a  C.  Lomas 
(2004), pàgines 173-194 i de El País del 20 de desembre de 2005, pàgina 30, citant 
fonts  del  Ministerio  de  Educación,  i  del  Instituto  de  Datos  Estadísticos,  en  la 
presentació  de  la  publicació “Datos  y  Cifras  del  Sistema Universitario” del  curs 
2005-06.
2 Erik Pescador a C. Lomas (2004)
.
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La Coeducació a l’aula [23]
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Els plans d’acció del grup [24]

Professor/a Tema/grup La meva pregunta és… Quan / Amb quins 
alumnes...?

Què necessito...?

Professor/a Què faré / Com...? Paraules clau Instruments d’observació
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Tipus de document: Dossier

Títol:  Reconstruir la identitat masculina : una necessitat política

Autor:    Daniel Gabarró Berbegal
dani@danielgabarro.cat

Dades  bibliogràfiques:   Recerca,   gener  de  2006.  Descarregable  gratuïtament  en  copyleft  a 
www.danielgabarro.cat     

Descripció
Avui dia ser noi dins del sistema educatiu obligatori és un indicador de fracàs escolar 
igual  d’important  que el  fet  de pertànyer  a  un grup marginal.  El  fracàs escolar  a 
l’ensenyament  obligatori  és  fonamentalment  masculí.  Avui  dia  ser  noi  augmenta 
significativament les probabilitats de fracassar acadèmicament a l’escola. Les dades 
que tenim al respecte parlen per elles mateixes: 

- A Espanya, el percentatge de població entre 16 i 35 anys que només ha acabat 
els estudis primaris o la primera etapa dels estudis secundaris és, en conjunt, 
del 35,2%  però això afecta a un 41,5% dels barons i a un 28,3% de les dones.

-  Un 29,1% dels joves abandonen l’escola obligatòria en acabar la primera etapa 
dels estudis secundaris. Si examinem les dades en funció del sexe veiem que 
mentre només un 23,5% de les noies deixen l’escola, en canvi un 34,2% del 
total del nois abandonen. 

- En els últims anys,  un 43% dels joves d’ambdós sexes han obtingut  un títol 
universitari, un 36,6% dels  barons i un 50% de les dones. Per tant existeix una 
diferència de més de tretze punts en funció del gènere.

- Actualment, de cada deu persones que acaben una llicenciatura sis són dones. 

El més important per comprendre aquestes dades és que marquen una tendència 
que sembla imposar-se a la gran majoria de països de cultura occidental. ¿És una 
coincidència que el fracàs escolar sigui molt superior en els homes que en les dones i 
que  creixi  especialment  durant  l’adolescència?  Es  tracta  d’un  atzar?  Una  simple 
fortuïtat que aquest fenomen es doni a tots els països de cultura occidental i amb 
suficient consistència estadística? 

Aplicacions:  Text especialment adreçat a professorat de primària i secundaria. La 
seva  lectura  pot   ser  motiu  d'estudi  i  reflexió,  sobre  tot  per  tenir  en  compte  la 
diferència sexual i les diferències cognitives de l’alumnat segons siguin noies o nois.
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LA REPRESENTACIÓ DE DONES I HOMES A LA LLENGUA [25]

Llegeix les pàgines següents, reflexiona sobre el que s’hi esmenta i fes les activitats 
de llengua.

Conscient i sabedora que tot allò que no s’anomena no existeix, que el que 
no té nom difícilment té un lloc al món, que les paraules marquen els límits 
no  solament  del  que  és  dicible  sinó  també  del  que  és  pensable, 
imaginable: del que pot néixer al món. Conscient de la força simbòlica que 
tenen els mots, de la carta de naturalesa que dóna ser en la llengua, existir 
en el discurs.

EULÀLIA LLEDÓ I CUNILL, L’espai de les dones als diccionaris
Biaixos sexistes i androcèntrics  de la llengua3

Llegeix les frases següents i reflexiona sobre el sentit que transmeten:
• La primera ministra va donar en tot moment mostres d’intel·ligència i simpatia.

• No siguis nena!

• Quan una dona s’acarrera al vi o al beure és pitjor que l’home.

Què has observat?

A vegades els problema està en el sentit que els acostumem a donar:
• A. Roig és intel·ligent i agradable. Es dedica al comerç i es treu un bon sou. Li 

agrada anar al cine i viatjar.  Com t’imagines aquesta persona? Quin és el seu 
nom?

• Si ets ............................................. et donaré una galeta.

• Scarr  és molt  ..............................  per  les seves investigacions  sobre genètica  i 
intel·ligència.

• Era tan ..................................... que mai descobrien les seves malifetes.

• Aquell grup de ............................ semblava que estaven fent safareig.

• Quan sigui gran seré ........................................ –pensava Vilaplana.

Què ha passat o què sol passar?

3 Els exemples que figuren en aquest document provenen de les observacions fetes per algunes expertes 
com Victòria Sau, Eulàlia Lledó i Cunill i Mercè Otero, tant dels llibres citats a la bibliografia com de les 
xerrades i conferències que han volgut compartir amb nosaltres. També hi ha alguns exemples extrets 
d’altres materials i documents, que se citen oportunament. En alguns casos m’he permès de traduir-los al 
català.
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El masculí dit universal

Revisa els paràgrafs següents substituint els falsos genèrics per altres fórmules.
• Els  directius de l’empresa han decidit  donar  als  treballadors  l’oportunitat  de 
reduir la seva jornada de treball.

• Els  joves  són  apassionats  consumidors  de  música.  De  tal  manera  que  els 
venedors  de les  botigues  de música  s’han d’esforçar  molt  poc  per  vendre  les 
últimes  novetats.  En  canvi,  els  professors  han  de  vigilar  perquè  a  les  seves 
classes els alumnes no tinguin en marxa els seus mp3.

• Expliquem històries de palestins i israelians que alguns escriptors han recreat per 
oferir als lectors del setmanari.

Salts semàntics

Observa els paràgrafs següents:
• Els  antics  egipcis  aprofitaven  les  inundacions  del  Nil,  les  seves  dones  es 
dedicaven a treballs artesanals.

• Tots els espartans eren educats a combatre des que eren nens.

• Un alumne va dir a classe: “Els homes es posen davantal per fregar plats”. Tot 
seguit es va sentir un clamor que deia: “I les dones també, i les dones també”, que 
va deixar ben clar que quan es diu home s’està dient home i no persona.

• Un professor que defensava l’ús del masculí genèric, i que per tat, quan ell deia 
professors volia dir professors i professores, va denunciar un dia que al centre hi 
havia gent que utilitzava massa el telèfon i ho va fer referint-se als  espavilats i  
espavilades, deixant per tant ben clar que tant podien ser homes com dones.

• Hi  havia  un programa que es deia  “El  joc  del  segle”  i  en cada emissió  es 
parlava d’un invent  que era escenificat  per  la  Lloll  Bertran.  Un dia en què es 
parlava del bolígraf, la veu en off anava dient: “... des d’ara l’home no escriurà...”, 
“.. l’home ja mai més...”. De sobte, l’actriu s’hi va encarar i va dir: “... i la dona?”. I 
la veu en off va replicar: “Vull dir l’home en majúscula”. I ella, impertorbable fa 
afegir: “... I els baixets?”. I a partir d’aquell moment la veu en off va passar a dir 
l’home i la dona.

Observacions
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Gènere masculí, gènere femení

Llegim en un llibre de text: 
• Formació del femení. El femení es forma afegint una –a al masculí: nen, nena; 
avi, àvia.

Hi ha altres maneres d’explicar el gènere dels mots?

• Pel que fa a les professions, quines són les formes femenines de:

advocat jutge
cirurgià senador
diputat enginyer
canceller arquitecte
gerent regidor
alcalde psiquiatre

• I les formes masculines de:

mestressa de casa mainadera
llevadora hostessa

• Observem les concordances

Aquest matí han estat atropellats una dona i un gat.

• Observa com el llenguatge modela la manera de veure el món:

home públic: funcionari, personatge prominent.
dona pública: prostituta.
atrevit: agosarat.
atrevida: insolent, mal educada.

Refranys

• La dona per filar i no per estudiar.

• Dona que parla en llatí, no la vull pas per a mi.

• A la dona i a la burra, cada dia una surra.

• La dona i el morter només a la cuina estan bé.

• No creguis dona alguna perquè muden com la lluna.

• La dona, com el vi, enganya el més fi.

• De la dona i de la mar, no te’n pots fiar.

• A la dona i al flabiol, se’ls fa dir el que es vol.

Què et fan pensar aquestes activitats? 
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La importància de marcar la diferència

• Prendre alcohol cada dia redueix el risc cardíac en els homes, però no en les 
dones.

• L’aspirina protegeix les artèries de manera diferent en dones i homes.

• Bona part de la població considera que en els darrers anys ha augmentat la 
violència juvenil.

• Els accidents a la carretera són la primera causa de mortalitat entre els joves.

• Un nou cas de conductor suïcida en les autopistes catalanes.

• En aquesta obra teatral s’evidencia la crisi de la parella heterosexual.

• El director d’ IKEA va manifestar en una entrevista: nuestros clientes son chicos y 
chicas...

• Un individu, a causa de la gelosia, mata a cops de destral la seva dona.

• El  jove,  que  mai  no  va  assumir  la  ruptura  amb  la  seva  parella,  va  acabà 
assassinant-la.

• Es tracta d’un crim passional, com es deia antigament?

Observeu tres notícies del mateix dia en diferents publicacions:
• L’atur baixa al setembre per primer cop en disset anys.

• L’atur cau al setembre per primera vegada en disset anys, però el de les dones 
s’estanca.

• L’atur baixa al setembre, però augmenta l’atur femení.

Compartim les reflexions en petit grup

Definicions del diccionari
Observeu les definicions següents:
• home.  Ésser  humà,  especialment  un  ésser  humà  adult,  baró.  (Webster’s 

Collegiate Dictionary).

• orfe, òrfena.  Qui se li ha mort el pare i la mare, o un dels dos, especialment el 
pare. (DRAE)

• concejal, la. m. y f. Miembro de una corporación municipal. MORF.U.t. la forma 
en m. para designar el f. Luisa es concejal. (DRAE).

• abogado, da. m. y f. Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente 
la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento 
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y consejo jurídico. MORF.U.t. la forma en m. para designar el f. Rosa es abogado. 
(DRAE)

• bastante. 3. Es bastante rico. Bastante bella. (DRAE)

• estilo. 5. El estilo de Cervantes. El estilo de Miguel Ángel; el estilo de Rossini. 8. 
Pepa viste con estilo.

Què hi observes?

Con resoldries aquests exemples:

• Es necessiten dues dones de fer feines

• El director és qui pren la decisió

• Els joves són solidaris

• Els venedors són molt hàbils

• Els camperols andalusos tenen molt mala ratxa

• Els aturats es queixen

• Els vells disposen de temps lliure

Desautomatitzar el sexisme en el llenguatge

No és fàcil  utilitzar  un llenguatge no sexista,  ja que algunes paraules i  frases són 
gairebé  part  del  nostre  llenguatge,  s’han  fossilitzat  o  les  diem  o  escrivim 
inconscientment.
Quan ens n’adonem,  hem de buscar  els  termes apropiats  per  tal  de  no caure en 
aquest llenguatge sexista.
No es tracta que el nostre llenguatge quotidià sigui ple de barres ni de reiteracions, 
sinó  de trobar  termes que englobin  tots  dos  sexes  i  que deixin  constància  de les 
aportacions de les dones.
El que cal és que la persona parlant, en la seva relació afectiva amb la llengua, tingui 
la  voluntat  de  no  excloure  les  nenes,  les  noies,  les  dones  del  seu  discurs.  La 
disponibilitat de recursos de la llengua és suficient per fer present el femení.
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Les persones limitem i esbiaixem la llengua i no al revés. És una qüestió d’ideologia. 
La llengua pot canviar, però sobretot el que cal canviar és la mentalitat de les persones 
que la parlen i la transmeten.

Què t’ha aportat aquesta reflexió sobre la llengua?

Creus  que  pots  incorporar  alguna  d’aquestes  aportacions  a  la  teva  aula?  Al  teu 
centre? Al teu propi ús de la llengua?

Bibliografia
Tot i que hi ha una extensa bibliografia sobre el tema que podeu consultar en la nostra 
auleta, les obres de referència més directa i pràctica són:
EULÀLIA  LLEDÓ  CUNILL,  El  sexisme  i  l’androcentrisme  en  la  llengua:  anàlisi  i  
propostes de canvi. Quaderns per a la coeducació, nº 3, ICE, Barcelona 1992.
EULÀLIA LLEDÓ CUNILL, De llengua, diferència i context, Quaderns de l’Institut, nº 3
EULÀLIA LLEDÓ CUNILL,  L’espai de les dones als diccionaris: silencis i presències.  
Eumo editorial, Barcelona 2005.

Equip de Coeducació 126 Programa de Formació en Coeducació 
Formació en centre amb assessorament extern



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Equip de Coeducació 127 Programa de Formació en Coeducació 
Formació en centre amb assessorament extern



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Equip de Coeducació 128 Programa de Formació en Coeducació 
Formació en centre amb assessorament extern



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Equip de Coeducació 129 Programa de Formació en Coeducació 
Formació en centre amb assessorament extern



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Equip de Coeducació 130 Programa de Formació en Coeducació 
Formació en centre amb assessorament extern

SUPORT TEÒRIC

Tipus de document: Text

Títol:  Los micromachismos

Autor: LUIS BONINO www.luisbonino.com

Dades  bibliogràfiques:  publicat  en  la  revista  La  Cibeles,  nº  2,  Ayuntamiento  de 
Madrid.

Descripció

Aquest article tracta sobre la violència psicològica que també s’anomena violència de 
baixa intensitat, o micro-violència. 

La majoria d'homes no exerceixen un masclisme pur i dur, ni tant sols dominant, ni 
són  violents...  però  l'estudi  de  Bonino  analitza  i  demostra  clarament  que  segueix 
havent una violència "blanca" o de dominació "suau" contra el fet de ser dona. 

Visibilitzar  i  conèixer  els comportaments  de  dominació  pot  ajudar  a  crear  vincles 
igualitaris i saludables.

La violència de baixa intensitat, que ell anomena micro-violència,  correspon a petits o 
gran abusos que es produeixen moltes vegades en nom de l'amor, la amistat... i que 
tenen un clar matís de gènere.

Aquestes violències, Bonino les classifica i analitza a partir de tres grans grups: 

-Els micromasclismes utilitaris, que fan referència als aspectes domèstics,  i de 
cura a les persones.

-Els  micromasclismes  de  crisis,  que  estan  relacionades  amb  abusos  a  la 
confiança femenina.

-Els micromasclismes coercitius, que serveixen per retenir el poder mitjançant 
la força psicològica masculina

Desprès d'aquesta anàlisis, l’autor aposta clarament per una situacions de canvi. 

Aplicacions:  Text especialment adreçat a les persones que creuen que la igualtat 
entre homes i dones avui és un fet real. 

http://www.luisbonino.com/
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Plans d’acció: activitat de redescripció [26]

Petit grup (15 ‘)
Els plans d’acció del nostre grup tenen en comú:

En els nostres plans d’acció hi ha altres propostes no comunes:

De les activitats realitzades (anàlisi,  reflexions,  lectures,  contrast...)  destaquem les 
que tenen a veure amb els nostres plans d’acció:

Del que acabem de destacar, incorporem als nostres plans els següent:
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Què passa a l’aula? [27]

Grup Nombre d’alumnes
Noies                                 Nois

Espai Horari

Títol de l’activitat: Per què la faig? Què em proposo? Què observo? Què ha canviat?

Què modificaré en una propera ocasió?
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La diferència sexual [28]

Individual.  Llegeix els fragments següents que corresponen al text de Fina Birulés 
Beltran, Feminismes, de la col·lecció Quaderns de l’institut, nº 10, publicat per l’Institut 
Català de les dones. Barcelona, 2009. 

[...] —homes i dones—, que en les seves persones es respectessin els grans principis 
de la Justícia, la Igualtat i la Llibertat. Aquestes paraules són les mateixes dels grans 
ideals  il·lustrats  i  dels  moviments  revolucionaris,  però  són  mots  que,  en  ser  tan 
sovintejats, han arribat a significar ben poc. O, dit d’una altra manera, paraules com 
Justícia, Igualtat i llibertat no són unívoques i ha calgut un treball i una pràctica com la 
portada  a  terme  pels  diversos  feminismes  perquè  aquests  mots  ornats  amb 
majúscules no excloguessin la majoria de la humanitat, en particular la seva meitat 
femenina  (sovint,   cal  dir-ho,  encara fa falta recordar que les dones no som una 
minoria, sinó més de la meitat de la humanitat). [...]

“el procés d’integració de les dones a la vida pública, en un món d’homes que en 
molts aspectes funciona amb mesures masculines, la llibertat de les dones sembla 
córrer el perill o de la insignificança o de la simple imitació”.Cal, doncs, afrontar aquest 
fet des de la consciència que un dels perills és confondre igualtat  i  homogeneïtat, ja 
que la igualtat davant la llei o el  dret a tenir drets  no tenen res a veure amb el fet 
d’haver d’assimilar-se als discursos i  les pràctiques socialment  dominants. Per tal 
d’il·lustrar el que vull dir, n’hi ha prou de recordar que ben sovint ser dona esdevé, una 
i altra vegada, una particularitat enutjosa, sembla que ser dona sigui una condició la 
qual ens sentim contínuament obligades a justificar, a oblidar o a fer oblidar. [...]

Amés a més, en aquests darrers 30 anys que ens distancien d’un llibre que repassava 
el feminisme  a  Catalunya, des dels seus orígens fins als anys 40, d’influx d’aquell 
feminisme anglès ha disminuït en favor d’altres influències: El segon sexe de Simone 
de Beauvoir i els canvis que comportà i dels espais que va obrir el moviment feminista 
dels anys 70, l’anomenada  segona ona.  Vegem alguns trets d’aquests  canvis.  [...] 
“Ningú no neix dona: s’hi torna”  és potser una de les frases més conegudes d’aquest 
llibre;  amb aquesta famosa fórmula,  Beauvoir  afirma que la  feminitat  no és un fet 
determinat  per la realitat  orgànica,  sinó que és construïda per l’organització social 
dominada  pels  homes  i  que,  per  tant,  allò  que  entenem  per  feminitat  podria 
desaparèixer  o  modificar-se  en  transformar  aquesta  organització  social,  una 
organització  social  que  es  transparentaria  en  totes  les  formes  de  la  societat:  en 
l’educació, en les obres d’art, l’organització del treball, la representació política. Des 
d’aquesta òptica, la feminitat no s’hauria de considerar un fet determinat per la realitat 
natural, sinó que s’hauria d’entendre com una construcció social [...]

Grup.  Posa en comú amb les companyes i companys del grup les idees que t’ha 
aportat  el  text.  Penseu,  sobretot,  en  el  que significa  la  diferència  sexual  i  com la 
podem relacionar amb la idea d’igualtat.
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SUPORT TEÒRIC

Tipus de document: Text

Títol: Proposta d’indicadors coeducatius per analitzar la literatura infantil i juvenil

Autores: Eulàlia Lledó i de la Mercè Otero

Descripció:  En  primer  lloc,  les  autores  reivindiquen  la  responsabilitat  docent 
d’intervenir per l’aprofitament de la lectura com a procediment i a la utilització dels 
llibres com a recurs amb què compta l’alumnat en formació.
A continuació posen de relleu que sovint els comentaris de literatura infantil i juvenil 
incideixen sobretot en la descripció i que poc sovint mencionen els valors i les actituds 
que transmeten. 

Les autores evidencien que els llibres constitueixen uns instruments de transmissió 
cultural  essencials.  Per  tant,  en  fer  qualsevol  anàlisi  de literatura infantil  i  juvenil, 
apel·len a no deixar de banda elements importants des del punt de vista coeducatiu 
com la igualtat d’oportunitats, el respecte a les diferències i la crítica dels estereotips 
de gènere.

Així,  per  tal  d’ajudar  el  professorat  en  aquesta  anàlisi  se’ns  relacionen  una  sèrie 
d’elements indicadors que ens han de facilitar la selecció i la interpretació dels llibres. 
Per acabar afegeixen alguns suggeriments respecte el  funcionament general  de la 
biblioteca. 
 

Aplicacions:  Pot  esdevenir  una  bona  eina  a  utilitzar  durant  la  formació  en 
competències especialment en la fase de contrast, tot i que també pot esdevenir una 
eina útil durant la fase d’autoanàlisi.  

Equip de Coeducació 134 Programa de Formació en Coeducació
Formació en centre amb assessorament extern



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Proposta  d’indicadors  coeducatius  per  analitzar  la  literatura 
infantil i juvenil 4  [29]

El principi clàssic de  prodesse et delectare continua vigent en la forma de “pressió i 
passió”. Certament l’equilibri entre aquests dos punts és difícil, però també és veritat 
que, des de la posició de persones adultes i professionals de l’ensenyament, s’imposa 
la responsabilitat de la nostra intervenció dirigida a l’aprofitament de la lectura com a 
procediment i dels llibres com a recurs per part de les nenes i dels nens, dels nois i de 
les noies lectores com a persones en formació. 

Objectiu: Passar de la descripció a la interpretació

Habitualment  les  revistes  que  comenten  llibres  de  lectura  infantils  i  juvenils  es 
concreten en fitxes que, tot i la seva utilitat, són sobretot descriptives i no incideixen en 
els valors i les actituds que transmeten. 

A més a més de la utilització pedagògica dels llibres, caldria tenir en compte que 
més enllà  de la  descripció,  els llibres constitueixen uns instruments de transmissió 
cultural  essencials.  Per  això  creiem  que  l’anàlisi  descriptiva  pot  deixar  de  banda 
elements importants des del punt de vista coeducatiu, com la igualtat d’oportunitats, el 
respecte a les diferències i la crítica dels estereotips de gènere.  

Elements per interpretar els llibres (quantitativament) 

• Freqüència en l’aparició de personatges femenins i/o masculins
• Freqüència dels escenaris públics o privats en què s’emmarquen les accions 

Elements per interpretar els llibres (qualitativament)

• Descripció  de  les  característiques  físiques  dels  personatges  femenins  i/o 
masculins, tant a partir del text com de les imatges 

• Posició en primer o segon pla dels personatges en les il·lustracions
• Espai que ocupen els personatges en les il·lustracions
• En quins escenaris es desenvolupa l’acció?
• Dedicació dels personatges (actuacions quotidianes, accions laborals, gustos, 

preferències...)
• Sobre quins personatges recau el benefici de les actuacions?
• Quina opinió, quina valoració fa la societat actual sobre aquestes actuacions?
• Expectatives de futur que tenen els personatges a partir del que fan, de les 

opcions que prenen
• Interaccions que es produeixen entre els personatges
• Valoració en el pensament col·lectiu dels rols dels personatges

Exemples i observacions sobre casos concrets
S’ha de tenir en compte que aquests criteris no fan referència a un llibre concret sinó 
que tenen caràcter general i, per tant, no en tots els llibres serien pertinents totes les 
qüestions que es plantegen. Si un llibre de lectura infantil, posem per cas, presentés 
una relació amorosa caldria plantejar-nos:

4 Elaborats per Eulàlia Lledó i Mercè Otero per encàrrec de l’Associació de Mestres de Rosa Sensat. 
Estan pensats,  sobretot  per a la biblioteca de Rosa Sensat  i  per  analitzar llibres de nenes i nenes de 
Primària, però les idees generals són aplicables a una literatura més àmplia. Si més no, ens poden aportar 
elements de reflexió i anàlisi .
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• Qui pren la iniciativa de la relació i com ho fa? Es despleguen tàctiques diferents 
segons el sexe? Si surten animals, quin sexe tenen?

• Qui pregunta a l’altra persona si vol tenir una relació amb ella?
• Per  quina  raó una noia  o  nena vol  tenir  una relació  amb una altra  persona? 

Quines qualitats li veu? Què l’atrau? Són físiques o no físiques?
• Per quina raó un noi o nen vol tenir una relació amb una altra persona? Quines 

qualitats li veu? Què l’atrau? Són físiques o no físiques?
• De quin sexe és la gent que demana informació i ajuda al llarg de les històries? 

De quin sexe és la gent a la qual es demana?
• Quina relació hi ha entre amor i embaràs?
• Quina relació hi ha entre amor i part?
• Hi ha plaer en les parelles quan fan l’amor? 
• Quines altres persones de la família de la noia o del noi surten? 
• En les històries amoroses, hi intervenen d’altres persones? Amigues, amics...?
• L’amor que es planteja és, al llarg de tots els llibres analitzats, heterosexual?

És bo tenir en compte les diferències de gustos, preocupacions i interessos, però això 
no es contradiu amb vigilar que els estereotips no continuïn funcionant en contra de la 
igualtat d’oportunitats o de l’exclusió de les diferències. 

S’ha de reflexionar i fer reflexionar sobre el fet que una part gran de nens i nois 
llegeix llibres de viatges, d’aventures i d’acció i una part gran de nenes i noies llegeix 
preferentment llibres sobre les relacions personals, l’amor i la cura.

Contextualització dels valors culturals que transmet l’obra. Per què pensem que 
una obra no és sexista?

• Perquè reparteix el protagonisme femení i masculí equilibradament, això vol dir 
que les nenes i noies no surten com a ajudants, germanes, nòvies, amigues, 
mares dels protagonistes masculins 

• Perquè no antropomorfitza amb vestits i actuacions estereotipades en masculí 
i/o femení l’aparició d’animals

• En  els  llibres  de  coneixements,  perquè  busca  superar  l’androcentrisme 
dominant en la ciència, que dóna com a objectius i universals sabers parcials 

• Perquè  les  imatges  que  són  un  aspecte  més  del  currículum  ocult,  no 
introdueixen estereotips o discriminacions que no són al text 

• Utilització  d’un  llenguatge  que  no  fa  servir  el  masculí  com  a  pretesament 
genèric ni d’altres usos androcèntrics del llenguatge

•
Alguns suggeriments respecte el funcionament general de la biblioteca

• Valorar la feina de les bibliotecàries, professió marcada en origen en femení 
com a subsidiària

• No es pot oblidar de destacar el paper de les escriptores de literatura infantil i 
juvenil 

• Escriure el nom de l’autora o l’autor amb totes les lletres perquè no s’amagui 
sota l’inicial l’autoria en femení

• Vigilar l’accés a Internet i a la seva informació
• Vigilar la tria de pel·lícules, DVDs, discs, jocs d’ordinador... 
• Comprovar  que  tota  la  retolació  i  documentació  contempla  la  diferència  de 

masculí i femení
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Els usos dels espais [30]

Treball individual  (2’)
Pensa i escriu tres espais del teu centre on et sembla que s’afavoreix un treball coeducatiu  i els motius que l’afavoreixen

Espais Motius

Treball individual  (2’)
Pensa i escriu tres espais del teu centre on et sembla que es dificulta un treball coeducatiu i  els motius.

Espais Motius
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Activitat de contrast (10)
Feu grups de tres persones i compareu les vostres taules. I, tot seguit, ompliu aquesta altra:

Motius que afavoreixen Motius que dificulten

Espai Actuació que es pot fer per afavorir la Coeducació Qui pot fer l’actuació
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Ús del temps des de la perspectiva coeducativa  [31.1] 

És evident que l’ús del temps i de l’espai reflecteix unes prioritats o interessos que cal 
tenir en compte també a l’escola.

Temps
• El temps que l’escola dedica a noies i nois

• El  temps  que  noies  i  nois  dediquen  a  fer  determinades  tasques  al  centre 
educatiu (estar a classe, jugar, recollir i endreçar...)

• El temps de què noies i nois disposen després d’haver contribuït a les tasques 
familiars i a les activitats extraescolars

1. Activitat d’observació i reflexió a l’aula 5

La pot fer la mateixa professora o professor, una companya o un company del centre o 
es pot encarregar a un/una alumne que la faci. 
Observa una sessió de classe:

• Quantes vegades el/la docent crida l’atenció d’una noia o d’un noi?

• Quantes intervencions voluntàries fan les noies i els nois?

• Quantes vegades diem el  nom d’una noia o el  d’un noi  per demanar-li  una 
resposta o una intervenció?

• Quantes vegades surt un noi o una noia a la pissarra?

• Quantes vegades llegeix en veu alta un noi o una noia?

• Quantes observacions positives fem a nois o a noies?

• Quantes observacions negatives fem a nois o a noies?

Podríem pensar altres aspectes a observar. L’important és preguntar-nos després el 
perquè de cada situació. I mirar d’arribar a alguna conclusió en grup.

2. Activitat d’observació i reflexió al centre

• Quants comunicats d’incidències hi ha fets a nois o noies?

• Quantes expulsions?

• Quants nois i noies van a l’aula de castigats cada setmana/mes?

• Quantes intervencions (psicopedagoga, mediacions...) es fan amb noies i nois?

• Quants repetidors i repetidores tenim al centre cada curs?

• Quantes hores de reforç, atenció a la diversitat... es dediquen a nois i a noies?

• Quantes entrevistes urgents hi ha amb les famílies de noies i amb les famílies 
de nois?

• Analitzar  altres  possibles  espais  conflictius:  menjador,  pati,  passadissos, 
sortides, espais on es fan les activitats... en relació a noies i nois.

5 Evidentment, en totes aquestes activitats cal tenir en compte a nivell estadístic el nombre de nois i noies 
que tenim a l’aula.
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Objectius de l’activitat

• Es tracta de veure els esforços i els recursos humans i materials que dediquem 
al  nostre  alumnat,  diferenciant  si  són  noies  o  si  són  nois.  L’important  és 
preguntar-nos els perquès i mirar d’arribar a alguna conclusió en grup.

• Si no observem diferències, deu voler dir que la nostra tasca coeducativa és 
adequada.

• Si veiem que hi ha més dedicació a nois o a noies, i  segons cada situació, 
podrem preveure mesures per equilibrar la situació...  Potser veurem que una 
sèrie  de  circumstàncies  ens  porten  a  dedicar  més temps als  nois...  Potser 
pensarem que aquestes actituds són degudes a una valoració de les activitats 
agressives i violentes per part dels nois... Potser observarem que determinades 
actituds de les noies són degudes a una voluntat de cridar una atenció que no 
reben...  En qualsevol  cas veurem que cal  treballar  també tenint  en compte 
aquestes  realitats  i  que  no  només  les  noies  necessiten  atenció  a  la  seva 
identitat, sinó també els nois...
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Ús del temps des de la perspectiva coeducativa  [31.2] 

Valoració dels resultats de l’observació

• Espai observat

• Què hi has observat?

• Què entens? Com ho interpretes?

• Creus que cal intervenir per canviar dinàmiques?

• Quines propostes de canvi faries? A qui? On? Quan?
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El meu riu de la Coeducació  [32]

Individual (5’)
Dibuixa  el  perfil  del  curs  d’un  riu  que  reflecteixi  el  teu  procés  en  el  camp de  la 
coeducació fins arribar on estàs ara: des de quan eres petita o petit fins ara, com a 
docent en el centre on treballes, com a mare o pare, com a companya o company, 
com a ciutadana o ciutadà... Marca els punts importants que t’has anat trobant pel 
camí.

Treball de grup (10’)
• Observa el que has dibuixat i explica-ho a les persones del teu grup. Escolta les 

seves observacions sobre el teu riu i pensa si hi estàs d’acord o no, i si els seus 
comentaris t’ajuden en la interpretació del teu propi riu.

Observador/observadora:
Escolta l’explicació dels companys i companyes del grup sobre el seu riu i prova de 
trobar tendències que repeteixin o punts comuns entre les situacions, les persones, 
les experiències al voltant de les quals et parlen. Els pots fer comentaris com:
• En la teva explicació apareix moltes vegades...
• Crec que li dones molt valor a ...
• Crec que per a tu és força important...
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Mirant enrera [33]

Avaluació global del procés. Individual (5’)

• Contrastant amb el punt de partida, què he anat canviant en la pràctica docent 
al llarg de tot  aquest procés (pràctica concreta a l’aula i/o actitud meva en 
relació a la pràctica docent, el que em plantejo de fer a partir d’ara)?

Com avaluo el meu procés? 

• Comparant  la  selecció  de les  primeres  evidències  i  les  últimes,  quin  canvi 
significatiu percebo?

• Quines conclusions n’extrec de les observacions i percepcions d’altres?

Valoració personal del curs

• Conclusions i reflexions
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Valoració de l’assessorament [34]

Assessorament en Coeducació
Curs:
Centre:

Com valoro l’assessorament en Coeducació

Continguts M’ha interessat especialment

He trobat a faltar

M’hauria agradat aprofundir

Metodologia He trobat interessant/útil/

No he trobat adient/

 Per  seguir/per  aprofitar/  (un  altre  verb  que  indiqui  el  que  volem  fer 
visible)  ..........................................................................  l’assessorament  he  trobat 
dificultats en

Crec que es podria millorar

Altres observacions que desitjo fer
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Com podem avançar en Coeducació [35]

Declaració d’intencions. Individual 
Què  m’agradaria  continuar  treballant? 
Per què?

Quins  aspectes  crec  que  afecten  a  tot  el 
professorat,  independentment  de  la  matèria 
impartida?

Per això estic disposada/disposat a 

Declaració d’intencions conjunta
Posada en comú de la graella anterior (pissarra) cercant els punts en comú, però sense rebutjar els que no ho són.
Per on comencem? Prioritats
De  tots  els  punts  sorgits  prioritzo  tres  que  m’interessen 
especialment

Els he triat perquè

Llita de recursos disponibles i/o necessaris
Per  implicar-me  en  aquesta  línia  de  treball,  quins  recursos 
necessito?

Quines aportacions puc fer-hi per contribuir a la millora d’aquestes 
necessitats?

Humans:

Materials:

Organitzatius

Humanes:

Materials:

Organitzatives:

Redactem entre tot el grup les directrius del compromís resultant a partir de la valoració feta
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