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historiogràfica dominant remarca uns valors per caracteritzar
un període històric determinat, les societats sempre han estat
en procés de canvi i, per tant, els seus valors s'han anat modi-
ficant. Una de les principals conseqüències dels canvis de va-
lors entre els que són subjacents en l'ordre establert i els que
cal redefinir és que es troben en un procés de reconstrucció.
Els nous valors que anem redefinint exigeixen unes mutacions
educatives i nosaltres intentem contribuir a establir-les mit-
jançant les nostres propostes.

A més, fins fa pocs anys, a l'escola no rebíem alumnat de
països estrangers, comunitaris i no comunitaris, amb estructures
familiars diverses que no responen a l'imaginari social de família
que teníem fins ara, tot i que el nostre model de família ja havia
anat canviant. Els nous col·lectius tenen costums i tradicions de
relació entre els sexes que també són diferents dels que fins ara
coneixíem de prop. Per tant, no ens havíem de plantejar pràcti-
ques educatives que incloguessin aquestes diferències culturals. 

Per fer front a aquesta nova realitat per educar, no n'hi
ha prou ni del marc legal ni de nous criteris d'organització pe-
dagògica. Les famílies, el professorat i l'alumnat hem de treba-
llar en un canvi d'actituds sobre com hem de relacionar-nos en
una situació escolar més complexa, a un nivell semblant a quan
treballem amb situa-
cions que viuen moltes
famílies, quan les seves
filles o els seus fills no
«respecten» les regles
familiars o quan no sa-
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L'escola és una institució fonamentalment igualitària que, això no obs-
tant, acaba generant desigualtats i també reproduint-ne. És una plata-
forma singular per a la creació d'actituds obertes i empàtiques amb
altres formes de relació. Per això, ha de tenir els mitjans per fer front a
les desigualtats que es manifesten en l'alumnat i contribuir a formar fu-
tures generacions menys discriminatòries. 

Amparo Tomé,
Núria Solsona

Podem afavorir que els homes 
aprenguin allò que ha estat 
tradicionalment en mans de les dones? 

Cada cos femení conté un cervell femení. Molt còmode. Fa que
les coses funcionin. 

(Margaret Atwood, 1983)

Pràctiques i valors per al segle XXI en el context
educatiu

De les diferents discriminacions que es poden observar a
la comunitat educativa, avui volem parlar d'una experiència
relativa a la no-discriminació per raons de sexe, un dret que
tenim totes les dones i que encara no hem avançat prou per
aconseguir-lo plenament.

Les pràctiques escolars, com totes les pràctiques humanes
personals i socials, estan impregnades de valors. Els valors ens
orienten en les nostres accions, és a dir, són patrons necessaris
per poder viure en societat d'una manera coherent, i ens fan
valorar unes pràctiques determinades. 

La majoria dels valors són històrics, formen part del pro-
cés de construcció de les identitats culturals, per tant, s'apre-
nen en els itineraris de socialització. Tot i que la perspectiva

Els nous valors que anem redefi-
nint exigeixen unes mutacions
educatives i nosaltres intentem
contribuir a establir-les mit-
jançant les nostres propostes



bem com es poden regular els comporta-
ments asocials d'algunes persones adultes
respecte de les seves filles i dels seus fills. 

El concepte d'educació comporta
el camp dels valors que són implícits en el
currículum ocult de les relacions escolars,

de les legitimacions de l'organització escolar, de la implemen-
tació curricular i dels sistemes d'avaluació. Eduquem en valors,
tant si volem com si no, encara que sigui inconscientment, i és
una de les condicions per aprendre continguts tot preguntant-
se el perquè.

Els sabers i les pràctiques escolars
Qualsevol mirada crítica a la docència ha de començar

per fer visible el que és invisible. Per educar noies i nois en la
plena ciutadania, hem de revelar allò que és invisible, és a dir,
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Eduquem en valors, tant si vo-
lem com si no, encara que sigui
inconscientment, i és una de les
condicions per aprendre contin-
guts tot preguntant-se el perquè

deixar clars els aspectes i els coneixements escolars que volem
emfatitzar en l'educació. Analitzar què inclou i què exclou el
currículum, quines pràctiques docents són discriminatòries,
quines potencien la reflexió, estimulen l'autonomia i respecten
les diferències, i així podrem constatar en quins valors estem
educant i no pas en quins valors creiem que eduquem.

En la intervenció educativa, hi dediquem molt més temps
als aspectes curriculars que no pas a l'educació per a les rela-
cions interpersonals. Però els continguts curriculars no són
oposats d'una manera dicotòmica a l'educació relacional, sinó
que aquesta es pot incloure en els continguts, sempre que es
prioritzin contexts d'aprenentatge diferents dels tradicionals. 

Des de l'escola diem que volem educar per a l'autonomia,
entesa com «la capacitat que té una persona de donar-se a
ella mateixa les lleis que han de regir la seva conducta, i de
respectar-les per respecte a ella mateixa». Però quan parlem
d'autonomia estem pensant en la que incorpora les habilitats
de saber viure en relació, de saber assumir totes i cadascuna de
les responsabilitats domèstiques, de saber prendre decisions en
el pla personal i amb la comunitat, de participar en els pro-
jectes comuns de l'escola i de la família. Creiem que no és
autònoma la persona que només és independent, i que cal
saber donar importància a la capacitat d'empatia (de posar-se
en la pell de l'altra persona). Això ens fa replantejar els límits
del que fins no fa gaire es definia com a propi del comporta-
ment masculí o femení. Volem treballar l'educació en les rela-
cions del nostre alumnat per crear nous models relacionals
que serveixin d'eines per prevenir les violències. RE
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Molts estudis esmenten com els treballs i els sabers de les
dones han esdevingut invisibles al llarg de la història, malgrat
que han estat fonamentals per al desenvolupament de la huma-
nitat. Les dones hem ocupat i ocupem un lloc diferent del que
han ocupat els homes, en l'estructura social, en la vida diària i en
els espais de producció de coneixement. Les dones, en general,
fem el que fem, no deixem mai d'ocupar-nos de la vida quoti-
diana, de la gestió de la proximitat, la qual cosa comporta un
sentit d'ésser i d'actuar com a dones. Els sabers associats a les fei-
nes majoritàriament femenines són necessaris per a la cura de la
vida i estan relacionats amb la consecució del benestar, l'educa-
ció, l'alimentació i l'atenció vers les persones. A més, els sabers de
les dones en les tasques d'atenció van acompanyats de valors que
impliquen un alt grau de disponibilitat cap a l'altra gent, un cert
altruisme, un respecte per la vida, la capacitat d'empatia i una alta
valoració del benestar dels membres de la unitat familiar. Els sa-
bers i els coneixements pràctics necessaris per al funcionament
d'una casa en sentit ampli (neteja, compra i cuinat d'aliments,
cura de la roba, atenció vers les persones) no són visibles segons
els patrons socials. Aquest coneixement té gènere, ja que l'han de-
senvolupat més les dones que els homes, i això ha estat fruit
del desequilibri en el repartiment de les responsabilitats domès-
tiques en la nostra societat. Es podria pensar que aquest desequi-
libri tendeix a disminuir en els darrers anys, però no és així. Avui,
a Catalunya, la desigualtat es consolida en les parelles catalanes.
En un 72% dels casos, el treball de cura instrumental i de les per-
sones recau en les dones, només en el 10% de les famílies es
comparteix al 50% i en un 18% es paga a algú perquè el faci.

Durant el segle XX, s'han estès una sèrie de drets associats
a la ciutadania social d'una forma que podem qualificar de tar-
dana i inacabada, ja que ha produït una segregació sexual del
treball: s'ha assignat a les dones el reproductiu i no remunerat.
La plena consecució dels drets de ciutadania per a totes les do-
nes en el context de la Unió Europea dista molt de ser encara
una realitat. Amb les nostres propostes curriculars, ens propo-
sem qüestionar el model de ciutadania tradicional del qual són
exclosos els membres femenins de les nostres societats. 

Propostes curriculars per a un món en transformació
El Projecte Tempora «Tots els temps en un temps» és un

projecte europeu que, en la vessant educativa a Catalunya, pro-
posa la introducció del treball de cura instrumental i de les
persones en el currículum escolar. Els blocs d'aprenentatge
que hem experimentat inclouen sabers relacionats amb conei-
xements pràctics, com ara la neteja i encarregar-se de la roba,
les preparacions culinàries i d'altres que fan referència a l'a-
tenció a les persones.

En la metodologia seguida en el disseny de les activitats,
hem tingut en compte el punt de partida de la classe, pel que
fa a les seves idees inicials i experiències prèvies. Per apropar-
nos a aquestes idees inicials, fem algunes activitats intro-
ductòries per conèixer la situació de l'alumnat i facilitar la
reflexió sobre el marc familiar o l'entorn de referència, de ma-
nera que parlin de les seves experiències, les contrastin, facin
consultes a casa per aclarir dubtes com una manera de reco -
nèixer autoritat als sabers de les mares i d'alguns pares que
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roba, els resultats són desiguals. D'entrada, s'observen les re-
sistències de l'alumnat, tant de les noies com dels nois, a accep-
tar que les tasques relacionades amb la cura de la gent, com ara
escoltar problemes, consolar algú que està disgustat, tenir cura
d'una persona malalta, són ocupacions domèstiques.

En les discussions fetes a classe, crida l'atenció que, tal
com recullen en els seus escrits: «A la classe hi ha dos punts de
vista diferents, els nois relacionen més la supervivència amb di-
ners, menjar i el lloc on vius, i les noies ho relacionem amb sa-
ber organitzar-te amb les persones amb qui convius». «Les noies
tenim en compte més aspectes, com ara la convivència amb al-
tres persones, etc. Els nois tenen un punt de vista més materia-
lista: la casa, el menjar i els diners com a necessitats bàsiques».

L'anàlisi de la distribució de les tasques domèstiques en les
famílies de les classes on hem fet l'experimentació és represen-
tativa de les dades globals de Catalunya (Panell de Desigualtats
Socials, Fundació Jaume Bofill, 2003). És a dir, la relació és ab-
solutament desigual entre la gran quantitat de feines que rea-
litzen les mares en comparació amb les dels pares. Crida
l'atenció que els nois diuen que el «pare» treballa més a casa del
que diuen les noies que treballa el pare. No tots els nois pensen
igual, però algunes opinions seves sobre la distribució de les fei-
nes de casa semblen més pròpies del passat: «Jo penso que a les
noies els agrada més fer aquestes coses. També hi estan més
acostumades i crec que a la meitat de dones tant els fa. Jo crec
que la dona té més facilitat per fer les tasques de casa i per
això penso que la noia fa millor aquestes coses i haurien de fer-
les elles. Però també els nens tindrien d'ajudar a les feines de
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desenvolupen les tasques domèstiques. En l'expressió d'idees i
en els debats, de forma dinàmica, l'alumnat interacciona amb
els seus iguals partint de les seves experiències prèvies i del
seu entorn social. És important també fer feines en grups coo-
peratius, on es combina l'elaboració individual d'idees amb
la posada en comú de les opinions del grup al conjunt de la
classe. Per exemple, quan es treballa la tecnologia dels teixits,
la fase d'exploració correspon al moment en què, per exemple,
es pregunta a la classe qui sap planxar i qui ho fa a casa.

En conjunt, hem desenvolupat activitats en classes de
primària i de secundària obligatòria. En el cas de secundària,
hem treballat en les assignatures de tecnologia, de química i
en les classes de tutoria. Els objectius de les sessions de tutoria
són els d'analitzar la realitat en la distribució de les tasques
domèstiques a les famílies de la classe, esbrinar les idees de
l'alumnat sobre la supervivència o l'autonomia personal i so-
bre les tasques domèstiques. D'altra banda, s'intenta esbrinar
què entenen per un repartiment equitatiu de les tasques
domèstiques entre els sexes i avaluar el que creuen que saben
de les habilitats o destreses de determinades feines de la casa.

A secundària, d'entrada, la majoria d'alumnes asseguren
que saben fer la majoria de les tasques domèstiques, tot i que les
enquestes mostren les diferències d'habilitats a l'hora de portar-
les a la pràctica. La socialització diferencial entre les noies i els
nois es manifesta en feines tan senzilles com ara fer el llit o parar
la taula, que les fan regularment les noies, i els nois només s'hi
posen ocasionalment. Les noies tenen més iniciativa i experiència
en les preparacions culinàries i, pel que fa a planxar i rentar la
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lors associats als sabers de les dones en el currículum potencien
en les noies una identificació amb els coneixements escolars, la
consciència d'una autonomia intel·lectual més gran que aug-
menta al mateix temps i paral·lelament a la seva autoestima
individual, i en una relació estreta amb la construcció d'una
consciència solidària de grup. En els nois, una valoració dels sa-
bers i de les habilitats considerades pròpies de les dones els
porta a un model de masculinitat diferent de l'hegemònic i, en
alguns casos, a un cert augment de la capacitat d'empatia. La
incorporació dels sabers femenins amb una orientació didàctica
permet realitzar un enfocament diferent de les matèries esco-
lars. A més, la nostra intenció amb la incorporació de les pràc-
tiques i dels valors associats als coneixements de les dones és
fer una petita aportació a l'establiment de relacions de col·la-
boració més empàtiques i solidàries entre les dones i els homes,
en la societat. Una necessitat important, per treballar valors di-
ferents dels que potencien l'establiment de relacions agressives
entre les persones, i especialment entre els dos sexes. L'educa-
ció en la tolerància, el respecte, l'empatia amb les altres perso-
nes i l'acceptació de punts de vista diferents, és una tasca
imprescindible en l'educació bàsica per a la plena ciutadania en
el segle XXI, si volem contribuir a la construcció de societats
sense fractures socials. A més, amb l'establiment de nous marcs
de relació en la vida quotidiana, en la realització de tasques re-
lacionades amb fenòmens inclosos en matèries escolars, com
ara la química de la cuina i la tecnologia dels teixits, intentem
contribuir a construir masculinitats i feminitats diferents de
les considerades hegemòniques en l'imaginari col·lectiu. 
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casa. També perquè els nois passen més temps fora de casa, ja
que fan més esports extraescolars, en comparació amb les
noies. També és perquè algunes mares ho consentien als seus
fills, però a les filles no». I entre les noies, les opinions es repar-
teixen entre aquelles que tiren la tovallola i veuen difícil can-
viar la distribució actual de les tasques domèstiques i aquelles
que s'hi rebel·len. «Això que els homes fan més extraescolars és
mentida, ja que les noies fem les mateixes hores, encara que si-
guin diferents activitats. Que els nois són més irresponsables és
només una excusa, ja que són irresponsables pel que els inte-
ressa, pel futbol sí que són molt responsables. Estem d'acord
que hi ha moltes mares que consenteixen les diferències».

Per treballar la idea de la cura de les persones, utilitzem un
text adaptat de Marcela Lagarde (2003). Intento fer-ho per la
via de la projecció de l'alumnat envers el seu futur com a dones i
homes adults, atès que intentar debatre la cura de les altres
persones en el context familiar no m'ha estat fàcil, ja que s'hi
barreja l'afecte, l'estimació i la cura que la mare i el pare tenen
pels seus fills i filles. Algunes noies mostren la seva sorpresa
dient: «Em sembla interessant que el text digui que les dones
s'ocupen de les altres persones, i que els homes també hi han de
col·laborar, perquè mai havia llegit un text sobre aquest tema».

Algunes idees per continuar treballant

Els resultats obtinguts en l'experimentació del Projecte
Tempora apunten que la introducció de les pràctiques i els va-



HEM PARLAT DE:
. Temes tranversals.
. Educació en valors.
. Educació no sexista.
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GUIX: LA VEU DEL PROFESSORAT
Tots els professionals de l’educació, ja sigui individualment o col·lectiva, tenen a
la seva disposició la revista GUIX com un fòrum d’intercanvi d’experiències, ori-
entacions, pautes, reflexions, materials, comentaris de llibres, etc. S’hi pot trac-
tar qualsevol matèria, àrea o nivell d’educació primària o secundària.
Les col·laboracions, les podeu fer arribar a GUIX. Elements d’Acció Educativa.
C/ Francesc Tàrrega, 32-34, 08027 Barcelona; tel.: 934 080 455; fax: 933 524 337.

De tota manera, les vostres col·laboracions han de seguir les pautes
següents:
1. L’extensió de l’article hauria de ser d’unes 4 a 6 pàgines a doble espai (30

línies x 70 caràcters cada una), que s’entregaran en paper i acompa-
nyades d’una còpia en disquet (Word 6.0, 7.0 per a Windows o per a
Macintosh). Si en el document s’inclouen imatges escanejades, 
s’han d’enviar també aquests arxius (jpg, tif o eps).

Cada article haurà d’incloure d’un senzill resum d’unes 4 o 6 línies del seu
contingut.

2. És convenient que mantingui una estructura lògica: contex tualització,
objectius plantejats, descripció de les activitats, treball i agrupaments de
l’alumnat, avaluació de l’experiència, conclusions, etc.

3. L’article pot anar acompanyat de gràfics, esquemes, quadres, fotografies,
dibuixos, etc., que si cal seran retornats una vegada publicat l’article.

4. Cal que les notes i referències bibliogràfiques siguin les estric tament
necessàries, i s’han de fer constar segons el model:
COGNOM/S, Nom (any): Títol del llibre. Ciutat. Editorial.
Si es cita un article de revista, cal fer constar el número i la data.

5. Cal adjuntar a l’article les dades personals dels autors, adreça, telèfon,
DNI, etc…

6. Es farà acusament de recepció de tots els articles i en un termini pru-
dencial es donarà resposta sobre la pertinència o no de la seva publi-
cació.

7. La redacció de GUIX programarà els articles rebuts en el moment més ade-
quat, i intentarà que no es produeixin demores excessives.

EL QUE FAS ENS INTERESSA MOLT
EXPLICAN’NS-HO!


