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Presentació

Em plau presentar-vos un nou document de treball, Coeducar des de l’àmbit local.
Una aproximació al concepte de ciutats coeducadores. Ha estat pensat com una guia d’actuació, reflexió i anàlisi sobre què significa educar en la igualtat i per a la igualtat.
Respon a la ferma convicció que el procés educatiu no se circumscriu a l’escola, sinó
que, d’una manera o altra, totes i tots som agents educatius i que la ciutat és un espai
educatiu per excel·lència.
El document no intenta només de posar en relleu aquesta responsabilitat educativa
en què ens veiem involucrades les persones que treballem i vivim a les ciutats, sinó
de portar-la a terme en benefici de la comunitat. Ens dóna les pautes perquè aquesta
educació es basi en el respecte i l’acceptació de la diversitat i els valors de cadascuna de les persones, i els permeti el seu desenvolupament integral com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret, responsables i compromesos amb la societat que els envolta.
És el que anomenem coeducació i que ens permet trencar amb els prejudicis i els patrons de conducta que perpetuen, encara ara, les discriminacions basades en el sexe,
i ens permet avançar cap a unes relacions basades en la igualtat dels éssers humans.
I serà la projecció de la mirada coeducativa a les ciutats la que ens permetrà prendre
consciència que el benestar i la qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes es troben
estretament vinculats al desenvolupament d’una societat igualitària i democràtica.
Aquest tipus de societat és la que promovem des de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona, i, per això, un dels eixos estratègics de les nostres polítiques públiques el constitueix la coeducació. Amb aquesta publicació volem proveir
d’una eina que faciliti la seva aplicació en l’àmbit local.
Estic convençuda que totes aquelles persones que interveniu en el procés educatiu i
compartiu el nostre projecte de progrés hi trobareu els elements necessaris per repensar i tirar endavant la vostra tasca, una tasca de la qual ningú no es pot des
entendre.
Imma Moraleda
Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
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Pròleg

Bajo las piedras hay flores que todavía no han nacido.
Del conte Princesas olvidadas o desconocidas
Philippe Lechermeier i Rébecca Dautremer

El document que teniu a les mans és el fruit del treball de molts anys. Vam iniciar el
nostre camí coeducatiu com un grup, al principi de la dècada dels noranta del segle
passat, a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Marina Subirats, Marta Rovira, Xavier Bonal, Xavier Rambla i jo mateixa
vam treballar en projectes de recerca com «L’Itxaso i l’Arianne», amb la col·laboració
de més de vint escoles d’arreu de l’Estat espanyol, quatre d’elles a Catalunya. Des
d’aleshores, Judit Rifà forma part del nostre equip.
L’edició dels Quaderns per a la Coeducació és el registre que il·lustra les necessitats
i les preocupacions d’aquella època, al voltant de com el sistema sexe-gènere operava en l’educació i com es manifestava a la pràctica quotidiana a les escoles. Aleshores, vam dissenyar una metodologia per tal d’explicar com es produïen i reproduïen
les discriminacions per raó de gènere en l’àmbit escolar. Vam sistematitzar setze experiències d’intervenció, a partir de l’observació de la realitat educativa des de la perspectiva de gènere. D’això en diem «intervenció coeducativa».
El nostre treball volia contribuir a la construcció social de les identitats femenines. Havíem constatat l’absència de les cultures i dels coneixements de les dones tant a la història com al currículum educatiu. El protagonisme masculí en tots els àmbits de la vida marginava i ocultava la creativitat i les veus femenines a l’escola.  Vam comprendre la
importància de l’ús d’un llenguatge inclusiu que anomenés tant les dones com els homes. 
En el camí recorregut, vam descobrir una manca generalitzada de criteris per tal de
definir els valors socials que feien falta en una societat en canvi. S’havia avançat en el
consens de considerar la dona subjecte de drets fonamentals com la llibertat i el coneixement. Tanmateix, no s’havia començat a discutir sobre els deures que hem d’assolir, homes i dones, per tal de fer possible la igualtat i la justícia.
Posteriorment, des de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (2000-2007),
vam concentrar els nostres esforços en el disseny d’una política educativa basada en
determinats valors de consens social, com ara el respecte, la confiança, la responsabilitat, l’autonomia i el reconeixement. En el procés de definició de valors de consens,
justament des de la perspectiva de gènere, vam comprendre que la «cura» és una dimensió imprescindible en les relacions humanes i en la relació amb la Terra.
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Vam generar un espai de diàleg ciutadà, compartint begudes i aliments ecològics, en
el qual afloraren les necessitats i preocupacions del moment en relació amb el saber:
les tertúlies educatives «Sota la lluna verda», una iniciativa coeducativa de qualitat i
sostenible en el temps. Projectes com «Recuperem els jardins escolars» o «Barcelona
Identitats», en què van participar moltes escoles de la ciutat, també van ser pensats
des d’una perspectiva coeducativa en l’àmbit local. 
L’experiència de treball interdisciplinari en l’Administració local ens va donar una visió
més àmplia de la coeducació. Vam constatar que la perspectiva de gènere ha d’incorporar les dimensions de la sostenibilitat i la interculturalitat i transcendir el debat dels
valors de l’àmbit escolar a l’àmbit ciutadà, per implicar les famílies, els barris i, en definitiva, les ciutats.
Al llarg del llibre us anireu trobant amb sabors i textures diferents, alguns dels quals
us resultaran coneguts. Algunes pàgines estan impregnades amb els sabors de la saviesa i les reflexions profundes de la nostra amiga i mestra Marina Subirats. Ella ha
ensenyat moltes dones i alguns homes a tenyir les feines diàries de justícia i equitat. 
Altres pàgines resumeixen els esforços conscients de niar somnis possibles juntament
amb moltes dones feministes amb les quals hem construït pensament i pràctiques coeducatives. 
Dos d’aquestes dones són les autores d’aquest document. Cecília Peraza és una dona
jove, apassionada pel saber, per la vida i per la justícia. Ha assumit conscientment el
compromís i el repte d’endinsar-se en la complexa aventura de sistematitzar coneixements i metodologies sobre la coeducació, amb la finalitat d’obrir les portes dels centres escolars i dur la coeducació a impregnar i a impregnar-se d’altres experiències i
espais vitals. Anna Carreras és una dona valenta, autònoma, també apassionada i profundament alegre. És jove i confiada, és una professional conscient i excel·lent treballadora. 
Anna Carreras Port, Cecília Peraza Sanginés, Judit Rifà Dachs, Marina Subirats i Martori i jo mateixa hem constituït una associació, que hem anomenat Coeducació, amb
l’objectiu de mantenir els espais de diàleg i discussió que ens permetin seguir investigant, aprenent i incidint en les dinàmiques educatives en la vida escolar i ciutadana. 
Per tal d’avançar en aquest camí, us animem a utilitzar aquest document i a fer-nos
els vostres comentaris i suggeriments per anar consolidant, des dels petits grups d’àmbit local, una societat civil forta, reivindicativa i igualitària.
Amparo Tomé González
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Introducció

Vivim un moment històric caracteritzat per la complexitat i pels processos constants
de canvi davant dels quals, l’educació, en el sentit més ampli del terme, no pot restar
indiferent. Per això, és fonamental disposar d’orientacions metodològiques, eines i recursos per poder fer front a les noves necessitats educatives de la ciutadania, de manera que es pugui assolir adequadament aquesta responsabilitat compartida sobre la
base de la igualtat entre els gèneres i la interacció de les diferents maneres de fer i de
viure al món.
Aquest document de treball es proposa bàsicament tres objectius que pretenen donar
suport a la tasca quotidiana dels ajuntaments de la província, en el disseny i l’execució de polítiques públiques adequades a les noves necessitats socials des d’una perspectiva coeducativa:
– Definir la coeducació i els conceptes relatius a l’educació i els gèneres.
– Proposar orientacions metodològiques per al treball coeducatiu en l’àmbit local.
– Fer una primera aproximació al concepte de ciutats coeducadores.
Tanmateix, com que estem parlant d’un concepte conegut des del temps de la Segona República, especialment entre les persones vinculades al camp de l’educació i de
la promoció de polítiques d’igualtat, hem volgut anar més enllà de la definició conceptual per tal d’esbrinar com s’ha anat reconfigurant aquest concepte al llarg dels anys
i com es pot abordar l’educació en la promoció de les polítiques d’igualtat de gènere.
En el primer capítol d’aquest document de treball es fa una revisió històrica de l’origen
de la coeducació com un model educatiu transformador que afavoreix la igualtat entre nenes i nens. També es fa explícita la diferència entre l’escola mixta i la perspectiva coeducativa, per donar peu a una reflexió global sobre els reptes de la coeducació
avui.
Per tal d’oferir una definició actualitzada d’aquest concepte i de les maneres en què
s’ha desenvolupat en el context de la província de Barcelona, s’ha realitzat un estudi
amb una mostra il·lustrativa de personal tècnic dels ajuntaments (agents d’igualtat),
per tal de conèixer les seves experiències i la seva interpretació del treball local amb
mirada coeducativa.
L’objectiu d’aquest exercici de redefinició és poder oferir eines i metodologies adequades als contextos locals tot basant-nos en experiències properes en el temps i en el
context social amb un doble propòsit. D’una banda, contribuir activament al foment
de la formació permanent del personal tècnic de les administracions locals i, de l’altra,
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oferir noves estratègies d’actuació que reforcin la promoció de la igualtat de gènere
en els diferents àmbits, moments i espais educatius d’una ciutat.
Els destinataris d’aquest document són els següents:
– Persones que tenen responsabilitats polítiques als municipis de la província.
– Tècniques i tècnics municipals.
– Agents d’igualtat.
– Professionals de l’ensenyament i als equips educatius dels àmbits formal, no formal i informal de l’educació.
– Totes les persones interessades en el desplegament de les polítiques educatives i
de gènere en l’àmbit local.
El document presenta:
– Un marc històric i conceptual sobre la coeducació.
– Orientacions metodològiques i eines d’observació, anàlisi i intervenció coeducativa.
– Propostes d’actuació coeducativa en l’àmbit local.
– Elements per a l’avaluació de la pròpia pràctica des d’una perspectiva de gènere i
de valors solidaris i democràtics.
– Elements per a una primera aproximació reflexiva al concepte de ciutats coeducadores.
El document de treball que teniu a les mans, doncs, amb la seva estructura, vol aportar orientacions metodològiques, eines d’observació de l’entorn educatiu local i experiències d’intervenció dins i fora de l’àmbit escolar, ja que l’educació en la igualtat i
per a la igualtat és una responsabilitat compartida que abasta tots els espais i moments d’una ciutat.
Tanmateix, no es té la pretensió d’oferir receptes ni respostes úniques o tancades,
perquè no existeixen. Aquest és, per tant, un document obert. És el més proper a un
quadern de bitàcola. És un quadern que s’ha de guixar, que s’ha de subratllar i reescriure constantment.
Un quadern de bitàcola serveix per portar un registre. Del seu contingut se n’extreu la
informació necessària per complimentar una mena de diari de navegació. Antigament,
els mariners hi anotaven quins vents bufaven, quins rumbs se seguien, quin era l’estat
de l’atmosfera i la força de les màquines amb les quals es navegava, així com els fets
importants esdevinguts durant la navegació. 
Amb aquesta analogia us volem convidar a utilitzar aquest document com un recurs
quotidià, que convidi a la reflexió i a la voluntat de portar un registre de les vostres actuacions i de les situacions que us trobeu. Volem que aquest treball us serveixi com
una part introductòria de la vostra pròpia manera de fer les coses, sense por de naufragar. Perquè el camí de la coeducació ja ha estat solcat per marineres i mariners de
moltes aigües. És important, però, recordar per on han hagut de passar i donar valor
als seus assoliments, a les seves troballes, al deixant d’aquest vaixell. 
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No obstant això, aquest és un procés que no s’acabarà mai. Haurem de fer una avaluació constant de les accions que fem i de les que deixem de fer, amb una visió crítica i analítica, per poder millorar la nostra pràctica i respondre adequadament a les
noves demandes socials. 
Per poder explorar noves rutes, necessitarem una disposició oberta al canvi, no tan
sols de pràctiques professionals; també, i sobretot, de pràctiques personals. Perquè
la ruta que proposa la coeducació i que es descriu en aquesta guia no és pas una ruta
fàcil. És un viatge llarg amb obstacles per superar. És un viatge que ens recorda si
tuacions de profunda injustícia social i ens fa mantenir presents els factors que generen
les desigualtats. Però l’estel que segueix, de ben segur, ens portarà cap a un port més
alegre, més tranquil i més just.
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Què és la coeducació

Abans d’endinsar-nos en la definició de què significa coeducar avui en dia, cal mirar
enrere per tal de recordar com va néixer aquest concepte, com ha anat evolucionant
i quins canvis ha viscut l’escola des d’aquesta perspectiva, sempre paral·lels als canvis polítics del segle xx. 
La història de la coeducació com a intervenció escolar transformadora i com a lluita
cap a la igualtat entre dones i homes té una història recent, i està íntimament lligada
a l’evolució del concepte d’igualtat de gènere.

Història de la coeducació
La història de la coeducació és la història de la lluita per la igualtat de gènere en el
món educatiu i, més concretament, en l’àmbit escolar. Com la lluita feminista i la lluita
pel reconeixement dels drets humans, la coeducació té el seu origen en les idees liberals il·lustrades de la Revolució Francesa.
Recordem que la burgesia revolucionària del final del segle xviii va defensar la «igualtat de tots els homes» excloent d’aquesta reivindicació les dones, que no quedaven
incloses en el genèric. I és que les diferències entre dones i homes tenen una llarga
tradició basada en els prejudicis sobre la inferioritat biològica i intel·lectual de les dones respecte dels homes. Així, el pecat original, durant tota l’edat mitjana, permetia
justificar la necessitat d’obediència, de silenci i de confinament de les dones a causa
de la seva falta de prudència. De la mateixa manera es desaconsellava la instrucció de
les dones i se sostenia la seva inferioritat. 
L’evolució del concepte de coeducació ha estat simultània al canvi de posicions de les
dones en la societat. I, com aquest canvi, s’ha hagut d’enfrontar a opinions i posicions
contràries, i, en molts moments, ha estat considerat inadequat i, fins i tot, ridícul. És
per això que cal fer un breu recorregut històric que permeti situar les variacions en els
patrons socialment acceptats relatius a l’educació de les dones. 
Tot i que la coeducació suposa models d’ensenyament que afecten tant l’educació de
les noies com la dels nois, el debat que s’estableix respecte a aquest terme està especialment relacionat amb el concepte predominant en cada època sobre la manera
adequada d’educar les dones. Aquesta opció coeducativa suposa una cerca de major
igualtat, davant altres opcions que propugnen el manteniment de les diferències.
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La coeducació suposa models d’ensenyament que afecten tant l’educació de
les noies com la dels nois, ja que és una opció que cerca la igualtat, davant altres opcions que propugnen el manteniment de les diferències.

Bases del sistema educatiu actual
Les bases del sistema educatiu actual es comencen a construir a Europa a mitjan segle xviii. Segons les idees educatives vigents en aquell moment, dones i homes foren
creats per Déu per tal de desenvolupar diferents funcions socials i, en conseqüència,
també la seva educació havia de ser molt diferenciada. 
El nostre sistema educatiu no ha evolucionat al marge d’aquestes idees. De fet, fins fa
molt poc, dones i homes havien de desenvolupar funcions socials diferents i jeràrquicament ordenades. Es van elaborar models d’educació escolar, d’acord amb aquest
precepte inicial, dirigits a fomentar les diferències entre nenes i nens, tant al si de les
famílies com a les escoles, i també en l’àmbit religiós i, en general, en la vida social. 
La cultura domèstica passà a convertir-se en l’eix de formació escolar de les dones al
nostre país fins al 1970.
Les nenes, doncs, eren educades per a l’única professió a la qual estaven destinades:
tenir cura dels altres, que en molts casos era interpretada com una manera de viure i
d’estar al servei físic, sexual i moral dels altres.

Model escolar segregat
Aquest model escolar segregat ha persistit fins als anys setanta del segle xx, però també la demanda de coeducació ha estat una constant des de l’últim terç del segle xix. 
Cal tenir en compte, però, que el que aleshores s’entenia per educació està molt lluny
del que entenem avui dia.
La Institución Libre de Enseñanza fou la pionera a proposar la coeducació com a línia
de treball educatiu. Va ser en el Congreso Pedagógico del 1892 quan es van sentir les
primeres veus que demanaven coeducació. Altres autors i autores com Andrés Majón,
Francesc Ferrer i Guàrdia i Rosa Sensat van mantenir la seva petició. Aleshores, el
pensament catòlic parlava de coeducació per referir-se a la cooperació d’educadores
i educadors en la mateixa tasca educativa, mentre que anarquistes, republicanes i republicans es referien a l’educació conjunta de noies i nois.
Al la fi del segle xix, el pensament catòlic considerava la coeducació com la
cooperació d’educadores i educadors en la mateixa tasca, mentre que l’anarquisme i el republicanisme l’entenien com l’educació conjunta de noies i nois.
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Amb l’arribada de la Primera República (1931-1933), les institucions que en depenien es
van convertir en mixtes (instituts, escoles normals i escoles primàries), però no es va
aconseguir el tan desitjat decret que establís la coeducació en l’ensenyament primari. 

L’escola mixta: igualtat restringida
Alhora, les idees pedagògiques del moviment de l’Escola Nova impulsaren també a
Catalunya la realització d’una sèrie d’experiències coeducatives d’iniciativa privada. 
Aquestes experiències, juntament amb l’experiència de la Institución Libre de Enseñanza, representen l’antecedent immediat de l’organització del sistema escolar de la Segona República i del Govern autònom de la Generalitat de Catalunya, estructurat sota
el model de l’escola mixta per a ambdós sexes.
Fou finalment al setembre del 1937 quan s’establí la coeducació a totes les escoles
primàries de la zona republicana, amb l’afirmació convençuda que «l’activitat de nens
i nenes serà igual i conjunta, posant així fi a la tradicional divisió entre els sexes a l’escola primària». 
Aquestes experiències, que cal emmarcar en el context d’igualtat restringida, es van
truncar en la llarga època franquista. El sentit jeràrquic, patriarcal i tradicional de família que imposava el règim no sols va aturar tots els avenços realitzats fins al moment,
sinó en l’àmbit pedagògic va retornar als principis del catolicisme més tradicional, amb
uns continguts rígids i basats en la divisió per sexes. 
El règim franquista va abolir la coeducació perquè era un «sistema contrari als principis religiosos del gloriós Movimiento Nacional i d’imprescindible supressió per antipedagògic i antieducatiu, perquè l’educació dels nens i de les nenes respongui als principis de sana moral i estigui d’acord amb els postulats de la nostra gloriosa tradició»
(Orden ministerial del 5 de maig del 1939).
L’opció de l’escola mixta va quedar tancada per un període llarg. L’Església tornà a assumir, des dels postulats més retrògrads, la iniciativa en el camp de l’educació. La legislació franquista prohibia de nou l’escolarització conjunta de nenes i nens en els nivells primari i secundari.  L’educació de les nenes es confià, en part, a la Sección
Femenina de la Falange, que, amb tots els mitjans al seu abast, es proposà difondre
un model pedagògic dirigit a inculcar a la dona que la finalitat de la seva educació
quedava circumscrita als límits de la seva funció de mare i responsable de la llar.
El règim franquista posà fi a l’escola mixta i tornà als principis educatius formulats al segle xviii: desvaloritzà les dones personalment i professionalment dins i
fora de l’àmbit escolar.
En definitiva, es produí el retorn als principis ja formulats en el segle xviii sobre l’educació de les noies; igual que aleshores, el treball fora de l’àmbit domèstic s’entenia
com una desgràcia forçada per situacions extremes de pobresa.
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El període franquista significà, per a les dones, una desvaloració professional de la
seva formació escolar a través de la diferenciació de currículums i de l’escola separada. La dona quedà confinada a l’àmbit domèstic i se li negava la possibilitat d’augmentar el seu nivell cultural i la seva mobilitat social, dret que havia conquerit durant el primer terç del segle.
Fins al 1970, amb la Llei general d’educació, que modifica en profunditat la legislació
franquista referida a l’estructura educativa, no s’obrirà la porta a l’educació conjunta
de noies i nois, apostant per la renovació del sistema educatiu per tal d’adaptar-se a
les noves necessitats productives. A poc a poc, les escoles es van anar convertint en
mixtes. 
Aquesta llei encara incloïa matisos en el sistema educatiu en funció del sexe, però declarava la pretensió d’oferir a totes i tots la igualtat d’oportunitats educativa en nom
d’una societat més justa. Vegem quin model d’igualtat existia aleshores:
El principi d’igualtat d’oportunitats s’ha d’aplicar també i sense cap restricció a la població femenina, tot i que aquesta afirmació no vol dir igualtat a seques entre l’home i la dona. Si aquell
principi, que és, en definitiva, el de la llibertat, propugna la possibilitat que la dona accedeixi a
nivells superiors de cultura i de responsabilitat amb l’única limitació de la seva pròpia capacitat,
seria incorrecte afirmar que aquesta capacitat és la mateixa que en l’home en tots els casos, especialment quan es tracta d’ocupacions que requereixen un gran esforç físic.1

Així, el currículum no es va crear de nou, en el sentit d’integrar el currículum dirigit a
nens i el currículum dirigit a nenes, sinó que les nenes s’adaptaren al currículum dissenyat per a nens, i es produí així una assimilació que, d’altra banda, va promoure l’eliminació dels continguts de «cultura domèstica» del currículum dirigits a nenes. 
En perdre legitimitat aquells sabers considerats tradicionalment femenins, es van devaluar les activitats que realitzaven quasi en exclusivitat les dones i van romandre ocultes, invisibles, reforçant així la idea que no calia incloure-les en el sistema formal. El
nou model educatiu va continuar, doncs, contribuint amb una fórmula falsament neutral i igualitària a la reproducció de les desigualtats construïdes.
La Llei general d’educació del 1970 obrí la porta a l’educació conjunta de noies
i nois. No es creà, però, un nou currículum, sinó que les nenes van haver d’adaptar-se al currículum dissenyat per als nens, i els continguts de cultura domèstica
van desaparèixer.

L’escola en la transició a la democràcia
En el terreny intel·lectual, la pedagogia espanyola dels anys setanta encara instruïa les
mestres amb una educació diferenciada per sexes, fonamentada en suposades dife-

1.  La educación en España. Bases para una política educativa. Madrid: MEC, 1969, p. 122.
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rències biològiques, i assenyalava com a impropis de les dones els treballs que en el
camp intel·lectual requerien aprofundiment, abstracció, creació científica, filosòfica i
fins artística, treballs teòrics de freda especulació i fonamentació en general, treballs
que requerien molta serenitat emotiva i domini dels nervis.
En la transició a la democràcia, els moviments de renovació reclamaven una educació
democràtica, igualitària i de qualitat. Però la coeducació no fou un objectiu prioritari
d’aquests moviments, com tampoc no ho fou dels moviments feministes que començaven a formar-se en la dècada dels setanta al voltant de la consecució de l’avortament lliure, el divorci o els mètodes anticonceptius. Aleshores es creia que l’escola
mixta podria assegurar la igualtat.
En pocs anys, però, es va anar desenvolupant un marc legislatiu en matèria d’igualtat
d’oportunitats i no-discriminació. Amb el primer Govern del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), l’octubre del 1983 es crea l’Instituto de la Mujer, amb l’objectiu de fomentar condicions que facilitessin la igualtat social d’ambdós sexes i que afavorissin
la participació de la dona en la vida política, cultural, econòmica i social. Aquest moviment institucional va suposar el reconeixement oficial de la necessitat d’introduir
mesures legals i polítiques per acabar amb la discriminació per raó de sexe.
Durant el període de la transició, les anàlisis i les investigacions feministes sobre les
pràctiques educatives dels anys vuitanta comencen a denunciar les discriminacions
que es produeixen en el sistema educatiu i posen de manifest la socialització diferenciada que exercia l’escola mixta i que servia per a la reproducció, la legitimació i la
perpetuació de les desigualtats de gènere.
Taula resum
1892

En el Congreso Pedagógico es van sentir les primeres veus que demanaven
coeducació. Altres autors i autores com Andrés Majón, Francesc Ferrer i
Guàrdia i Rosa Sensat mantingueren aquesta petició.

1931

Amb l’arribada de la Primera República (1931-1933), es van convertir en mixtes
les institucions que en depenien (instituts, escoles normals i escoles primàries),
però no es va aconseguir el tan desitjat decret que establís la coeducació en
l’ensenyament primari.

1937

S’establí la coeducació a totes les escoles primàries de la zona republicana,
amb l’afirmació convençuda que «l’activitat de nens i nenes serà igual i
conjunta, i posarà fi a la tradicional divisió entre els sexes a l’escola primària». 

1939

Amb l’arribada de Franco, i l’Orden ministerial del 5 de maig del 1939, s’aboleix
la coeducació pel fet de ser un «sistema contrari als principis religiosos del
gloriós Movimiento Nacional i d’imprescindible supressió per antipedagògic i
antieducatiu, perquè l’educació dels nens i de les nenes respongui als principis
de sana moral i estigui d’acord amb els postulats de la nostra gloriosa tradició». 

1970	Llei general d’educació i finançament de la reforma educativa (LGE). Elimina la
clàusula de separació obligatòria de nens i nenes. Partidària de la igualtat
d’oportunitats (en funció de les capacitats), estableix un mateix sistema
educatiu per a ambdós sexes. 
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1983

Es crea l’Instituto de la Mujer com a organisme autònom dins del Ministeri de
Cultura, amb l’objectiu de fomentar condicions per facilitar la igualtat social
entre sexes i afavorir la participació de la dona en la vida pública, cultural,
econòmica i social. Va suposar el reconeixement de la necessitat d’introduir
mesures per acabar amb la discriminació.

1990	La Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) del 3
d’octubre reconeix, per primer cop en la legislació espanyola, la discriminació
per sexes en el sistema educatiu, i estableix la necessitat de reconsiderar
l’activitat educativa. Aquesta declaració es va recollir als dissenys curriculars,
tot marcant objectius i continguts amb referències explícites a la igualtat de
sexes i orientacions per incorporar metodologies que havien de potenciar la
coeducació de manera transversal.

De l’escola mixta a la perspectiva coeducativa
A partir del 1970, una data molt tardana en comparació amb altres països, l’escola
mixta es va anar generalitzant a l’Estat espanyol. No obstant això, la implantació de
l’escola mixta no és pas una conseqüència d’un debat pedagògic o d’una lluita reivindicativa de les dones, sinó de la necessitat de legitimar un sistema educatiu en què
formalment haguessin desaparegut les diferències de tracte als individus.
Fins als anys setanta, la reflexió sobre la problemàtica escolar es va centrar, en termes
generals, en les desigualtats provocades per raó de classe social, així com en la manca d’equipaments adients i en la crítica als continguts i mètodes de l’ensenyament tradicional. El tema de la coeducació no va aparèixer en l’escena dels debats pedagògics
perquè es donava per fet que l’escola ja tractava de la mateixa manera nenes i nens,
ja que els programes educatius s’anaven unificant.
La coeducació no va aparèixer en els debats pedagògics durant la transició a la
democràcia perquè es donava per fet que l’escola tractava igual les nenes i els
nens, ja que els programes educatius s’anaven unificant.
Des de l’any 1985, les escoles sostingudes amb finançament públic van haver de ser obligatòriament mixtes. A les escoles mixtes havien de conviure nens i nenes. Elles i ells compartien professorat i –almenys en la teoria– els mateixos espais, programes, deures i drets. 
En el suposat cas que es constatés l’existència de la desigualtat per raó de sexe, era
atribuïda a diferències naturals, individuals o psicològiques, que l’educació havia de
respectar o, simplement, no es tenia en compte, ja que es consideraven prioritàries
altres desigualtats i no deixaven lloc a la reflexió respecte al significat real i als efectes
que produeix l’escola mixta. 
Efectivament, la discriminació per raó de sexe en l’estructura educativa tendeix a disminuir. L’ensenyament mixt, una reivindicació antiga de la coeducació, és una situació
visiblement avantatjada per a les dones, en comparació amb l’educació segregada.
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Models d’igualtat formal
Hi ha diferents models des de la perspectiva del gènere que inclouen, d’una banda,
aquelles persones que persisteixen en una actitud discriminatòria «tradicional», que
implica mantenir de manera oberta diferents actituds i expectatives respecte als nois
i les noies; de l’altra, hi ha el model encobert, que intenta generalitzar i imposar la cultura i els valors masculins, considerant-los com a universals i òptims. 
A partir d’aquest raonament podem dir que si l’escola mixta reprodueix la cultura i els
valors masculins, invisibilitzant els sabers i els valors femenins i reforçant les barreres
del gènere en el procés de socialització, es converteix en una institució patriarcal i androcèntrica, a la qual assisteixen nenes i nens.
Androcentrisme. És una visió del món i de les coses que posa l’home com a centre i
mesura de tot. Universalitza la mirada masculina com a única i universal, fet que invisibilitza les dones i oculta les relacions de poder.
Patriarcat. És un model d’organització social i polític basat en la dominació i el poder
masculins dels homes vers les dones, i sobre el qual s’ha construït un únic model,
l’hegemònic.
Moltes persones, però, encara confonen conceptualment l’escola mixta amb la coeducació, fins i tot professionals de l’ensenyament, així com teòriques i teòrics de la
pedagogia, que asseguren que a l’escola ja no hi ha sexisme. 
Sexisme. Designa aquelles actituds que introdueixen la desigualtat i la jerarquització
dels individus sobre la base de la diferenciació de sexes.
Des d’aquestes posicions davant l’escola mixta, es pressuposa que, donant les mateixes oportunitats a les nenes d’adaptar-se a la norma masculina, el problema del sexisme està superat. Però quan es parla d’igualtat d’oportunitats, en realitat s’està oferint una igualtat uniforme i s’homogeneïtzen les nenes i els nens sota un únic model
masculí.
L’escola mixta es limita a «agrupar» a les aules les nenes i els nens i deixar fora
del món acadèmic tot allò que té a veure amb el món i el saber de les dones.
Per entendre millor aquest plantejament posarem un exemple. Pensem en el currículum escolar. El fet que les nenes estudiïn les mateixes assignatures que els nens no
vol dir que els continguts s’hagin revisat de manera que siguin atractius tant per als
uns com per a les altres. Si pensem en l’educació secundària, per exemple, podem
comprendre que la història explicada des del punt de vista androcèntric (posant l’accent en les guerres, les conquestes i la imposició cultural) pot resultar aliena a les nenes, tret que es considerin elles mateixes i les seves rebesàvies com una cosa que no
van ser, és a dir, guerreres. En aquest sentit, ens podem preguntar si a l’escola es parla, per exemple, del paper de les dones i de les nenes a les guerres.
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L’escola coeducativa es planteja des de la presència real de les dones, no tan
sols a les aules, sinó en l’organització i la gestió del sistema educatiu i dels centres escolars.
Hi ha diferents factors que es poden destacar de l’hegemonia del model masculí a
l’escola. Entre d’altres, la racionalitat, l’abstracció, l’anàlisi, les taxonomies, l’especialització funcional, el coneixement lineal, i la intel·ligència lògica, formal i abstracta, i
especulativa, entre d’altres. 
Tanmateix, no es tracta de condemnar aquests factors; del que es tracta aquí és de
posar en qüestió el model que conforma l’organització escolar, que privilegia un tipus
d’intel·ligència i conducta, menystenint altres conductes possibles.
L’exemple més iterat de la primacia de la diversió i el lleure masculí sobre qualsevol
altre és el del futbol a l’escola: l’ús i l’abús que es fa de les pilotes al pati i en les activitats extraescolars és un element que cal tenir en compte.2
Resumint, podem dir que, encara que l’escola mixta no estigui dissenyada per generar i perpetuar les desigualtats de gènere, sí que ajuda a legitimar-les si no es fa una
anàlisi crítica dels elements esmentats fins ara. És a dir, que el fet que nens i nenes
convisquin a la mateixa escola genera un sobreentès d’igualtat formal i alhora amaga
de manera subtil la persistència de les desigualtats. 
Legitimació. En un sentit polític, és la manera a través de la qual s’obté capacitat d’exercir el poder sense necessitat de recórrer a la violència.
Davant de l’escola mixta, la coeducació suposa la superació dels límits que imposen
els gèneres i la coexistència d’actituds i valors tradicionalment considerats masculins
amb aquells considerats com a femenins, de tal manera que puguin ser acceptats i
assolits per persones de qualsevol sexe.
Coeducar significa educar en la igualtat des de la diferència.
Cal tenir en compte, però, que la coeducació no és un model acceptat ni socialment
estès, ja que el discurs pedagògic dominant, així com el model d’organització escolar,
mantenen un caràcter eminentment androcèntric. Cal, doncs, formular nous reptes per
a la coeducació del segle xxi, així com un nou model escolar, tot incorporant les noves
necessitats i realitats socials.

2.  Per aprofundir en aquest tema es pot consultar el llibre de Marina Subirats i Amparo Tomé Balones
fuera: reconstruir los espacios desde la coeducación.
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Reptes de la coeducació avui
La coeducació implica un procés intencionat d’intervenció a través del qual es potencia el desenvolupament integral de la personalitat de nenes i nens, sense les barreres
del gènere. És a dir, que els processos coeducatius abasten diferents possibilitats perquè les nenes puguin experimentar des de l’aventura, l’agressivitat o la valentia, sense
por de ser acusades d’homenots, i els nens puguin actuar des de la tendresa, el contacte físic o la cura sense l’imperatiu d’evitar tot allò que pugui evocar l’homosexualitat. D’aquesta manera s’intenta abordar el sexisme cultural des de la pràctica quotidiana, treballant els prejudicis i les desigualtats que comporta.
El sexisme té conseqüències negatives tant per a les dones com per als homes:
limita les possibilitats personals i nega determinats comportaments o actituds. 
És a les dones, però, a les que situa en una posició d’inferioritat i dependència.
En aquest sentit, es persegueix una construcció social comuna i no enfrontada de les
feminitats i de les masculinitats, tot integrant la diversitat d’experiències i d’opinions
des de la llibertat i l’espontaneïtat, en la revisió i l’anàlisi conjunta dels processos educatius.
Des de la coeducació no hi ha una negació de l’existència de trets biològics que determinen allò masculí i allò femení. Del que es tracta és de destriar els components
socials, antropològics, històrics, emocionals, econòmics i polítics per tal de tenir-los
en compte, fer-los visibles i no inculcar-los moralment des d’una posició dogmàtica i
apriorística. 
Si la coeducació suposa una educació integral, suposa també una educació integradora del món i de l’experiència de les dones. Qüestiona les formes de coneixement
socialment dominants i posa una especial atenció sobre els processos evolutius de
l’afectivitat i la cura dels altres; dóna relleu a la sociologia de la vida quotidiana des del
punt de vista femení i no tan sols des del masculí.
Però tot això és un procés que requereix la pràctica de llenguatges diversos, oberts a
la comunicació interpersonal, que no pot ser reduït a l’àmbit escolar ni pot tancar-se
sobre si mateix sense pretendre la transformació de les estructures i de les concepcions socials que mantenen una clara situació discriminatòria.
La coeducació requereix la pràctica de llenguatges diversos i no pot ser reduïda
a l’àmbit escolar, ja que busca la transformació profunda de les estructures i les
concepcions socials que mantenen una clara situació discriminatòria.
La coeducació és, doncs, una alternativa global a l’ensenyament que va més enllà de la
transmissió de coneixements. Implica un procés a través del qual es posa en qüestió:
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– allò que ensenyem,
– la manera en què ho fem, i
– els motius pels quals ensenyem allò i no altres coses.
Per tant, s’ha d’entendre que no es tracta de crear àrees o assignatures noves, sinó
d’endinsar-se en totes. En altres paraules, es tracta de coeducar de manera transversal.
L’escola que coeduca prepara per a la vida. Si s’educa per a la vida, s’han de considerar els dos àmbits que comprèn: el públic i el privat. Des d’aquesta visió, l’alumnat
hauria d’aconseguir coneixements culturals bàsics; coneixements teòrics i pràctics
d’economia i administració domèstica; una educació sexual i emocional que procuri
la seva plenitud i, també, una professió reconeguda i remunerada.

Àmbit públic i privat
Des de la perspectiva de gènere, s’evidencia la diferenciació d’àmbits en funció del
sexe de les persones. Així, tradicionalment s’ha adjudicat a l’home l’àmbit públic i de
producció (treball remunerat i reconegut), mentre que la dona ha quedat conferida a
l’àmbit privat (treball no remunerat i no reconegut) i de reproducció.
L’àmbit productiu. És aquell on es desenvolupa l’activitat productiva de l’economia. Els
seus resultats tenen un determinat valor de canvi en el mercat.
L’àmbit reproductiu. És el que inclou tot allò referit a la reproducció de les persones,
la vida domèstica i la cura. Està considerat com un valor d’ús –però no de canvi– i, per
tant, es col·loca fora del mercat i de l’economia formal.
Des d’una perspectiva androcèntrica, l’àmbit productiu està relacionat amb el món
masculí i gaudeix d’un prestigi social, mentre que l’àmbit reproductiu està vinculat amb
el món de les dones, desprestigiat i desvalorat. Això implica una clara divisió i jerarquització sexual dels rols, els espais i els treballs.
Aquest fet no vol dir que la solució sigui atorgar un determinat valor de canvi al treball
reproductiu i que el continuïn realitzant les dones (com es faria des d’una lògica androcèntrica), sinó que la solució ha d’anar pel camí de trobar les maneres de donar el
seu just valor a cada una d’aquestes tasques i compartir-les, ja que és el treball reproductiu i el de l’àmbit domèstic el que sustenta i facilita el treball productiu. Què passaria si les dones abandonessin durant quaranta-vuit hores el treball de l'àmbit privat
i reproductiu en una ciutat?

Propostes des de la coeducació
Des de la coeducació es posa en qüestió aquesta divisió social del treball, ja que, si
bé és cert que és només la dona qui pot assumir la tasca de la gestació i la reproduc-
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ció biològica, no hi dedica tota la vida (com feia abans). Els models familiars i d’organització social estan canviant i cal que el sistema educatiu formal i els diferents processos educatius globals ho tinguin en compte i integrin al màxim les diferents
maneres de viure i de ser al món. 
La coeducació ha d’educar amb criteris per a la crítica i per a un determinat tipus de
convivència, de compromís, de creativitat i de justícia. És a dir, que ha d’educar en la
pau i per a la pau des del reconeixement del conflicte. Ha de reconèixer i donar valor
a la diversitat i a la interculturalitat. Educar per al desenvolupament sostenible tot basant-se en l’explicitació dels valors democràtics i igualitaris. Quin tipus d’actuacions
locals podrien ser considerades coeducatives?

La coeducació com a puntal bàsic de l’educació en valors
La societat experimenta una sèrie de canvis que afecten els models de vida i els sistemes de valors, cosa que repercuteix al mateix temps en la formació de criteris, en
l’orientació de la presa de decisions, en les relacions interpersonals i en les expectatives laborals i vitals, que s’han d’adequar de manera crítica a aquesta realitat. 
Per poder fer front a aquests canvis socials i tecnològics, en els darrers anys s’han
començat a generar canvis culturals de gran envergadura, perquè hem hagut de començar a modificar els nostres estils de vida i els nostres comportaments. En aquesta evolució, l’educació ha de tenir un paper clau i integrar elements estructurals que
incloguin tant aspectes intel·lectuals com afectius. 
Coeducar no és juxtaposar en una mateixa classe individus d’ambdós sexes, ni tampoc és unificar, eliminant les diferències mitjançant la presentació d’un model únic. No és uniformitzar les
ments de nens i nenes, sinó que, al contrari, és ensenyar a respectar allò diferent i a gaudir de
la riquesa que ofereix la varietat. Aconseguir una educació no sexista és un problema de la riquesa que ofereix la varietat. Aconseguir una educació no sexista és un problema que excedeix
el marc de l’escola, ja que concerneix també la família i la societat sencera, però a través de l’escola es pot dur a terme una important tasca de transformació.3

L’educació, entesa com una responsabilitat social compartida que supera els àmbits
familiar i escolar, va generant noves necessitats per tal d’atendre la diversitat social i
cultural que caracteritza els nostres temps. Per tal de donar una resposta adequada
a la complexitat que això suposa, s’ha de dedicar una atenció especial a alguns aspectes clau, com ara les relacions interculturals i els nous reptes davant dels dese
quilibris entre la natura i la societat, així com les desigualtats de gènere, que encara
entorpeixen la llibertat en les relacions humanes. Per això, hem de fer front a un nou
sistema de valors i educar les noves ciutadanes i els nous ciutadans en valors socials
compartits.

3.  M. Moreno. Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela.
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Els valors es transmeten i s’aprenen, en bona part, a través de les relacions entre persones i a partir d’allò que aquestes fan o practiquen, independentment del que diguin. 
Les incoherències que apareixen entre el discurs i les pràctiques moltes vegades s’escapen a la consciència, i només una tasca de reflexió i anàlisi crítica permet identificarles i generar canvis.
Quan parlem de valors ens referim a idees que impregnen, acompanyen i s’expressen
en els nostres hàbits i en els nostres comportaments quotidians. Constitueixen la base
de l’educació en la pau i per a la pau, en l’autonomia que permeti les mirades crítiques, en el diàleg que faciliti la trobada entre persones i, per tant, entre gèneres, entre generacions i entre cultures. Els valors són a la base de l’ensenyament i l’aprenentatge. 
Reptes de l’educació en valors
Valors

Mirades

Espais

Respecte

Sostenibilitat

Ciutat

Autonomia

Diversitat

Família

Responsabilitat

Interculturalitat

Escola

Confiança

Igualtat

Grup d’iguals

Cura

Mitjans

Reconeixement

Els àmbits en els quals es desenvolupen de manera més evident els diferents processos i les dinàmiques d’aprenentatge són la família, l’escola, les relacions entre iguals,4
els mitjans de comunicació i la ciutat com a entorn quotidià.
Les mirades crítiques a partir de les quals s’impulsen els processos de diàleg i reflexió en aquests àmbits són la coeducació, la diversitat i la sostenibilitat, totes vertebrades amb l’educació per als drets humans.
La coeducació i les relacions de gènere s’entenen com els elements educatius
que possibiliten maneres de pensar en la construcció en llibertat de les identitats masculines i femenines.
La diversitat és considerada com un element que possibilita i no com un inconvenient o com un element restrictiu. A partir d’aquesta mirada, s’emfatitza la tasca educa-

4.  Un estudi recomanable per tal d’aprofundir en aquest tema és l’assaig de psicologia de Judith Rich
Harris El mito de la educación, que, des d’una perspectiva interdisciplinària, demostra que les mares i
els pares tenen una influència relativa sobre com resultaran les seves filles i i els seus fills, ja que les
persones que realment les socialitzen són les mateixes nenes i els nens del voltant, perquè se socialitzen entre elles i entre ells mateixos.
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tiva de les semblances culturals, el valor de les diferències i la compatibilitat de distintes identitats.
L’educació per al desenvolupament sostenible s’entén com un procés dinàmic i continu, centrat en les dimensions educatives, que promou unes relacions respectuoses
amb el medi ambient i una distribució més equitativa de la riquesa del planeta, que
contribueix a la transformació social i a la conservació ecològica.
Amb aquests elements, es promou el respecte i l’exercici dels drets humans com una
manera d’anar més enllà dels models de poder. Uns drets entesos com el resultat de
la construcció individual o col·lectiva que sorgeix de la presa de consciència de les
possibles contradiccions entre els propis comportaments, culturalment apresos, i
aquells que es consideren pertinents d’un determinat model de cultura de pau. La voluntat de canvi es concreta en noves actituds i maneres de fer que corresponen a
transformacions en els sistemes de valors.

  26

Coeducar és prevenir la violència de gènere

A partir de diferents projectes coeducatius impulsats i desenvolupats en els darrers
anys s’han obtingut experiències ben diverses. Moltes d’aquestes experiències han
propiciat la reflexió al voltant de la violència de gènere, les maneres de prevenir-la i els
factors que hi intervenen.
La violència en general és un mal social que en major o menor grau, i d’una manera o
d’una altra, tothom ha patit i ha exercit més o menys conscientment. Cal, doncs, que des
dels diferents àmbits de la societat treballem per aportar estratègies de gestió i resolució de conflictes, en què la violència mai no sigui la resposta. Les relacions agressives i abusives s’han de saber identificar i tractar com una manera de prevenir la violència en tots i cadascun dels àmbits de la vida i dels processos de socialització. 
Exercir la violència és imposar pensaments o valors amb la força, és fer-se valer amb la por, és
no entrar a dialogar, és excloure i infravalorar tot el que posa en qüestió el poder de qui la posa
en marxa i la utilitza.5

Els processos de socialització
L’escola és un dels contextos cada cop més importants en la socialització de les persones, juntament amb la família, el grup d’iguals (amigues i amics, companyes i companys, veïnes i veïns, cosines i cosins, etc.), els mitjans de comunicació a través dels
seus missatges i l’entorn més proper. 
Socialització. És un procés a través del qual els individus d’una societat o cultura aprenen i fan seu un repertori de normes, valors i formes de percebre i interpretar la realitat. Implica una presa de consciència de l’estructura social, dels mecanismes de control i dels agents que en formen part. Tots aquests elements doten les persones de les
capacitats necessàries per interactuar socialment de manera adequada. 
La importància dels contextos socialitzadors és que constitueixen espais en què
s’aprenen i es construeixen els valors socials, així com les actituds i els comportaments socialment acceptats. Es tracta de l’entorn on es generen tot tipus de relacions
i d’interaccions humanes: de confiança, de desconfiança, de por, d’amistat, de convivència, de respecte, de responsabilitat, etc.

5.  Instituto de la Mujer, 1998, citat a M. Á. Santos (coord.) El harén pedagógico. Perspectiva de género
en la organización escolar.
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En aquest sentit, s’ha de comprendre que és en aquests mateixos contextos en els
quals es pot generar i exercir una profunda violència en el nom del control social. És
aleshores quan aspectes com la cultura, la religió, els diners o la llengua, per exemple, poden ser utilitzats per justificar o legitimar la violència estructural o directa. I és
amb aquells mateixos arguments que es pot qualificar de normal o anormal un determinat comportament i ser acceptat o castigat, i es pot generar un patró de violència
cultural.
Violència directa. És aquella que suposa una agressió física (un assassinat, una tortura, una bufetada, una mutilació, una violació sexual i altres formes de maltractament
físic). 
Violència estructural. És aquella que forma part de l’estructura social i que impedeix
cobrir les necessitats bàsiques de les persones (salut, alimentació, habitatge, treball, etc.). 
No obstant això, és també en els contextos de socialització que es poden desaprendre determinats patrons culturals, així com reconstruir i reformular els valors compartits. Es tracta d’espais en els quals podem desconstruir determinades actituds i comportaments per generar noves maneres de relacionar-nos. S’ha de tenir en compte,
però, que també existeixen altres tipus de violències.
Violència simbòlica. S’exerceix a través del nostre entorn més proper.  La manera
d’identificar-la pot ser l’observació d’aquells elements del nostre entorn que transmeten una desigualtat quan aparentment són neutres. 
Per exemple, quan un espot publicitari anuncia algun aliment, seria difícil pensar que
tingués alguna càrrega violenta. Tanmateix, si aquell anunci s’adreça només a les dones perquè es tracta d’un producte light, per exemple, s’utilitza una càrrega simbòlica
per tal de «recordar» a les dones que han de tenir cura de la seva figura i mantenir-se
primes (més que sanes). 
A través d’aquell suposat anunci publicitari, s’utilitza un tipus de missatge que, a més
de la venda del producte, té la finalitat de mantenir un determinat control social, en
aquest cas, específicament sobre les dones. Sense ser explícit, es violenta les dones
que no són com l’ideal projectat en la publicitat. Es determina un model de bellesa
corporal a través del poder de la comunicació visual. S’exerceix, en aquest cas, un
determinat tipus de violència simbòlica.6
La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como
tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas.7

6.  Per aprofundir sobre aquest tema es pot consultar el text de Pierre Bourdieu La dominación masculina.
7.  P. Bourdieu. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, p. 173.
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La violència de gènere
La violència de gènere es pot presentar en qualsevol d’aquests plans i/o en molts a la
vegada; és a dir, pot implicar violència directa, violència estructural, violència cultural
i violència simbòlica.
L’any 1979, la «Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona» de les Nacions
Unides ja definia la violència contra les dones com «tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic,
sexual o psicològic per a les dones, incloent-hi les amenaces d’aquells actes, la coacció
o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la vida pública com en la vida
privada».
L’any 2004, a l’Estat espanyol s’introduí per primera vegada la perspectiva de gènere
com a anàlisi del problema social a la llei,8 tot incorporant el factor cultural com a causa del fenomen.
La Llei 13/2007, de 26 de novembre, de mesures de prevenció i protecció integral contra la violència de gènere de la Junta d’Andalusia defineix clarament el concepte. Segons l’article 3, la violència de gènere és qualsevol manifestació de la discriminació,
la situació de desigualtat i les relacions de poder que els homes exerceixen sobre les
dones pel sol fet de ser-ho. 
Comprèn qualsevol acte de violència basada en el gènere que tingui com a conseqüència, o que tingui possibilitats de tenir com a conseqüència, perjudici o patiment
en la salut física, sexual o psicològica de la dona, incloent-hi amenaces d’aquests actes,
coerció o privacions arbitràries de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com privada.
Com ja hem explicat, la reflexió al voltant de la violència de gènere i les seves manifestacions ha estat àmpliament abordada i debatuda des de la coeducació, ja que
l’educació té un paper clau en la reproducció de les desigualtats socials i la coeducació s’ha concentrat a analitzar les relacions de poder dels homes sobre les dones en
l’àmbit educatiu.
La coeducació aborda la violència de gènere des de l’anàlisi de les relacions de
poder dels homes sobre les dones en l’àmbit educatiu i des de la construcció
de les identitats de gènere.
Seguint aquesta lògica, la masculinitat i la feminitat no poden ser considerades només
«trets del caràcter». La socialització dels homes i les dones, és a dir, els rols socials,
sexuals i de gènere que aprenem durant la infància i l’adolescència són aquells que
desenvolupem després en la vida adulta.
8.  Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
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Des de la coeducació s’ha teoritzat al voltant de la construcció de les identitats de gènere en tant que processos continus, contradictoris de vegades, que defineixen totes
i cadascuna de les accions humanes al llarg del procés de vida i que tenen el seu origen en els processos educatius i de socialització.

La teoria sexe-gènere
Per tal d’explorar les aportacions de la coeducació al debat respecte de les identitats
de gènere és important recórrer el camí de la descoberta i de l’anàlisi per comptar
amb un marc conceptual de referència.
Tal com diu la definició, la violència de gènere es produeix justament pel fet de ser
dona.
Què significa ésser una dona en la nostra societat? La teoria sexe-gènere serà el nostre marc de referència per entendre-ho una mica millor. 
Des que naixem, o fins i tot abans (quan el pare i la mare ja saben si el nadó serà una
nena o un nen), ens convertim en éssers sexuats i es crea, així, una dualitat: o ets una
nena o ets un nen. 
Si bé certes diferències biològiques entre dones i homes són innegables i dicotòmiques (com ara els cromosomes sexuals, la taxa hormonal o la constitució de l’aparell
genital), altres diferències són d’un ordre estrictament estadístic i no són pas absolutes, com, per exemple, la talla o la força física. Generalment les dones són més petites
o menys fortes físicament que els homes, per exemple, però si s’escull a l’atzar un
home i una dona, pot ser perfectament que es trobi el contrari. En tot cas, de les diferències sexuals, hormonals i físiques entre homes i dones en tenim molta informació. 
En canvi, de les similituds, les coincidències i els punts en comú, no se n’ha parlat tant.
Dones i homes posseïm per naturalesa característiques físiques que ens fan diferents des que naixem. D’acord amb aquestes particularitats, socialment s’han
establert funcions i rols diferents per a cada sexe.
Des del moment que naixem, doncs, segons si som nens o nenes, comencem a rebre
un tracte diferenciat per part de les persones que ens envolten; és a dir, que nenes i
nens tenen un procés de socialització diferent. Els valors, les normes de comportament i les creences que ens són inculcats des de la primera infància delimiten els atributs i les aspiracions socials que segons el nostre sexe «hem de tenir». Som educades i educats per comportar-nos d’una determinada manera a partir de la diferència
sexual, sense que això guardi relació amb les capacitats reals dels individus. Això és
el que es coneix com el sistema sexe-gènere.
Per exemple, la destresa, el lideratge i la força física són qualitats fomentades entre
els nens, amb l’objectiu de la seva visibilitat, protagonisme i exercici de poder, mentre
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que entre les nenes es promou la tendresa, la dolçor i la passivitat, amb la idea subjacent de mantenir-les en la invisibilitat, en llocs secundaris i en la submissió.
El sistema sexe-gènere defineix la distribució de rols socials femenins i masculins en funció del sexe de les persones, la qual cosa tradueix una diferenciació
biològica en una discriminació social.
Segons l’antropòloga mexicana Marta Lamas, el gènere és el conjunt d’idees sobre la
diferència sexual que atribueixen característiques femenines i masculines a cada sexe,
a les seves activitats i conductes i a totes les esferes de la seva vida, mentre que el sexe
es refereix a les diferències biològiques i naturals que les persones tenim en néixer. 
Per aquest motiu, la manera com ens relacionem dones i homes està determinada per
les normes d’ordre jurídic, social i religiós, les tradicions, les regles i els rols que constitueixen la base d’una cultura en un moment històric determinat.
Sexe. Està determinat per les característiques genètiques, hormonals, fisiològiques i
funcionals que diferencien biològicament els éssers humans.
Gènere. És el conjunt de característiques socials i culturals assignades a les persones
en funció del seu sexe.
Les normes i els valors d’una societat es transmeten a través de la cultura i la seva permanència s’assoleix mitjançant el procés de socialització i aprenentatge en les institucions socials com ara la família, l’escola, l’estat, la religió i els mitjans de comunicació. 
Els processos d’aprenentatge acostumen a repetir les maneres de pensar i d’actuar,
per la qual cosa també reprodueixen els valors negatius i les iniquitats entre els homes
i les dones. Tanmateix, aquest procés varia en funció de la cultura de la qual es tracti. 
En suma, no són les diferències sexuals les que impliquen per si mateixes capacitats,
aptituds o actituds diferents entre els individus, sinó que el que confereix capacitats,
comportaments o personalitats diferents és el gènere. 
El gènere és un conjunt de normes diferenciades per a cada sexe que cada societat elabora segons les seves necessitats i que són imposades als individus a partir del seu naixement, com a
pautes que han de regir els seus comportaments, desigs i accions de tot tipus.9

En aquest esquema, el terme «sexe» designa unes característiques transhistòriques,
estrictament biològiques, mentre que la concreció del «gènere» depèn del moment
històric i del context cultural. Els gèneres són contínuament redefinits per la societat,
mai no són estables i sempre es van modificant en relació amb altres canvis socials,
com la divisió del treball, la moral sexual, els canvis demogràfics i fins i tot les guerres.
En alguns casos es poden produir contradiccions entre sexe i gènere, amb la qual
cosa es fa més evident que els papers d’home i dona són fonamentalment construc9.  M. Subirats. «Conquistar la igualdad: la coeducación hoy». Revista Iberoamericana de Educación,
núm. 6, 1994: Género y educación.
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cions socials. Aquestes contradiccions es palesen quan es troben homes que realitzen papers considerats típicament propis i exclusius de les dones, o a l’inrevés, amb
una única limitació biològica: la reproducció. Totes les altres posicions en el sistema
social poden ser ocupades i desenvolupades per persones que biològicament siguin
homes o dones.

Els gèneres i les identitats
Al llarg del cicle vital, i mitjançant el procés de socialització, les persones anem construint la nostra identitat. La identitat de gènere és una construcció simbòlica i conté el
conjunt d’atributs assignats a les persones, en aparença a partir del sexe.
Els gèneres estableixen sistemes d’identitats i comportaments que determinen allò
que han de fer els individus segons el sexe que tinguin, la qual cosa resulta absolutament limitadora de les possibilitats del desenvolupament humà. Però, com sostenen
Marina Subirats i Amparo Tomé (2007),10 en tractar-se d’una construcció social arbitrària, podríem pensar que no són formules indispensables per a la vida humana.
La consideració dels gèneres com a conjunts de pautes socials (és a dir, com a construccions socials) diferenciadores i limitadores de les possibilitats individuals posa de
manifest una relació de poder: la dominació dels homes, i més específicament del gènere masculí, sobre les dones. Aquesta dominació dóna forma a totes les relacions socials: la feina, la política, la cultura, la ciència i, òbviament, les relacions interpersonals. 
La dominació d’un gènere sobre l’altre constitueix la base d’un ordre social jeràrquic
que determina les posicions dels individus al marge de les seves capacitats específiques. Aquest ordre social jeràrquic ha estat anomenat patriarcat (el qual ja hem definit
amb anterioritat).
Sexisme. És un terme utilitzat en ciències socials per designar aquelles actituds que
introdueixen la desigualtat i la jerarquització en el tracte que reben els individus, sobre
la base de la diferenciació de sexe.
El sexisme, derivat de l’ordre patriarcal de la societat, és una pauta cultural a la qual
s’oposen totes les lleis vigents en el món occidental, ja que la democràcia es basa en
la idea que totes les persones han de ser tractades de la mateixa manera i han de tenir les mateixes oportunitats. 
El sexisme comporta conseqüències negatives tant per a les dones com per als
homes, però sobretot per a les dones, ja que les situa en una posició d’inferioritat
i de dependència. Combatre’l és un dels reptes fonamentals de la nostra societat.

10.  M. Subirats i A. Tomé. «Els gèneres com a fórmules limitadores». A: Balones fuera: reconstruir los
espacios desde la coeducación.
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Per als homes, el sexisme té conseqüències negatives, ja que limita les seves possibilitats com a persones, però els proporciona més poder sobre l’entorn. 
És, però, perquè hi ha homes que se senten còmodes en aquesta posició de poder i
algunes dones que no són conscients de la seva posició subordinada, que es tracten
de mantenir les formes del sexisme com un fet natural i indiscutible, i es ridiculitzen
les dones que lluiten per eliminar-lo de les relacions socials.
Com veiem, les identitats de gènere no tan sols expressen les concepcions pròpies
d’una cultura i d’un determinat context social, sinó que actuen com a legitimadores
d’un cert tipus de relacions socials de poder. Pel fet de ser etiquetat com a home o
dona, cada subjecte és col·locat dins d’una categoria social: la femenina o la masculina, a les quals corresponen papers, obligacions, drets i deures. Aquest ordenament
adjudica més valor a la categoria masculina i li confereix drets sobre la categoria femenina.

Els estereotips de gènere
Davant d’aquestes contradiccions entre el sexe i les identitats de gènere, els estereotips tenen un paper molt ambivalent. Potser podríem pensar que ens fan la vida més
fàcil, en el sentit que, com que ens donen una imatge predefinida d’un grup o d’un individu, ja no cal que ens detinguem a conèixer-lo. 
Evidentment, aquesta imatge predefinida està esbiaixada i distorsionada, i formula la
realitat d’una manera intencionada o inconscientment errònia. Així, tendeixen a caricaturitzar o ridiculitzar aquelles persones que volen allunyar-se de les normes socials
o que lluiten per ser elles mateixes i trencar amb el model socialment dominant. I encara fa més difícil aquesta tasca d’autoafirmació en contra de l’establert.
Estereotip. És una imatge o representació mental molt simplificada i, fins i tot, falsejada d’algun grup o persona que comparteix determinades qualitats característiques o
que pertany a un determinat col·lectiu. Aquestes imatges generalment estan basades
en tòpics i judicis convencionals i acostumen a comportar connotacions negatives
vers la persona o el grup.11
Els estereotips són models de comportament social basats en opinions preconcebudes i valors que s’imposen als membres d’una determinada comunitat.
L’estereotip actua com un motlle o model, ja que, en repetir-se de manera rígida i inconscient, va reproduint un prejudici, creat i compartit socialment, que va penetrant
11.  L’ús d’aquest concepte prové dels estereotips d’impremta, que s’agafaven d’un motlle de plom en
lloc del tipus original. Aquests es podien portar d’un lloc a l’altre sense necessitat de fer canvis. La metàfora representa un conjunt d’idees preestablertes que es poden portar d’un lloc a l’altre sense un exercici reflexiu o crític.
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en l’imaginari col·lectiu. Aquestes imatges i idees corren el perill de portar-nos a ac
tuar d’una manera molt determinada, perquè sovint condueixen a la discriminació de
la persona o el grup al qual hem atribuït aquella càrrega.
Entre els estereotips de gènere més comuns referits a les dones figuren les característiques de dependència, feblesa, indecisió, subjectivitat, emocionalitat, passivitat,
tendresa i repressió sexual, entre d’altres.
Entre els estereotips atribuïts als homes destaquen els adjectius de fortalesa, valentia,
objectivitat, independència, racionalitat, activitat, duresa i llibertat sexual, per exemple. 
Aquest tipus de representacions mentals individuals o col·lectives són sempre el reflex de la ideologia dominant, ja que aquesta organitza la realitat de manera conservadora segons els estereotips que li són pertinents i vetlla per la perpetuació i la reproducció de l’ordre social establert.
Els citats estereotips i la seva incidència en les relacions personals marquen les diferències i les desigualtats entre sexes i propicien relacions de dominació i subordinació. L’exercici d’aquest poder discrimina històricament les dones i afavoreix les rela
cions abusives i l’existència de la violència envers les dones.12
D’acord amb García Salomón, la identificació amb models estereotipats d’homes i dones provoca que les relacions de parella que es van establint estiguin influïdes i determinades per actituds, rols i expectatives sexistes que aboquen a relacions no igualitàries, en què l’esquema «domini-submissió-dependència» conforma el de
«conflicte-abús-violència».

Redefinir les identitats de gènere prevalents comporta necessàriament un canvi d’actituds i comportaments.

Reconèixer el sexisme en la pràctica quotidiana
Abans de pensar a combatre el sexisme, és fonamental disposar de les eines i els recursos adequats per tal de reconèixer-lo, en les seves diferents formes i els seus diferents vessants, en la nostra pràctica quotidiana. Per aquest motiu, en aquest document de treball es trobaran diferents idees, orientacions i maneres de detectar el

12.  Per tal d’aprofundir en el tema i obtenir eines de treball es pot consultar M. García Salomón. Els paranys de l’amor: Materials per treballar la prevenció de relacions abusives amb adolescents i joves.
L’objectiu principal d’aquesta publicació és oferir eines per tal de treballar en format de taller a través
de la visualització i la presa de consciència dels estereotips i de la desigualtat de gènere, dels tòpics
referents a l’amor i a les relacions de parella, i comprendre de quina manera totes aquestes qüestions
estan íntimament relacionades amb les diverses manifestacions de violència en les relacions personals
afectives.
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sexisme per tal de continuar generant estratègies d’intervenció per fomentar canvis
d’actituds entre la ciutadania.
Per poder ocupar-nos d’aquesta feina hem d’afinar molt la nostra mirada i creure en
la nostra capacitat de distingir aquelles actituds que generen desigualtats de tracte
entre els individus, sobre la base de la diferenciació de sexe. Sempre, però, partint de
la idea que totes les persones som, en algun grau, classistes, racistes i sexistes.
Hem de tenir la capacitat d’imaginar exemples quotidians que il·lustrin aquestes desigualtats i trobar les maneres de sistematitzar-los i dur un registre. D’altra banda, és
important generar o trobar els espais i els moments adequats per tal de contrastar les
nostres impressions, compartir la nostra anàlisi i imaginar estratègies d’intervenció per
tal de combatre les diverses expressions del sexisme.
Sota aquest marc, treballar i intervenir des de la coeducació, en totes les esferes de
la vida, és indispensable. Des d’aquesta perspectiva podem evidenciar els trets sexistes de la pràctica educativa quotidiana (dintre i fora de l’àmbit escolar) i lluitar per continuar trencant les limitacions que els gèneres ens imposen.
És evident que el procés no resultarà fàcil ni immediat, però és mitjançant aquest camí
d’obstacles que les persones podran anar trobant els seus propis estils –més justos i
sincers– de viure i conviure en el món.
Per això, el desaprenentatge de la violència i dels rols de gènere establerts no es pot
plantejar de manera aïllada, sinó que s’ha d’abordar de manera integral a partir de treballar i d’incidir en la progressiva eradicació de les desigualtats socials.

Agents de canvi
Al llarg de la història, els models de referència sobre les relacions –familiars, escolars,
d’iguals, de parella i entre generacions– han anat variant. Aquests canvis sovint han
estat provocats per l’acció individual i col·lectiva de diferents persones i grups que no
se sentien còmodes en els rols que els havia tocat viure i en les formes concretes de
dur-los a terme i, de mica en mica, els van anar canviant. Per això, d’aquestes persones o col·lectius en diem que són motors o agents de canvi.
El professorat i el personal tècnic dels ajuntaments, per la seva posició activa en la
transformació, també poden presentar resistències al canvi. És a dir, que molts cops
podem trobar resistències inconscients entre les nostres companyes i els nostres companys que poden pensar o dir que al seu centre de treball ja no hi ha sexisme.
El professorat i el personal tècnic dels ajuntaments són, potencialment, agents
de canvi per a la coeducació, però també poden presentar resistències. És interessant la possibilitat de fer «taca d’oli» i promoure el debat constant i la cu
riositat sociològica entre les persones d’un equip de treball.
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Davant d’aquestes afirmacions, la nostra proposta consisteix a qüestionar-nos la si
tuació: pensem que al nostre centre de treball no hi ha elements discriminadors per
raó de gènere.
Amb aquesta finalitat podem elaborar un missatge positiu que ens permeti començar
a investigar i a treballar, tot partint de l’elaboració conjunta de preguntes pertinents i
no pas d’afirmacions confrontadores.
Al llarg del proper capítol es presenten una sèrie d’orientacions metodològiques que
cal tenir en compte per tal d’engegar projectes d’observació i d’intervenció amb una
mirada coeducativa.
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Orientacions metodològiques

En aquest capítol presentem una sèrie d’orientacions metodològiques que serà im
portant tenir en compte per tal d’engegar qualsevol tipus de projecte desenvolupat
amb una mirada coeducativa. A través d’aquestes orientacions pretenem dotar-vos
d’elements per poder actuar de la manera més rigorosa i responsable possible, en
funció d’allò que hem après al llarg de la pròpia experiència.
Aquesta guia està adreçada a persones que provenen d’àmbits formatius molt diferents, alguns amb una tradició investigadora, d’altres amb una tradició més gestora o
pragmàtica. En tot cas, les eines que aquí es presenten provenen d’una disciplina de
les ciències socials amb una àmplia i reconeguda tradició investigadora: la sociologia
de l’educació.
Per dir-ho d’una altra manera, la sociologia podria explicar-se com una tendència a
veure la realitat intentant llevar-li els decorats i les màscares, mirant darrere de les interpretacions oficials.
Sociologia. Es refereix aquí a una disciplina amb un saber crític i reflexiu que aporta
punts de vista o coneixements diferents als habituals, però que són «científics»; és a
dir, empíricament contrastats i argumentats lògicament, encara que sempre oberts al
contrast amb resultats de noves investigacions.
En definitiva, no és l’objectiu d’aquest document de treball aprofundir en aquest tema
ni pretendre que el personal tècnic dels ajuntaments o els responsables polítics d’àmbit
local es dediquin a la investigació sociològica;13 tanmateix, sí que s’ha considerat fonamental explicitar d’on provenen les orientacions metodològiques que aquí es presenten
i fomentar entre el personal dels ajuntaments la curiositat sociològica. És a dir, fomentar la reflexió i la crítica rigorosa en tots els àmbits de la vida política de la província.
Per detectar el sexisme en l’àmbit local podem recórrer a la metodologia de la
investigació-acció participativa o metodologia del canvi, utilitzada en la investigació sociològica.
L’objectiu d’aquest capítol és oferir diferents idees, orientacions i maneres de detectar
el sexisme en el si de les nostres vides quotidianes i dels nostres espais de treball per
13.  Si es vol aprofundir en aspectes bàsics de la sociologia de l’educació es pot consultar F. Fernández
Palomares (coord.). Sociología de la educación.
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tal de continuar generant estratègies d’intervenció coeducativa. Tanmateix, l’experiència que avala aquest treball s’ha concentrat en la intervenció educativa en el món
escolar. No obstant això, s’ha volgut començar a caminar en una nova direcció (les
polítiques locals) per tal de fer una aproximació al concepte de coeducació fora de
l’àmbit estrictament escolar, i avançar així cap a l’àmbit de l’educació ciutadana en
l’àmbit local.

La metodologia del canvi
El punt de partida d’aquest apartat és recordar que una metodologia no és pas una
recepta o un decàleg que cal seguir. És un conjunt de camins o maneres d’aconseguir
un objectiu que poden resultar útils per observar la nostra realitat. En aquest cas, presentem una sèrie d’orientacions metodològiques dissenyades pel grup de coeducació
de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la
dècada dels anys noranta, anomenada «Metodologia del canvi», que ofereix pautes
per a l’observació dels processos educatius des d’una perspectiva de gènere.
Metodologia. Agrupa una sèrie de mètodes (camins) que se segueixen per aconseguir
un o més objectius, tot cercant estratègies vàlides per incrementar el coneixement. Aplicat a un àmbit diferent del científic, es refereix a un seguit d’observacions o anàlisis rigoroses que serveixen per explicar una manera d’interpretar algun fenomen. Un mètode
és un procediment per aconseguir els objectius i la metodologia és l’estudi del mètode.
A partir de l’experiència d’investigació i intervenció educativa podem dir que l’observació de la realitat social ha de ser la base de qualsevol iniciativa, projecte o programa que
es vulgui desenvolupar. Només a partir de l’observació rigorosa de la realitat serà possible dissenyar estratègies d’intervenció educativa reeixides i respectuoses amb l’entorn.
A diferència d’altres metodologies d’investigació sociològica, la metodologia del canvi parteix del supòsit que no n’hi ha prou d’analitzar la realitat social; és indispensable
intervenir-hi en una direcció que serveixi a les persones involucrades en els processos
educatius, per tal d’avançar des d’una determinada situació de desigualtat cap a una
altra situació que sigui més favorable, justa i adequada per als agents implicats.
La metodologia del canvi és útil a les persones que volen eliminar el sexisme,
en la mesura que ofereix pautes per observar, analitzar, entendre, decidir i intervenir per tal de millorar les condicions de vida de les persones des d’una perspectiva d’igualtat de gènere.
Aquesta metodologia presenta diferents fases:
– Fase de sensibilització.
– Fase d’investigació-acció (observació, sistematització i anàlisi).
– Fase d’intervenció (proposta de canvis, planificació i intervenció).
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Així, a partir de la sensibilització es pot establir una seqüència cíclica que es desenvolupa en un cercle basat en l’observació de l’entorn, l’anàlisi compartida (a partir de
la creació dels espais adients), la planificació i la intervenció sobre els contextos educatius.
Gràfic 1. Seqüència cíclica de la metodologia del canvi
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Sensibilització. És el procés a través del qual es pretén dotar de sensibilitat i despertar curiositat sobre algun tema d’interès comú; en aquest cas, les desigualtats de gènere en l’àmbit educatiu. És el moment en el qual es difonen els principals conceptes
relacionats amb la temàtica per tal de generar consciència crítica i afavorir la mobilització social. En aquest procés es poden generar debats, dinàmiques de grup o jornades de discussió amb l’objectiu d’apropar aquestes preocupacions al conjunt del col·
lectiu.
La sensibilització inicial té un doble efecte:
– Permet que el personal disposi d’un diagnòstic de situació de sexisme en el seu
entorn més proper. 
– Disposa favorablement la gent implicada per a la innovació en una direcció coeducativa. 
Tanmateix, aquesta fase no dóna resposta a les possibles causes que generen les diverses situacions de discriminació sexista en cada àmbit.  Per això, comptar amb
l’acompanyament de persones formades en la matèria i amb recursos educatius i material de suport per al procés de sensibilització és fonamental per tal d’oferir elements
explicatius als fenòmens de la discriminació sexista.
Durant el procés de sensibilització, les persones no tenen excessives dificultats per
desenvolupar un discurs crític a mesura que aprofundeixen en l’anàlisi del sexisme. 
Una altra cosa és, això no obstant, conèixer les solucions i estar disposades a introduir tot tipus de modificacions en la pròpia pràctica. Després del procés de sensibilització s’intenta acostar els agents involucrats al canvi de pràctiques, per la qual cosa
les restriccions que hi poden aparèixer són ben diverses. 
Un cop adquirit un cert nivell de sensibilització sobre les formes de manifestació del sexisme en els processos educatius, els agents de canvi (el professorat
o el personal tècnic) han de centrar-se en el canvi de les pràctiques quotidianes.
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Com afirma Xavier Bonal,14 serviria de ben poc descobrir l’existència de discriminació
sexista si després no es plantegen estratègies per a la seva superació. Tanmateix,
l’anàlisi sobre els àmbits i les formes de manifestació del sexisme no ens ofereix la solució immediata sobre què cal fer per tal que l’escola o el municipi esdevinguin co
educatius.
La segona fase de la metodologia del canvi es caracteritza per una investigació adreçada al canvi. Planteja la necessitat de conèixer el problema en profunditat abans d’experimentar canvis en la pràctica quotidiana.
Aquesta fase d’investigació-acció-crítica acosta els agents involucrats, en primera
persona, a la possibilitat simultània de qüestionar-se de manera reflexiva les seves interpretacions de la realitat i de contrastar possibles hipòtesis que expliquen una si
tuació de desigualtat. 
Hipòtesis. Ens referim aquí a l’explicació temptativa d’un fenomen de discriminació
(descripció de les causes) o a la formulació d’una solució provisional per a un problema. El contrast de les hipòtesis dels agents implicats es farà en funció de l’observació
de la realitat (constatació empírica).
Si es detecta un problema de discriminació sexista en un municipi, per exemple, les
persones involucrades en el projecte d’investigació-acció hauran de buscar les causes del problema. Aleshores, podrien convocar diferents persones amb responsabilitat tècnica i política per debatre les possibles causes i solucions al problema, utilitzant
la metodologia del canvi.
Imaginem que el problema detectat és l’exclusió de les noies adolescents d’un espai
públic. Una possible hipòtesi sobre les causes del problema podria ser que els nois
que utilitzen aquell espai adopten actituds agressives envers les noies. No obstant
això, una altra possible hipòtesi podria ser que les noies s’estimen més reunir-se en
espais tancats (el casal, el centre cívic, etc.). Aleshores, abans d’ocupar-se d’intentar
convèncer l’altra persona de les raons que motivaren la nostra hipòtesi, es proposarà
la constatació empírica: anar a observar l’espai, amb unes pautes clares, per conèixer
les possibles causes de l’exclusió i formular possibles solucions.
El caràcter reflexiu de la investigació-acció evita la precipitació d’intervencions i els
consegüents possibles «efectes perversos» que es poden derivar d’una experimentació poc planificada i poc reflexiva.
La fase d’investigació-acció és fonamental per dos motius:
– Perquè els agents involucrats en el procés s’adonin de la distància que hi ha entre
conèixer el problema i aplicar «receptes» que el solucionen.
– Per poder accedir a la complexitat i a la multicausalitat del mateix problema i, consegüentment, al disseny detallat i seqüenciat de les intervencions. 

14.  X. Bonal. «Canviar l’escola: la coeducació al pati de jocs». Quaderns per a la Coeducació, núm. 13,
p. 7.

Orientacions metodològiques  40

D’entrada, les propostes que es formulen en aquest document de treball poden resultar llunyanes, perquè, potser, en alguns espais de treball no estem habituats a aquest
tipus de pràctiques (reunir-nos per debatre amb rigor i contrastar empíricament les
nostres hipòtesis, amb pautes clares, amb eficiència i amb respecte al temps de
les altres persones). No obstant això, les dones i els homes tenim una gran pràctica
en la formulació d’hipòtesis i en la generació de propostes creatives als problemes. 
Es tracta només de dotar-nos d’algunes eines per obtenir millors resultats de la intervenció social en polítiques locals.
Gràfic 2. Procés d’investigació i acció
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excloses de la plaça quan
hi ha elements de joc
agressiu: pilota de futbol,
monopatins, etc.

Com ja hem dit, aquesta metodologia ha estat validada per un grup de recerca so
ciològica i ha estat la manera en què s’ha anat realitzant intervenció coeducativa durant
els últims vint anys en el si del món escolar a Catalunya, sempre amb un grup assessor extern i amb suport i acompanyament institucional. Això no vol dir que aquest sigui l’únic camí possible per anar modificant les actituds sexistes en els processos
educatius, però sí que es tracta d’un camí recorregut i revisat col·lectivament per a la
seva millora constant.
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La metodologia del canvi cap a la coeducació requereix un procés d’exploració
molt curós previ a la intervenció per tal d’evitar efectes perversos de les actuacions polítiques. La IA ofereix, en part, aquesta possibilitat: situa els agents involucrats com a protagonistes del procés de canvi i construeix els problemes
que cal investigar a partir de l’observació i la pràctica quotidiana.
El camí que queda per recórrer en la interpretació del problema de discriminació sexista
i la recerca de solucions encara és llarg i ple d’obstacles, especialment fora de l’àmbit
escolar, ja que la complexitat és pràcticament inabastable si no es marquen fites concretes i no es determinen els espais i àmbits d’observació de manera realista i responsable. 
Per dissenyar un projecte d’investigació-acció per a la intervenció coeducativa cal:
– Marcar fites concretes (delimitar el problema).
– Determinar els espais i àmbits d’observació.
És clau no engegar projectes coeducatius per moda política o per interès personal, sinó que cal acompanyar altres processos locals amb una mirada coeducativa.

El procés d’observació
Observar la realitat no es una feina fàcil. És important tenir en compte un seguit d’aspectes per tal de fer-ho de manera ordenada i rigorosa. Establir observacions permet
conèixer la situació de partida i els passos que cal donar en el projecte de transformació cap a la coeducació en quasi qualsevol àmbit. Permet, a la vegada, obtenir una
visió global que s’allunya dels estereotips i els prejudicis, amb el distanciament i l’esperit crític. Facilita la reflexió sobre què es vol mirar i per què, per tal d’arribar a esbrinar quins canvis es volen aconseguir.
Continuant amb el nostre exemple, hauríem d’intentar respondre a les següents preguntes:
• Què volem observar?
Per exemple: el comportament dels nois en l’espai públic, les relacions que es produeixen entre nois i noies al mateix espai, els llocs de trobada de les noies, etc.
• Per què volem fer-ho?
Per exemple: per tal de garantir l’ús igualitari de l’espai públic i procurar trencar les
barreres de gènere entre nois i noies adolescents.
• Quins canvis es podrien aconseguir?
Per exemple: una millor relació entre nois i noies adolescents del municipi a través
de la intervenció sobre l’espai públic. D’una banda, atacant les causes de l’exclusió
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i trencant les dinàmiques preestablertes, i, de l’altra, oferint més possibilitats al mateix espai: enjardinament, creació de racons més tranquils, col·locació de bancs i
ombres, etc.
Per tal que l’observació sigui rigorosa, ha de ser curosament estudiada i realitzada de
manera sistemàtica. La dinàmica que cal seguir podria ser la següent:
1. Reflexió inicial amb totes les persones implicades en el projecte per elegir l’àmbit
d’investigació-acció. Evidentment, com més persones puguin implicar-se, molt millor
(per exemple, personal tècnic de les regidories de Joventut, de Participació Ciutadana, de Dona, de Serveis a les Persones, de Via Pública i Esports, de Cultura, d’Urbanisme i Obres, etc.).15
2. Confeccionar conjuntament una fitxa d’observació que inclogui les diferents va
riables que cal observar des de la perspectiva de gènere (espai, activitats, materials,
ús del llenguatge, etc.).
3. Assegurar-se que totes les persones tenen molt clar allò que es vol observar: l’espai, les relacions que es produeixen, els conflictes i la seva gestió, les formes de comunicació, els jocs, etc. És impossible fer una observació de tot a la vegada. Delimitar
l’àmbit d’observació esdevé un factor fonamental.
4. Per tenir una visió general de les relacions que es produeixen en un espai determinat
és important fer una primera observació global de les dinàmiques que s’hi desenvolupen,
així com dels espais i dels agents socials implicats. Un cop fet el primer contacte i la
primera ullada general, s’ha de prendre la decisió dels aspectes que es volen observar. 
Aquest exercici, per si mateix, implica la construcció del consens. 
5. És recomanable fer més de tres observacions del mateix espai, a la mateixa hora i
per més d’un observador o observadora, per aconseguir una valoració sistemàtica que
ens doni una informació fiable.
6. És enriquidor que l’observació la puguin realitzar, juntament amb els agents implicats, persones externes. En alguns casos, també es poden involucrar els mateixos
nenes i nens, noies i nois.
7. És important prendre notes, si és possible, a través d’una fitxa d’observació mínimament pactada col·lectivament a manera de guia. D’aquesta manera es podrà contrastar la informació, sistematitzar-la i generar reflexions model.
8. És necessari fer una anàlisi, primer a escala individual i després conjuntament (amb
la resta de l’equip), de la interpretació que en fem. 
9. Finalment, hi ha la posada en comú, el debat, la generació de propostes i la planificació de les intervencions, i es torna a observar la situació un cop s’hagi intervingut
amb la base de l’avaluació prèvia.
15.  Un bon exemple de treball coordinat com el que es proposa és el Circuit BCN contra la violència
vers les dones, que s’ha estructurat a partir d’una comissió tècnica formada per persones dels diferents
àmbits que el conformen (sanitari, social, policíac, educatiu, judicial, serveis especialitzats i entitats de
dones); s’han creat diferents grups de treball al voltant de la problemàtica amb l’objectiu d’incrementar
la coordinació interprofessional com a element necessari per a la millora de l’atenció a les dones i els
seus fills i filles: «La dimensió multicausal, les conseqüències i el mateix procés de la violència de gène
re necessiten un abordatge integral i coordinat entre els diferents àmbits».
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Els àmbits d’intervenció
L’exercici d’observació i recollida d’informació aconsegueix despertar la inquietud necessària en el col·lectiu implicat, però no ofereix «receptes» per al canvi, bàsicament
perquè no s’ha realitzat l’anàlisi de les causes de les situacions de desigualtat detectades.
L’elecció d’un únic àmbit de treball té com a objectiu la possibilitat d’aprofundir en les
manifestacions i en les possibles causes que generen el problema i evitar el desenvolupament de mecanismes «d’assaig i error».
Quin tipus d’àmbit és preferible treballar? L’ús no sexista del llenguatge, la distribució
dels espais, els continguts de quaderns i documents de treball...
Evidentment, el primer criteri d’elecció és que l’àmbit resulti d’interès per als agents
implicats en el projecte, sigui el professorat, sigui el personal tècnic dels ajuntaments
o el personal responsable d’altres moments i espais educatius. Aquesta qüestió és
decisiva per garantir la seva motivació i la seva implicació en el procés de canvi.
Més enllà d’aquesta qüestió elemental, tanmateix, altres factors poden ser importants
en el moment d’elegir l’àmbit de treball. Aquests criteris, malgrat que no són decisius,
poden tenir la seva importància en l’orientació de la pràctica coeducativa posterior:
1. Un primer criteri de priorització que s’ha de tenir en compte és el d’elegir un àmbit
que impliqui el màxim nombre de persones possible. Diversos àmbits de treball poden requerir diversos graus d’implicació. Per exemple, la decisió de prioritzar un espai
públic pot implicar tot el personal tècnic de l’ajuntament, però prioritzar una temàtica
(dones i treball, per exemple) pot implicar solament algunes àrees municipals (Regidoria de Dona, Regidoria d’Ocupació). Lògicament, això no és garantia suficient per
assegurar la implicació col·lectiva. En alguns casos, fins i tot fa aparèixer determinades resistències al canvi. Tanmateix, en la mesura que obliga a prendre decisions col·
lectives, afecta l’ajuntament en el seu conjunt i s’evita l’aïllament de les iniciatives de
canvi.
2. El segon criteri que s’ha de considerar en el procés d’elecció de l’àmbit és el de la
centralitat del treball sobre la ciutadania (comportaments, expectatives o relacions interpersonals). La transformació de les actituds i els comportaments ciutadans no s’ha
d’entendre, però, com una qüestió llunyana a la transformació de les actituds i els comportaments propis. No obstant això, s’ha d’incloure en el procés d’estudi de les hipòtesis i el plantejament d’intervencions allò que suposa un replantejament de les polítiques locals o del paper del personal dels ajuntaments.
3. El caràcter multicausal de la discriminació sexista suposa la necessitat d’identificar
un espai o àmbit d’intervenció en el qual conflueixin diferents aspectes o dimensions
de la desigualtat sexual. El canvi coeducatiu no es pot limitar a la transformació d’un
espai públic, a la modificació de la distribució de recursos o a trencar la jerarquia de
gèneres. L’eficàcia del canvi se centra, precisament, en la possibilitat de treballar simultàniament sobre la multicausalitat del sexisme.
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Treballar sobre un únic àmbit al municipi no s’ha d’entendre, per tant, com una limitació. La simultaneïtat de causes que produeixen les situacions de desigualtat allunya
qualsevol sospita que l’efectivitat del canvi es vegi limitada per treballar únicament un
aspecte de la vida local. En realitat, és fàcil que es produeixi un efecte «d’extensió interpretativa» d’un àmbit de treball a un altre.
En el següent capítol d’aquest document es fa un breu repàs sobre els diferents àmbits que s’han analitzat i treballat en el marc escolar en els últims anys. No obstant
això, aquí es fa un primer exercici d’extrapolació entre els àmbits d’observació treballats recurrentment als centres escolars i els àmbits que es podrien observar en el si
de les institucions públiques. En tot cas, es tracta d’una primera aproximació al treball
coeducatiu en l’àmbit local, amb la qual cosa volem que aquesta llista s’entengui com
una elaboració metodològica incipient.
Per tal de començar a imaginar alguns àmbits d’actuació que es podrien treballar en
el si de l’Administració, a continuació presentem una taula comparativa entre els àmbits que sovint s’han treballat als centres escolars des de la coeducació i aquells que
es podrien començar a debatre als nostres llocs de treball.
Centre escolar

Ajuntaments

Llenguatge del professorat cap a l’alumnat

 lenguatge utilitzat en els missatges interns
L
(correus electrònics, notificacions...)

Llibres de text i material escolar

 ocuments de treball, guies metodològiques,
D
textos utilitzats

Distribució i ús de l’espai del pati

 istribució i ús dels espais en funció de les
D
àrees de treball (quins espais utilitza el
personal d’Urbanisme comparat amb el que
utilitza la Regidoria de Dona, per exemple)

Diferències per sexe en l’ús del material
escolar

Diferències per sexe en la participació i la
implicació en les reunions de treball

Produccions de l’alumnat

Material oficial elaborat per a la ciutadania

Conseqüències de la interiorització
d’estereotips de gènere en l’alumnat a
classe i a casa seva

Coherència de l’Administració en la
conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal

La intervenció
La tria d’un àmbit d’observació, seguint la lògica de la metodologia del canvi, conduirà el grup de treball a realitzar algunes observacions pautades, a sistematitzar-les
per tal d’analitzar-les conjuntament en els espais i moments reservats per a la reflexió
coeducativa en el si de l’Administració o de la institució escolar per planificar, finalment
i conjuntament, una intervenció (que posteriorment haurà de ser observada i analitzada en un cercle de contínua construcció col·lectiva). 
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Com ja hem dit, no hi ha «receptes» adequades per modificar un temps i un espai on
es projecten relacions de poder i tradicions institucionals. L’avaluació de les intervencions serà l’element que permetrà prendre consciència de les limitacions de les intervencions puntuals.
És necessari controlar l’impacte de les intervencions per avaluar fins a quin punt
es poden descartar determinades experiències i quines mesures es poden incorporar a la vida escolar d’un centre o a la dinàmica d’un municipi.
Les estratègies d’intervenció s’agrupen segons si es poden plantejar d’una manera
immediata o mediata. Pel que fa a les primeres, es tracta d’accions que es projecten
com a conseqüència de la detecció de situacions de desigualtat o discriminació, o que
són producte de l’alteració d’algun aspecte de la vida del municipi o la vida escolar
que preocupa els agents implicats. Aquest tipus d’intervencions suposen un canvi cultural relatiu però no comporten un canvi automàtic en les actituds de les persones.
Malgrat que en moltes ocasions l’efecte de les intervencions pot resultar fàcilment observable, hi ha un tipus d’impacte menys visible que requereix el desenvolupament de
mesures d’avaluació. 
Un prerequisit per prendre part en l’acció (intervenció coeducativa) se centra en el coneixement sobre alternatives i visions. Val la pena i té valor treballar per crear visions
conjuntes: quins són els nostres desitjos, els nostres somnis i les nostres necessitats
en relació amb la coeducació i com creiem que els podem aconseguir. Aquesta dimensió pot incloure coneixements sobre com s’afronten les qüestions en altres cultures, siguin properes o llunyanes, ja que el coneixement d’aquestes realitats pot ser una
bona font d’inspiració per desenvolupar les nostres pròpies visions.
Les accions positives o estratègies d’intervenció plantejades de manera mediata poden incloure, per exemple, els següents àmbits d’actuació:
– La revisió de tot el funcionament d’una institució per prendre part a favor de la igualtat, en relació amb els objectius polítics, els continguts, l’organigrama, etc. (per
exemple, el disseny de plans d’igualtat que incloguin la mirada coeducativa).
– La defensa i la revaloració de la vida i l’experiència de les dones, d’allò «tradicionalment femení», per positivitzar-ho per al gènere humà, a través de totes les activitats, els programes i els projectes municipals.
– Donar suport i fomentar la «transgressió de rols».
Per tal d’evitar que la intervenció es converteixi en un reforç del sexisme, és preferible
crear un ambient favorable que no pas començar una «croada personal». És interessant utilitzar exemples de la història o la literatura abans que atacar la vida personal
dels agents implicats en el projecte. Finalment, és molt important donar l’oportunitat
i oferir els mitjans perquè les persones pensin per elles mateixes i no pas intentar «omplir-les» de noves idees.
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Per evitar que la intervenció es converteixi en un reforç del sexisme, és preferible crear un ambient favorable que no pas començar una croada personal.

El llenguatge de la crítica i de la possibilitat
Malgrat que l’enfocament crític de la coeducació es fonamenti en una manera d’entendre el valor d’aprendre col·lectivament a l’entorn de temes polèmics o situacions
de discriminació, això no significa que la coeducació hagi de promoure pessimisme,
apatia, por o ràbia desproporcionada d’un col·lectiu vers un altre.
La coeducació, immersa en la cultura de la complexitat i en la necessitat d’un pensament crític, fa una crida a afrontar aquestes polèmiques i desigualtats permetent que
les persones s’adonin que «els problemes corresponen a possibilitats i oportunitats i
que no hi ha una independència real sense la incertesa i el risc d’escollir».16
Per aquest motiu, un tema central és la necessitat de complementar «el llenguatge de
la crítica», el qual ajuda a l’aclariment dels problemes, amb un «llenguatge de la possibilitat», que contribueix a fer la solució significativa i possible.
Combinant el pensament crític amb el llenguatge de la possibilitat, es posa èmfasi en
el fet que ser una persona crítica no significa ser negativa ni escèptica de tot. Perquè
una persona crítica no és aquella que sempre diu «no», sinó la que s’esforça per unir
el procés crític de reflexió i recerca amb una visió empàtica i optimista de les potencialitats buscant solucions i direccions positives.
El pensament crític aparellat amb el llenguatge de la possibilitat confereix als éssers humans capacitats personals i col·lectives que poden ser transformadores
i apuntar cap a noves visions del futur, molt necessàries per al camí coeducatiu.
El llenguatge de la possibilitat subratlla que la persona crítica no cerca límits ni restriccions, sinó que, en una visió creativa i oberta, busca i s’inspira en vies que han estat
reeixides i productives per a altres persones –en altres cultures, en altres períodes de
temps o en altres situacions.

La cultura de l’avaluació
En aquest apartat es presenta una proposta d’avaluació en un intent per revisar l’actual «cultura de fer» (engegar projectes, programes, campanyes, etc.), amb l’objectiu

16.  F. Morgersen et al. Educació per al desenvolupament sostenible: tendències, divergències i criteris
de qualitat, p. 32-33.
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de trobar mètodes i analitzar pràctiques més coherents amb les perspectives coeducatives descrites abans. Explorar diferents perspectives de l’avaluació és fonamental per cercar coherència i consistència en les accions projectades des d’una
institució.
La demanda d’avaluació educativa ha canviat radicalment en els últims vint anys. Hem passat
de l’avaluació entesa com un judici emès per aquells que tenen la posició o l’autoritat per fer-ho
(el professor, el director, l’inspector, etc.) a la recopilació, la descripció i la interpretació de dades, que requereixen recerca, estudi amb profunditat i reflexió.17

La necessitat de control de la despesa pública és un dels factors que ha contribuït a
la creixent demanda d’avaluació. Tanmateix, la nostra idea de l’avaluació s’allunya
de la «mesura objectiva dels resultats», perquè no creiem ni en la possibilitat d’una
avaluació «lliure de valors», especialment en els programes socials i educatius, ni en
un únic i irrefutable enfocament tècnic en el qual l’avaluació es considera un mer instrument de mesura, que redueix a nombres la complexitat de les variables socials i
educatives.
En els processos educatius es requereix un tipus d’avaluació que tingui present aquesta complexitat i no es limiti a «mesures» –que sovint són impossibles–, sinó que centri l’atenció en les «emergències» (allò que emergeix de la intervenció educativa), amb
l’objectiu de valorar-les, i no pas jutjar-les, per assenyalar fortaleses i debilitats dels
projectes, les iniciatives i els programes.18

Un model d’avaluació amb perspectiva coeducativa
Amb l’objectiu de contribuir a elaborar un model d’avaluació des d’una perspectiva
coeducativa, en aquest apartat prenem com a base un instrument elaborat pel Fòrum
de Valors de la Comissió de Valors i Ciutadania Activa del Projecte educatiu de ciutat de
Barcelona l’any 2006, amb la idea de proposar formes de visualització i comunicació
de les bones pràctiques educatives que es produeixen a la ciutat.
D’aquesta manera, es formularen una sèrie de criteris per a l’avaluació de projectes
educatius, inspirats en la idea que diferents entitats i institucions poguessin reflexionar sobre el compromís que adquireixen amb l’educació en valors i com ho fan explícit a través dels seus projectes.
L’eix central era la cerca de coherència entre els valors enunciats per un projecte i la
seva concreció en situacions reals, i és per aquest motiu que pensem que tot projecte
coeducatiu hauria de poder ser avaluat prenent com a base els criteris que s’enuncien
a continuació.

17.  F. Morgersen et al., op. cit., p. 45.
18.  Per aprofundir en aquest tema es recomana la lectura de l’apartat «Per una avaluació coherent amb
la cultura de la complexitat». A: F. Morgersen et al., op. cit., p. 47-52.
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Criteris d’avaluació
Es valora la necessitat que els projectes coeducatius estiguin centrats o tinguin presents algun o alguns dels eixos següents:
– Les persones, les seves capacitats, les seves necessitats, els seus coneixements
i les seves actituds. 
– Les relacions entre les persones.
– Les condicions que envolten la vida quotidiana de les persones.
D’aquesta manera, les iniciatives d’acció o els projectes d’intervenció coeducativa
centraran la seva atenció en les dones i els homes, potenciant les seves capacitats,
atenent les seves necessitats i observant les seves actituds, tant en l’àmbit individual
com en el de relació.
Per dissenyar un projecte coeducatiu s’han de tenir en compte tres aspectes
clau: la claredat dels objectius, la precisió de les activitats i els criteris per posar-lo en pràctica.

Pautes per al disseny dels objectius del projecte
• Quins canvis pretenem fer sobre les persones a les quals està destinat el nostre
projecte?
Convé redactar els projectes de manera que es visualitzin els canvis que es pretenen generar en les persones usuàries o destinatàries del projecte. Aquest criteri ha
de garantir que el projecte se centri més en les persones i no tant en els mitjans
aportats o en les institucions participants.
• De quina manera incidim en el context d’acció del nostre projecte per facilitar els
canvis que fomentem?
Cal que permetin incidir en el context directe de les persones, en les condicions
materials de vida, i en l’adopció de mesures que ajudin a preveure la necessitat de
canvis necessaris en el context.
• Quins espais/moments oferim per a la relació entre les persones?
Han de preveure la creació de situacions que facilitin les relacions entre les persones (dones i homes en situació d’igualtat), tenint en compte criteris de comunicació,
de respecte i d’escolta activa. Cal garantir espais i temps per afavorir-ne el contacte.

Pautes per a la descripció de les activitats
• De quina manera diagnostiquem les necessitats de les persones usuàries?
Cal preveure mecanismes que permetin recollir les necessitats de les persones
usuàries o destinatàries del projecte.
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• Tenim criteris d’avaluació de l’impacte del nostre projecte?
Convé incloure-hi accions que ajudin les persones usuàries o destinatàries a visualitzar els canvis personals i ambientals que ha generat la implementació del projecte.
• Enunciem amb claredat què esperem de les persones que participaran en el projecte proposat?
És important presentar amb claredat i sense ambigüitats els models de comportament cívic i de relacions socials que el projecte considera correctes o idonis, sense caure en maniqueismes o sentències absolutistes. Cal tenir present que el canvi d’hàbit o d’actitud no ha de significar un sobreesforç important per a les persones
usuàries o destinatàries.
• Quines seran les nostres estratègies de comunicació i treball en xarxa amb la resta
d’entitats que treballen en aquesta comunitat?
Convé optimitzar les experiències de l’entorn i saber tendir ponts amb entitats i institucions de la comunitat que tenen un alt potencial de penetració en determinats
segments de la població.
• De quines estratègies o dispositius de gestió d’emocions i de conflictes disposem?
És important ser prudents quan es pugui preveure que determinades accions poden incidir en les emocions o els sentiments de les persones o poden vulnerar sensibilitats concretes.
• Fem una clara descripció de les activitats que volem dur a terme? Disposem d’estratègies per avaluar l’impacte d’aquestes activitats?
La concreció de les activitats facilita que se’n pugui determinar l’impacte en les persones usuàries o destinatàries del projecte i avaluar el grau d’acompliment dels objectius.

Criteris per a la posada en pràctica del projecte
• Quines competències necessita la participació activa de les persones en les activitats que proposem?
Els agents implicats en el projecte han de tenir prou competència per determinar
el grau d’assoliment o de desenvolupament dels valors centrals del projecte.
• A través de quines accions promovem la reflexió i l’avaluació continuada?
Convé fomentar accions de reflexió assossegada i serena de les persones usuà
ries i destinatàries del projecte per tal que prenguin consciència del que es pretén
i d’allò que es va assolint.
• Quins són els valors que defensen les persones destinatàries del nostre projecte?
A través de quines pràctiques podem detectar-los?
Cal incidir i fer explícites aquelles pràctiques de valor que duen a terme les persones usuàries i destinatàries, sovint de manera no conscient.
• Com formulem les nostres creences i recomanacions?
És important expressar en positiu les nostres recomanacions i discursos, i mirar
d’evitar les expressions negatives, coercitives o censuradores.
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Coeducar en el marc escolar

Revisar breument els diferents àmbits d’intervenció coeducativa que s’han treballat en
el marc escolar en els últims anys és molt important per tal d’omplir de contingut les
orientacions metodològiques descrites en l’apartat anterior. 
Com ja hem vist, l’educació té un paper clau en la transmissió de rols socials i en la formació de les persones, tal com expliquen les teories de la reproducció en sociologia
de l’educació. A través de les investigacions sociològiques, dels estudis feministes, de
l’antropologia i la psicologia social, sabem que l’escola produeix i reprodueix les pautes culturals entre les quals trobem la reproducció del sexisme als centres escolars.
El sexisme és un element estructurador de les relacions socials entre dones i homes
i entre nenes i nens. És a dir, produeix, reprodueix i manté les desigualtats en tant que
manté privilegis als homes pel fet de ser-ho, mentre que, al contrari, les dones continuen sent menyspreades i les seves expectatives continuen estant en segon pla.
De la mateixa manera, les contribucions de les dones a la ciència i a la història de la
humanitat són sistemàticament ocultades i silenciades i ni tan sols no apareixen als
llibres de text que serveixen de guia als processos educatius formals.
L’escola produeix i reprodueix les pautes culturals, entre les quals trobem el sexisme.
En una escola, els aspectes que poden ser font de discriminació són múltiples i va
riats. Els centres educatius són espais d’ensenyament i aprenentatge i, per tant, de
relacions i convivència.
Els valors es transmeten i s’aprenen, en bona part, a través de les relacions entre persones i a partir d’allò que aquestes fan o practiquen, independentment del que diguin. 
Les incoherències que apareixen entre el discurs i les pràctiques moltes vegades s’escapen a la consciència, i només una tasca de reflexió i anàlisi crítica permet identificarles i generar canvis. 
Els valors constitueixen la base de les relacions d’ensenyament-aprenentatge, independentment de quins siguin els agents involucrats directament en els processos educatius (pares, mares, noies i nois, professorat, personal no docent...). Per tant, els àmbits a partir dels quals s’ha intervingut amb perspectiva coeducativa estan directament
vinculats a l’escola, la família i la ciutat.
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Per tal d’analitzar com l’escola i el seu entorn més immediat actuen de transmissors,
no tan sols de continguts, sinó també de valors, farem una breu anàlisi dels centres
educatius des de la perspectiva de gènere.

L’expressió del sexisme en el currículum escolar
Partint de la hipòtesi que enunciàvem al principi, que l’escola actua com a reproductora de les desigualtats socials i de gènere, analitzarem alguns aspectes de l’organització escolar. Per començar, és important distingir analíticament la diferència entre el
currículum explícit i l’anomenat currículum ocult. Aquesta distinció constitueix la base
de l’anàlisi de les diferents discriminacions reproduïdes en el si del context escolar.
Currículum. És el conjunt d’objectius, continguts, criteris metodològics i d’avaluació
que l’alumnat ha d’aconseguir en un determinat nivell educatiu. Inclou continguts conceptuals (saber), procedimentals (saber fer) i actitudinals (saber ser). Aquest és el currículum explícit. 
Currículum ocult. Implica tots aquells aprenentatges que no formen part del currículum explícit, però que es donen en les relacions d’ensenyament-aprenentatge en tot
centre escolar i fora d’aquest. Fa referència a la transmissió, sovint inconscient, de
normes, valors, maneres d’interpretar la realitat i creences que sovint cal revisar, ja
que duen implícites discriminacions de diversa índole.
Una de les funcions bàsiques de l’educació escolar és la transmissió de coneixements
i sabers acumulats al llarg del temps; coneixements i sabers que han estat adaptats
a les necessitats de cada moment històric, és a dir, seleccionats els uns, refusats els
altres, en funció no sols de la seva validesa científica –també el concepte de ciència
canvia d’una època a una altra–, sinó sobretot per les necessitats de dominació política i ideològica. A la institució escolar aquests sabers s’organitzen sota criteris diversos i constitueixen el currículum o programa escolar. 

Una revisió dels llibres de text
Fins que les lleones tinguin les seves pròpies historiadores, les històries de
caçadors continuaran glorificant el caçador.

Els llibres de text utilitzats per a l’aprenentatge escolar són els que legitimen, gràcies
a la paraula escrita i la imatge, als ulls de qui pretén aprendre, els models que cal seguir. Les frases i les imatges dels estereotips sexuals més criticats al llarg dels anys
han anat desapareixent en fer-se excessivament evident el seu arcaisme: «El pare fuma
la pipa mentre llegeix el diari», «La mare cuina», «El nen juga a pilota», «La nena para la
taula».
Els llibres de text usats per a l’aprenentatge escolar són els que legitimen, gràcies a
la paraula escrita i la imatge als ulls de qui pretén aprendre, els models que cal seguir.
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No obstant això, diversos treballs recents sobre els llibres de text més utilitzats a l’escola19 mostren que mantenen un alt grau de sexisme: la majoria d’imatges de personatges que apareixen són de personatges masculins; de la majoria de les professions
que s’anomenen, menys d’una quarta part són atribuïdes a dones, i aquestes fan referència exclusivament a professions considerades tradicionalment femenines: perruqueres, venedores, infermeres, mestres, secretàries...
Per què són tan importants els llibres de text i altres materials curriculars?
• Perquè avui, com ahir, la seva funció és recollir el coneixement que la societat considera legítim transmetre al jovent.
• Pretenen contenir els elements culturals imprescindibles per a la formació de nenes i nens: perquè puguin entendre com és el món on viuen i sàpiguen qui és qui i
la seva diferència.
• El que contenen els llibres són seleccions culturals: és a dir, reflecteixen aquelles
parcel·les de la realitat que s’estableixen com a prioritàries o fonamentals, i des de
les visions hegemòniques del coneixement, la cultura i els valors.
• Quan utilitzem un llibre de text o altres materials no estem simplement ensenyant
(i aprenent) una matèria en concret, sinó també com és el món, com ha arribat a
ser com és, qui ha contribuït a què i de quina manera.
• També ensenyem (i aprenem) qui som nosaltres, què s’espera que fem, què és possible i apropiat i què no, quines expectatives és raonable tenir, a qui podem prendre com a model...
• La majoria dels llibres escolars reflecteixen i transmeten els models socials dominants i contribueixen a reproduir biaixos, estereotips i prejudicis sexistes, classistes
i racistes.
• També hi ha materials que ofereixen nous models i recuperen tradicions valuoses, tot i que no siguin dominants, i amb això ofereixen altres mirades sobre la
realitat que amplien les possibilitats de comprensió i elecció de les nenes i dels
nens.
Quan utilitzem un llibre de text o altres materials, no tan sols ensenyem i aprenem una matèria en concret, sinó també com és el món, com ha arribat a ser
com és, qui ha contribuït a què i de quina manera.
En termes generals, el que les investigacions recents indiquen és que:
• El contingut dels llibres de text reflecteix una visió de la realitat que correspon a
models socials hegemònics: una visió patriarcal, androcèntrica, en què els homes
continuen sent el referent que es pretén generalitzar com a universal.

19.  Per aprofundir en aquest tema recomanem la lectura d’un text que aporta elements d’anàlisi i tècniques senzilles d’investigació: capítol 7 de M. Á. Santos (coord.), El harén pedagógico. Perspectiva de
género en la organización escolar, op. cit.
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• No es recullen les noves aportacions del coneixement, que constata la presència
–antiga i recent– de les dones en tots els àmbits de la realitat.
• No es recullen tampoc les raons per les quals les dones no han pogut estar presents en certes èpoques i en certs camps d’activitat, per haver estat expressament
excloses de l’accés a l’escriptura, per exemple.
• Sobretot a secundària, es mostren models molt estereotipats –per a dones i homes– tant en relació amb les seves característiques personals com socials (camps
d’actuació, professions...).
• No s’ofereixen, per tant, ni possibilitats per al reconeixement de la contribució de
les dones al desenvolupament social ni tampoc per al qüestionament dels models
de relació entre homes i dones que són jeràrquics, discriminatoris i limitadors.
El contingut dels llibres de text reflecteix una visió de la realitat que correspon
a models socials hegemònics –una visió patriarcal, androcèntrica, en què els
homes continuen sent el referent que es pretén universal– i no recull les noves
aportacions del coneixement, que constata la presència –antiga i recent– de les
dones en tots els àmbits de la realitat.
Alguns treballs20 posen de relleu com el sexisme es projecta de manera sistemàtica
tant a través de l’omissió de personatges i formes de vida femenines com de la infravaloració i infrarepresentació de les dones. 
Les formes de vida de les dones, tradicionalment desenvolupades en l’esfera privada,
són completament excloses dels textos. Per a la història importen les guerres entre
pobles, les lluites pel poder i les formes de producció de les societats, però no les formes de reproducció de la vida quotidiana, és a dir, el que fan les societats per poder
continuar existint: alimentació, cura d’altri, relacions afectives... Per tant, no sols s’exclouen les dones, sinó també les seves formes de vida, la seva cultura.

L’androcentrisme en la ciència
L’anàlisi de les característiques del saber que es transmet a l’escola posa en evidència
diferents qüestions: la quasi total inexistència de referències a les aportacions que han

20.  Per aprofundir més es recomanen dos textos:
N. Blanco. «¿De qué mujeres y de qué hombres hablan los libros de texto?» Kikiriki. Cooperación Educativa.
M. García; H. Troiano; M. Z aldívar. El sexismo en los libros de texto: anàlisis y propuesta de un sistema de
indicadores. El llibre se centra en una anàlisi de llibres de text de ciències socials de les editorials més
importants de l’Estat, i posa de relleu que l’absència de dones al currículum de ciències socials és quasi absoluta, i quan apareixen personatges femenins al text, aquests s’ajusten a un model de comportament masculí. És a dir, només destaquen les dones que s’ajusten a un arquetip viril, o el que és el mateix,
la labor de les quals contribueix a algun aspecte de la vida pública.
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realitzat les dones a la cultura, la manca d’atenció als aspectes culturals que poden
ser especialment interessants per a elles, i les freqüents afirmacions sobre les dones
tenint en compte prejudicis i no comprovacions objectives. Utilitzem, doncs, l’expressió «androcentrisme en la ciència» per explicar que, en la seva major part, la ciència
actual està construïda des del punt de vista masculí, que es converteix en mesura de
totes les coses.
Les conseqüències d’aquest caràcter androcèntric sobre el saber transmès a l’escola
són diverses. Per començar, l’herència cultural que es continua transmetent exclou el
sexe femení de la història i del saber en general, i no mostra exemples de dones que
hagin contribuït a millorar les condicions de la vida col·lectiva. D’aquesta manera, mentre els nens i els nois es poden identificar amb els herois, els savis, els guerrers o els
artistes, les nenes i les noies difícilment troben precedents de dones en la cultura i la
història. 
Les santes i les reines són els únics models de dones dignes de menció, i, tot i així,
aquestes sempre resten en segon terme (no podem oblidar, però, els altres papers
que tenen les dones en la història: bruixes, prostitutes o monges). És interessant constatar que algunes de les poques figures femenines que han obtingut una certa rellevància en la història, com Joana d’Arc, deuen aquest reconeixement a la realització de
gestes considerades masculines en la distribució tradicional de poders.
Mentre que els nens i els nois es poden identificar amb els herois, els savis, els
guerrers o els artistes, les nenes i les noies difícilment troben referents femenins
a la cultura i la història.
Un altre aspecte que cal assenyalar és la jerarquització androcèntrica dels sabers al
currículum escolar: es jutgen com a importants i indispensables per a la vida adulta
matèries com matemàtiques, història o llengua. En canvi, no es considera imprescindible aprendre a tenir cura d’un bebè o aprendre a cuinar, a conèixer els efectes d’un
rentat sobre els teixits, o a atendre les necessitats quotidianes, com arreglar roba, per
exemple. En tot cas, aquestes tasques no requereixen coneixements dels quals s’hagi d’ocupar l’escola, ja que no se’ls atribueix la categoria de saber fonamental.
En aquest sentit, la unificació de currículums per a nenes i nens ha suposat la pèrdua
de l’aprenentatge d’uns coneixements i unes activitats que, pel fet de ser antigament
exclusius de l’educació de les nenes, s’han desvalorat fins al punt de desaparèixer per
complet del currículum de l’escola mixta. La revisió i la reformulació del currículum és
clau per a la coeducació. 
En l’actual ordenació educativa no es fan distincions entre el que es considera un saber apropiat per a les nenes i aquell que és adequat per als nens; podríem dir que s’ha
aconseguit una igualtat formal a partir de l’escola mixta.
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La transmissió del sexisme a través del currículum ocult
El currículum ocult funciona d’una manera implícita a través dels continguts
culturals, les rutines, les interaccions i les tasques escolars. No és fruit de la
planificació «conspirativa» del col·lectiu docent. Però el que és important
assenyalar és que, normalment, dóna com a resultat una reproducció de les
dimensions i les peculiaritats de la nostra societat.21

Veurem, però, que el sistema educatiu no sols transmet i avalua l’aprenentatge de les
nocions culturals acceptades i establertes, és a dir, tot allò que constitueix el currículum oficial, sinó que també transmet, a través de la interacció entre docents i alumnat,
un conjunt de normes i pautes de comportament i de relació molt importants en la
modelació de les actituds posteriors que configuren un aprenentatge paral·lel.
El sistema educatiu transmet, a través de la interacció entre docents i alumnat,
normes i pautes de comportament i de relació molt importants en la modelació
d’actituds posteriors que configuren un aprenentatge paral·lel: l’anomenat currículum ocult.
Algunes d’aquestes pautes i normes estan explicitades en el sistema escolar i aparentment afecten igualment noies i nois. No obstant això, existeixen una sèrie de nocions i pautes no explícites que influeixen decisivament en l’autovaloració de nenes i
nens en les opcions i les actituds que van adoptant al llarg del seu procés d’ensenyament. És el que s’ha anomenat currículum ocult. 
Per reflectir la presència de sexisme al currículum ocult s’han utilitzat diverses estratègies metodològiques, una de les quals fou analitzar quin tipus de llenguatge utilitza
el professorat en la descripció dels individus d’ambdós sexes.22 Els nens són classificats com a arriscats, independents, agressius, segurs, enèrgics o fidels, mentre que
les nenes són considerades ordenades, passives, conscients, cursis, etc. L’adjectivació dels individus es converteix d’aquesta manera en un procés de construcció de les
identitats de gènere. 
L’establiment d’aquestes identitats permet identificar conductes de desviació que, pel
fet d’aparèixer de manera aïllada, enforteixen encara més els estereotips. D’aquesta
manera, la transgressió de les conductes associades a cada sexe es converteix en un
motiu d’etiquetatge dels individus.
Una altra dada important i que ens convida a reflexionar és el fet que el professorat
recorda i utilitza molt més els noms dels nens que els de les nenes. L’anonimat del col·
lectiu femení en la vida escolar és una clara expressió del paper secundari de les nenes en la institució i, per tant, de la seva discriminació. El professorat pot tenir una ac-

21.  Citat a M. Á. Santos, op. cit.
22.  Per aprofundir en aquest tema es pot consultar M. Subirats i C. Brullet. Rosa y azul: la transmisión
de los géneros en la escuela mixta.
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titud crítica respecte al paper que té la família en la socialització de nenes i nens en
rols sexuals específics, però no és conscient que a partir de la seva actitud diferen
ciada reforça la definició de gèneres i dels rols sexuals.
El professorat pot tenir una actitud crítica respecte al paper de la família en la socialització de nenes i nens en rols sexuals específics, però no és conscient que
la seva actitud diferenciadora reforça la definició de gèneres i dels rols sexuals.

Donar valor a l’ús del llenguatge
En un món on el llenguatge i l’anomenar les coses és poder, el silenci és
opressió i violència.23
Arianne Rich

Quan parlem, les paraules diuen alguna cosa de qui som, del nostre origen geogràfic,
del nostre sexe i la nostra edat, del grup social al qual pertanyem, de com entenem el
món... 
Els usos del llenguatge constitueixen un mirall de la identitat sociocultural de les persones. Com que l’escola utilitza constantment el llenguatge oral i escrit com a vehicle
de transmissió dels sabers i les normes socials, i fins i tot tracta el llenguatge com a
objecte d’estudi i reflexió, és important intentar modificar certs usos lingüístics, per difícil que sembli. L’evolució de les llengües mostra precisament la seva capacitat d’adaptació als canvis de valors que es produeixen en la societat.
El llenguatge ens condiciona la manera d’entendre la realitat. Quan parlem de
«l’home» com a sinònim d’«humanitat» fem un exercici d’androcentrisme.
El llenguatge estructura la nostra visió i percepció del món i, per tant, ens dóna una
imatge determinada de la realitat, de la societat en què vivim. D’una banda, el llenguatge
ens condiciona la manera d’entendre la realitat i, de l’altra, fa que aquesta realitat sigui
d’una determinada manera i no d’una altra. És estructurat i estructurant alhora. És evident que no creixem (i, per tant, no aprenem a parlar) en un context lliure de prejudicis.
Les paraules importen. Tot i que creiem que estem utilitzant el llenguatge, és el llenguatge qui
ens utilitza. De manera invisible modela la nostra forma de pensar sobre les altres persones, les
seves accions, el món en general.24

La nostra societat ha estat, i encara ho és, una societat sexista i androcèntrica, a més
de ser classista i racista per principi (conscientment o inconscient). Sexista perquè
23.  Citat a M. Á. Santos, op. cit.
24.  D. Tanen. Género y discurso.
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adjudica diferents rols a les persones en funció del seu sexe i androcèntrica perquè
mira el món des d’ulls únicament masculins. Els homes són al centre de tot, les dones
queden en un segon terme o, fins i tot, són ignorades. Quan parlem de «l’home» com
a sinònim «d’humanitat» fem un exercici d’androcentrisme.
Hi ha moltes maneres de fer servir el llenguatge de forma sexista. Revisem-ne alguns
exemples:
• La més evident i més utilitzada és fer servir el masculí com a genèric, argumentant
economia del llenguatge o declarant a priori que no hi ha intenció discriminatòria.
• Alguns fenòmens que reflecteixen una visió exclusivament masculina del món, com
els vocables androcèntrics, l’absència de formes femenines en el lèxic referides a
oficis i titulacions.
• El desequilibri en les formes de tractament, que reflecteix l’escassa autonomia atribuïda a les dones i al seu diferent estatus en relació amb els homes.
• Alguns usos que consagren una imatge pejorativa de la dona, com algunes dualitats (home públic/dona pública, zorro/zorra), les associacions estereotipades (home
estressat/dona histèrica), els insults configurats de manera positiva quan s’assignen a l’univers masculí i negativa en cas d’atribuir-se a l’univers femení (ser collonut/ser un conyàs), els refranys sexistes (qui té bon marit, a la cara ho porta escrit)…
Les dones s’han incorporat al mercat del treball regularitzat, a la universitat, exerceixen professions que tradicionalment no exercien, i tot això s’ha de reflectir quan en
parlem. La societat ha patit canvis; per tant, hem de tenir la capacitat d’expressar-los. 
Si volem arribar a l’equitat entre dones i homes, cal un llenguatge que no oculti ni infravalori les dones. Hem de tenir en compte que quan parlem de llenguatge, allò que
no s’anomena no existeix.

Profecies autocomplertes
Cal revisar, en relació amb l’avaluació curricular, l’existència de prejudicis sobre les diferents aptituds i capacitats de nenes i nens davant les diverses assignatures. És freqüent sentir dir al professorat que les nenes estan més dotades per al llenguatge,
mentre que els nens ho estan per a les matemàtiques. Aquest prejudici està molt arrelat i ha donat lloc a diversos estudis que han demostrat que no hi ha unes pautes
estables en aquest sentit.
Una de les expressions més clares de sexisme en el sistema escolar, en l’àmbit d’educació secundària, es troba en les diferències de les taxes de participació de nenes i
nens en les diferents assignatures optatives i en els diferents tipus d’estudis, per exemple. El que succeeix en les nostres escoles –i es repeteix a la resta de països industrialitzats– és la marca de gènere de determinades assignatures i estudis que es correspon directament amb el «gènere de les professions».
D’aquesta manera, les matemàtiques i els estudis tècnics (tal com ja hem comentat)
en general són clarament «masculins», així com determinades branques de la forma-

Coeducar en el marc escolar  58

ció professional (mecànica, electrònica, automoció...). D’altra banda, les assignatures
d’art, de llengua i les humanitats en general i determinats estudis de formació professional (puericultura, perruqueria, secretariat...) són més escollits per les noies.
Segons una nota apareguda al diari El País,25 «la idea convencional que les noies tenen menys talent matemàtic que els nois s’està enfonsant sota el pes de les dades». 
L’últim macroestudi dirigit per la psicòloga Janet Hyde, de la Universitat de Wisconsin
(EUA), juntament amb altres treballs recents, qüestiona la suposada superioritat masculina en les matemàtiques. La conclusió d’aquest estudi és que les diferències entre
gèneres són estadísticament irrellevants i fluctuants: de vegades afavoreixen els nois
i de vegades les noies.
Les creences populars exerceixen una influència increïble en noies i nois, segons explica Hyde en el mateix article: «Si la teva mare o professora creuen que tu no vals per
a les matemàtiques, aquest fet pot tenir un profund impacte en la teva autoestima matemàtica.»
Un cas espectacular d’aquest efecte s’explica en el referit article periodístic. Un psicòleg de la Universitat de British Columbia de Vancouver, Canadà (Steven Heine), va
sotmetre 120 dones d’uns 20 anys a dos exercicis de matemàtiques separats per una
prova de comprensió de lectura que era diferent segons el grup de dones: un assaig
sostenia que les diferències d’habilitat matemàtica entre homes i dones són d’origen
genètic, i l’altre afirmava que són degudes a l’experiència. Totes les dones van treure
una puntuació similar en el primer exercici, però les dones que van llegir l’assaig genètic van fer el segon exercici clarament pitjor. La malaptesa femenina per a les matemàtiques té, per tant, una part de veritat autocomplerta.

La interacció escolar: l’altra cara de la moneda
L’anàlisi de la interacció a l’aula ha estat un dels mètodes utilitzats per estudiar el currículum ocult que es transmet en la pràctica escolar. Les investigacions dutes a terme
als Estats Units a la dècada dels anys cinquanta, completats per posteriors estudis a
la Gran Bretanya, confirmen que el personal docent –homes i dones– dedica més
atenció al comportament dels nens, els fan més preguntes, els donen més indicacions
per treballar, els fan més crítiques i els renyen més.
Quina és la causa de la diferència de tracte que s’estableix a les aules entre nenes i
nens? Com responen les nenes davant d’aquesta menor interacció?
Una investigació realitzada a Catalunya26 mostra que les nenes adopten actituds de
passivitat creixent quan, a més, se’ls parla menys, i, contràriament, augmenta la seva
participació quan són estimulades amb la mateixa intensitat que els nens. També les
nenes fan menys referència a les seves experiències viscudes fora de l’àmbit escolar,

25.  J. Sampedro. «Ellas también valen para ingenieras (pero huyen)». El País, 31 de juliol del 2008, p. 28.
26.  Citada per M. Subirats. «Conquistar la igualdad: la coeducación hoy», op. cit.
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probablement com a conseqüència de la interiorització d’un paper secundari que les
condueix a sentir-se poc importants. En conjunt, les nenes adopten el paper passiu
que se’ls assigna enfront del paper actiu atorgat als nens i deixen que aquests ocupin
els espais centrals als patis i a les aules, que imposin els seus jocs, i que les nenes
intervinguin en la mesura necessària en les situacions obertes com, per exemple, assemblees.
Les nenes adopten el paper passiu que se’ls assigna enfront del paper actiu
atorgat als nens; deixen que aquests ocupin els espais centrals als patis i a les
aules i que imposin els seus jocs, i intervenen en les situacions obertes, com ara
les assemblees.
L’explicació més plausible de la persistent menor interacció amb les noies i les joves
a les aules és, segons Marina Subirats, que es continuen transmetent els patrons culturals de les conductes assignades tradicionalment a homes i a dones, tot i que amb
un matís important: la generalització de l’escola mixta i la creixent importància de l’educació formal en la determinació de la futura posició social dels individus han conduït
a emfatitzar els valors que abans eren considerats exclusivament masculins.
Això no s’explica obertament, però la competitivitat, l’agressivitat, el desig de destacar i de ser el primer, la indiferència enfront de les dificultats o els problemes dels companys són, de fet, comportaments cada cop més valorats en el sistema educatiu, en
tant que són característiques que defineixen la personalitat pròpia dels triomfadors i
els adequats, per tant, al tipus d’individu que en aquest moment es valora en el sistema productiu. Ben al contrari, les actituds i els comportaments vistos com a propis
de les nenes i de les dones tenen actualment molt poc valor a l’escola, però de mica
en mica, i gràcies a les aportacions de diverses persones, tot això està canviant.
L’anàlisi sociològica de la interacció mostra l’existència d’un conjunt de prejudicis i de
pautes de comportament no explícits que professores i professors utilitzen en la seva
interrelació i que contradiuen, d’altra banda, molts dels valors afirmats explícitament
pel sistema educatiu.
Posem un exemple d’aquesta transmissió invertida de valors en la qual es destaca la
diferència entre el que és expressat com a valor positiu a l’escola i el que realment és
ben valorat.
En relació amb les conductes conflictives, la norma escolar pressuposa que l’alumnat s’ha de comportar bé: acceptar la disciplina i l’ordre institucionalitzat. Alhora, la
docilitat és un valor negatiu en la societat actual, un signe de passivitat i de no saber
imposar-se; per tant, el fet que els nens es comportin malament sovint és considerat
com a prova de personalitat activa i forta i, en conseqüència, valorat positivament,
tot i que no sigui expressat de manera oberta. Aquests judicis de valor són percebuts
per les nenes i els nens, i té com a conseqüència un augment de les actituds conflictives.
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En una nena, un comportament conflictiu és molt menys tolerat que en un nen,
que sovint rep sancions menys dures que les nenes. Aquesta valoració diferent,
negativa per a les nenes i positiva per als nens, es repeteix en relació amb la
pulcritud dels treballs o la curiositat per les coses i les persones.
En canvi, en la trajectòria professional posterior de les noies, es mostren les conseqüències de la discriminació viscuda. Les nenes tendeixen a adoptar comportaments
de major adhesió a les normes establertes, perquè la seva ruptura no els suposa avantatges; per consegüent, tendeixen a ser més estudioses i a aconseguir majors èxits
acadèmics.
Al mateix temps, però, la forma de socialització que han rebut tant a la família com al
sistema educatiu actua sobre elles convencent-les del seu lloc secundari en la societat, de la normalitat del paper subordinat i de la menor atenció de la qual són objecte. 
Per aquesta raó, la discriminació sexista no té com a conseqüència una menor qualificació acadèmica, però sí una devaluació de les possibilitats personals de la nena,
que ha experimentat durant la infància un llarg aprenentatge de no-protagonista i ha
interioritzat la inseguretat en els àmbits públics.

Educació emocional i afectiva
Fins fa poc, ningú no qüestionava què s’havia d’ensenyar i què no s’havia d’ensenyar
a l’escola i als instituts. Els temps, per sort, estan canviant. Com ja s’ha anat comentant al llarg d’aquest capítol, a part de la transmissió de coneixement, l’escola té un
enorme pes en la socialització de les persones a través del currículum ocult que, de
manera molt subtil, ensenya a obeir els superiors, a acceptar les jerarquies i l’ordre
establert, així com un sistema de normes i valors que promou la formació d’uns individus que acceptin l’estat de les coses de manera inqüestionable.
Aquest procés de socialització de l’individu, avui dia, pràcticament és delegat a l’escola pel debilitament progressiu d’aquesta capacitat en la família i per la irrupció dels
mitjans de comunicació com a nous agents socialitzadors, entre altres aspectes. No
hem d’oblidar, però, que la responsabilitat educativa no ha de recaure només en l’escola, sinó en tots els agents socialitzadors i educadors, més enllà del marc escolar. 
És en aquesta coresponsabilitat educativa que hem de continuar cercant models
coeducatius alternatius a l’ordre imperant.
Cal, doncs, reinventar l’educació en un món que canvia. L’educació ha d’ampliar els
temes, les formes i els mètodes per accedir a gaudir de la cultura del saber, tot buscant un equilibri harmoniós entre la formació racional i l’alliberament de la sensibilitat. 
Així, els objectius de l’educació concorden amb el desenvolupament d’una formació
integral, immersa en una cultura i una societat globals.

Coeducar en el marc escolar  61

L’educació ha d’ampliar els temes, les formes i els mètodes per gaudir de la cultura del saber i buscar un equilibri harmoniós entre la formació racional i l’alliberament de la sensibilitat.
Fins avui, l’escola ha centrat els seus esforços a desenvolupar els aspectes racionals
dels individus, oblidant en molts casos l’aspecte sentimental i afectiu.
La intel·ligència emocional, obviada durant anys, comprèn habilitats com l’autocontrol,
el coneixement d’un mateix, la motivació o la sensibilitat per tenir en compte els sentiments dels altres. La malaptesa emocional ens condueix a tenir reaccions desproporcionades i mal dirigides, que poden dur-nos a resultats desastrosos per a nosaltres
mateixos i per als altres.
El gènere, a més a més, per un cantó encadena homes i dones a maneres de sentir i
de viure imposades per la tradició, i, per l’altre, sabem que els sentiments s’aprenen
i que per canviar les actituds profundes cal canviar primer les creences que les determinen; per tant, és imprescindible iniciar una educació emocional que «desaprengui»
allò après.
Cal crear nous sentiments i elaborar unes noves creences afectives. L’educació afectivosexual en l’adolescència27 pot ser una contribució important per al desaprenentatge de la violència i per a la formació d’unes relacions més sanes i igualitàries, lliures
de violència de qualsevol tipus, ja que els joves i les joves, a partir del coneixement
dels seus sentiments, estaran en condicions de gestionar-los de la millor manera.
Així, entre els equips de treball és necessari establir unes relacions de confiança i ajuda mútua, unes relacions que permetin actuar amb mesura, i deixar de banda la sensació que no s’hi pot fer res o que mai es fa el que és suficient. Aquest és el veritable
camí cap a la construcció d’una escola i d’unes institucions, espais, en definitiva, no
sexistes i més lliures i justos, on tinguin cabuda tot tipus de coneixements i de persones i maneres de fer, sempre des de l’afecte, el respecte i la confiança.

27.  Per consultar una proposta d’actuació es pot recórrer al llibre de Rosa Sanchis Tot per amor?: una
experiència educativa contra la violència a la dona.

  62

Coeducar des de l’àmbit local:
portes obertes

Aquest capítol final no pretén cap altra cosa que obrir noves portes a la coeducació,
més enllà dels límits del món escolar. Es tracta d’un capítol obert que intenta sembrar
i recollir inquietuds entre les diferents persones que treballen en l’àmbit de la promoció
de polítiques d’igualtat, en particular, i en tots els àmbits de les polítiques públiques,
en general, per tal d’adoptar una perspectiva coeducativa en el seu treball quotidià.
A escala global es tracta d’un apartat que es proposa fer una primera aproximació a
la noció de ciutats coeducadores, intentant fer algunes aportacions i moltes preguntes, des de la perspectiva de gènere, al concepte de ciutats educadores.28

Ciutats coeducadores
El concepte de ciutat educadora es va institucionalitzar l’any 1990 amb motiu del Primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Barcelona, per tal d’integrar sota
un mateix marc els diferents àmbits i agents educatius d’una ciutat, incloent-hi els espais d’educació formal, no formal i de lleure. D’aquesta manera, el concepte ha evolucionat fins al punt de considerar l’educació com a eix transversal de les polítiques
municipals (PEC 2007).
El concepte «ciutats educadores» implica, a més de les famílies i l’escola, els
ajuntaments, les associacions, les indústries culturals, les empreses i altres institucions i col·lectius de la ciutat.
Aquest concepte –explica la secretària de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, Pilar Figueras– obre l’educació a una nova dimensió que implica, a més de
les famílies i l’escola, també els ajuntaments, les associacions, les indústries culturals, les
empreses i altres institucions i col·lectius de la ciutat.

28.  Les ciutats amb representació al Primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a
Barcelona al novembre del 1990, van recollir a la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu
de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a
l’atzar. Aquesta carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Declaració Mundial sobre Educació per
a Tothom (1990), en la Convenció que es va assumir a la Cimera Mundial per a la Infància (1990) i en la
Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).
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D’aquesta manera, l’educació s’entén com una tasca compartida per les famílies i les
escoles, però també per altres agents que no havien estat considerats fins a aquell
moment com a coresponsables de l’educació ciutadana. Per exemple, les persones
encarregades dels serveis socials i d’atenció a les persones, de la planificació urbana,
la mobilitat i la vialitat, de la salut o de la seguretat, dels esports, dels mitjans de comunicació, etc.
En aquest marc, el Projecte educatiu de la ciutat de Barcelona ha promogut i desenvolupat durant els últims anys l’Àrea de Valors i Ciutadania Activa, sota la direcció
d’Amparo Tomé –una persona profundament compromesa amb la coeducació–, en el
qual ha estat considerada la perspectiva de gènere dins dels diferents projectes, posant èmfasi en el valor de la igualtat com a valor ciutadà democràtic fonamental.
Un dels objectius clau del concepte «ciutats educadores» és la presa de consciència del paper que té tothom en els processos educatius d’una ciutat des de
la interdisciplinarietat i la transversalitat.
Prendre consciència del paper que tenim totes les persones en els processos educatius d’una ciutat és un dels objectius clau de l’ús d’aquest nou concepte i eix estructurant de les polítiques locals. Per això, la ciutat educadora implica un compromís que
han de compartir els governs locals i la societat civil per tal de promoure condicions
d’igualtat, d’inclusió i de sostenibilitat en el temps i en els diferents espais d’un territori.
Interdisciplinarietat. És una forma de treball complexa que reconeix el caràcter relatiu dels
enfocaments científics per separat i estimula l’elaboració de nous enfocaments metodològics més adequats per a la solució dels problemes, integrant instruments i fórmules
d’acció de diferents disciplines, a partir d’una concepció multidimensional dels fenòmens.
Transversalitat. En educació, les temàtiques transversals impliquen el conjunt de continguts essencialment actitudinals que formen part de les activitats plantejades en totes les àrees curriculars del sistema educatiu (per exemple, educació ambiental, educació per la pau, educació per a la ciutadania o coeducació). Abasten continguts de
diferents disciplines i el seu tractament ha de ser abordat des de la complementarietat.
En els processos educatius inherents a una ciutat, la interdisciplinarietat aportarà la
riquesa dels diferents mètodes per a l’anàlisi de la realitat, tot integrant professionals
procedents de diverses disciplines en la cerca de múltiples solucions per a un mateix
problema social; la transversalitat, per la seva banda, implicarà la comprensió profunda de la importància de la coeducació en totes les esferes de la vida ciutadana i la
gestió de les ciutats.
Perquè una ciutat sigui educadora ha de tenir una intencionalitat molt clara cap a determinats valors democràtics i de justícia social. Per a aquesta finalitat, s’hauran de
preveure, a través de les polítiques locals, els canvis que la societat experimenta
contínuament, així com les noves necessitats socials que deriven d’aquestes noves
maneres d’entendre i de ser al món.
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Els principis que sustenten el concepte de ciutat educadora, tal com assenyala la Carta de Ciutats Educadores (2002), són els d’impulsar la qualitat de vida, la igualtat
d’oportunitats, el diàleg intergeneracional, la formació al llarg de la vida, l’associacionisme, la participació ciutadana i la coordinació entre administracions i societat civil.
Els principis que sustenten el concepte «ciutat educadora» són la qualitat de
vida, la igualtat d’oportunitats, el diàleg intergeneracional, la formació al llarg de
la vida, l’associacionisme, la participació ciutadana i la coordinació entre administracions i societat civil.
El nostre punt de partida per tal de recollir i proposar pautes d’actuació per a tècniques, tècnics i responsables de les polítiques municipals és el de fer evolucionar el
concepte de ciutat educadora un pas més enllà, fins al punt d’aconseguir proposar
que la coeducació sigui eix transversal de les polítiques municipals.
D’aquesta manera, tota acció educativa estaria travessada per la perspectiva d’igualtat de gènere de manera integral i seria incorporada «en totes les polítiques, en tots
els àmbits i en totes les etapes, per part dels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques», tal com suggeria el Consell d’Europa l’any 1999 en parlar
de gender mainstreaming (transversalització de gènere).
Com hem vist al llarg d’aquest document, avui el concepte coeducació no pot designar únicament l’educació conjunta dels homes i de les dones. La coeducació designa
una determinada manera d’entendre l’educació, dintre de l’escola i fora, basada en una
veritable igualtat d’oportunitats sostinguda al llarg del temps, que dóna el seu just valor a les diferents aportacions fetes per les dones i pels homes a la vida quotidiana, a
la ciència i a la història, en un model pedagògic que recull els sabers femenins fins ara
obviats i ocultats i que és capaç d’educar per igual els nois i les noies en la responsabilitat, l’autonomia, el reconeixement, el respecte, la confiança i la cura.

Oportunitats coeducatives
Aquest document de treball és el resultat d’un estudi de recerca, basat en la informació recopilada per personal tècnic (agents d’igualtat) de 56 municipis de la província
de Barcelona (annex I), sobre els criteris, implícits i explícits, que guien els processos
d’educació i participació ciutadana des de la perspectiva de gènere en els ajuntaments.
Analitzant les tendències i les divergències dels informes,29 el treball es va centrar en
la identificació de:

29.  Ens referim als qüestionaris que van respondre les agents d’igualtat, complementats amb les entrevistes realitzades a persones responsables de la promoció de les polítiques d’igualtat a escala local
en diferents municipis de la província. El model de l’entrevista es pot consultar a l’annex II.
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– Les diferents estratègies d’intervenció educativa desenvolupades a escala local
(bones pràctiques).
– Les necessitats detectades per tal d’integrar la visió coeducativa a la tasca quo
tidiana del personal tècnic dels ajuntaments.
– Les resistències identificades o el nivell d’acceptació del qual gaudeix la perspectiva coeducativa entre el personal tècnic i polític dels municipis.
Dels resultats de l’anàlisi realitzada s’han desprès els criteris per a l’estructuració
d’aquesta guia, tot intentant respondre, en alguna mesura, a les necessitats expressades per les persones enquestades. Entre altres coses, demanaven disposar de material actualitzat sobre la coeducació avui, de guies metodològiques amb orientacions
per a l’acció, d’eines i recursos per a la coeducació fora de l’àmbit escolar, d’elements
argumentadors per a la superació de les resistències identificades, etc.
Pel que fa a la intervenció coeducativa o bones pràctiques, es detectà que la majoria de
municipis enquestats han tingut alguna experiència transversal en la promoció de polítiques d’igualtat de gènere a través d’estratègies educatives, però sempre en un primer
nivell de sensibilització ciutadana (jornades, tallers, xerrades i altres accions puntuals). 
En altres casos, les experiències coeducatives s’han concentrat en el món escolar.
No obstant això, un desig i una demanda imperant de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, és començar a traçar idees per tal d’obrir nous camins al treball coeducatiu
fora de l’àmbit estrictament escolar.
La coeducació fora de l’àmbit estrictament escolar pot ser una oportunitat per
impulsar noves idees de treball transversal a escala local.
Amb aquesta motivació, el final d’aquest document romandrà obert a les vostres
aportacions, com si fossin múltiples portes obertes per a la coeducació. Perquè una
porta s’ha de creuar per poder sortir dels llocs coneguts, i només en obrir-la es pot
convidar més persones a entrar a dintre o es pot sortir a l’exterior, a caminar, a compartir, a viure.
Durant molts anys, les persones compromeses amb la coeducació han anat dissenyant
models coeducatius de centres escolars, que hem anat descrivint, en els seus diferents vessants, al llarg d’aquest document i d’altres. El repte de futur consisteix a anar
dissenyant conjuntament models coeducatius de ciutat, de manera que aconseguim
formular-nos les preguntes adequades a cada context des de diferents disciplines i
perspectives, trobant els espais adients per al debat i la creativitat transformadora.
Per aquest motiu, al llarg d’aquest document hem fet un exercici d’extrapolació entre
els àmbits d’observació que s’han anat treballant en el marc escolar i els àmbits que
es podrien observar en el si de les administracions públiques i en la vida d’una ciutat. 
Perquè sabem que aquestes línies de reflexió generaran un efecte «d’extensió interpretativa» d’un àmbit de treball a un altre.
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Com s’ha explicitat a la part introductòria, amb aquest treball no es té la pretensió
d’oferir receptes ni respostes úniques o tancades, perquè no n’hi ha. Per això creiem
que aquest document hauria d’assemblar-se a un quadern de bitàcola i ser guixat, subratllat i reescrit constantment, amb la base de les vostres notes, observacions i constatacions empíriques.
Adreçar aquesta guia al personal tècnic i amb responsabilitat política dels municipis
ha representat un important repte i un esforç d’adaptació, ja que, fins ara, les propostes i les metodologies coeducatives s’havien dissenyat exclusivament per al personal
docent dels centres escolars.
Tanmateix, sabem que la coeducació s’ha d’adaptar a les noves realitats i necessitats
socials i que el personal tècnic i polític dels municipis té l’enorme avantatge d’estar a
prop dels diversos processos educatius d’una ciutat. Això representa múltiples oportunitats coeducatives.30
A través del treball local, que representa la màxima proximitat amb les nostres conciutadanes i els nostres conciutadans, hem d’adquirir la capacitat de visibilitzar, documentar i implementar polítiques que combatin la discriminació inspirada en qualsevol diferència: sexe, raça, classe, origen cultural, preferència sexual, etc.
Amb aquest propòsit, un primer pas és crear o enfortir les lleis municipals i la normativa
local en matèria de lluita vers la discriminació, eradicant totes les normes que impliquin
discriminació negativa, segregació o jerarquització de les diferències entre les persones.
La coeducació s’ha de poder incloure explícitament en els plans d’igualtat dels
municipis com un aspecte complex que s’ha de desenvolupar des de tots els
àmbits del treball local.
Per això és important promoure i donar seguiment a plans d’igualtat que incloguin accions afirmatives en tots els àmbits de la vida ciutadana: laboral, educatiu, sanitari,
urbanístic, etc. En aquest marc, la coeducació s’ha de poder incloure explícitament en
els plans d’igualtat dels municipis com un aspecte complex que s’ha de desenvolupar
des de tots els àmbits del treball local. És a dir, que no ha de ser un aspecte delegat
ni relegat al món escolar, sinó que ha de ser un compromís amb els processos educatius de la ciutat en els seus diferents àmbits.
El següent pas que proposem en la implementació de les polítiques locals és observar
els resultats o les conseqüències de les nostres intervencions, debatre amb tots els
agents implicats, avaluar qualitativament i documentar els avenços aconseguits. Només d’aquesta manera podrem continuar construint conjuntament coneixements significatius per fer de les nostres ciutats espais humans, sostenibles i justos.
30.  Sobre noves realitats i necessitats socials, des d’una perspectiva de gènere, es poden consultar:
C. Lomas. ¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres.
M. Castells i M. Subirats. Mujeres y hombres: ¿un amor imposible?
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Per això, us animem a començar a observar les vostres ciutats, a destacar aquells elements que ens poden indicar que la nostra ciutat és coeducadora, definint les variables que produeixen les discriminacions i identificant les aportacions que, des d’un
punt de vista integrador (no androcèntric), podríem fer a la nostra ciutat, per viure i
conviure-hi millor.
Alguns indicadors que ens conviden a la reflexió poden ser els següents:
– Una ciutat amb publicitat que utilitza les dones com a objecte sexual pot coeducar?
– Es pot considerar coeducadora una ciutat que, als diaris i periòdics locals, publica
multiplicitat d’anuncis amb dones que es prostitueixen?
– Una ciutat pot ser coeducativa havent-hi prostitució sexual?
– Una ciutat on el lleure es redueix a la competició, al futbol, a l’alcoholisme i al consum, pot ser coeducadora? La vida ha de recobrar el sentit de viure-la, no de consu
mir-la...
– Una ciutat coeduca si hi ha vida al carrer i xarxes socials fortes. Amb sensació
d’equitat sobre els usos dels espais i dels recursos, pot ser insegura una ciutat?
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Annex I. Municipis enquestats

Arenys de Mar, Maresme

Masnou, el, Maresme

Badalona, Barcelonès

Mataró, Maresme

Badia del Vallès, Vallès Occidental

Molins de Rei, Baix Llobregat

Barberà del Vallès, Vallès Occidental

Montcada i Reixac, Vallès Occidental

Berga, Berguedà

Olesa de Montserrat, Baix Llobregat

Calella, Maresme

Pineda de Mar, Maresme

Canovelles, Vallès Oriental

Prat de Llobregat, el, Baix Llobregat

Cardedeu, Vallès Oriental

Ripollet, Vallès Occidental

Castelldefels, Baix Llobregat

Roda de Ter, Osona

Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental

Rubí, Vallès Occidental

Corbera de Llobregat, Baix Llobregat

Sabadell, Vallès Occidental

Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat

Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat

Esparreguera, Baix Llobregat

Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat

Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat

Sant Celoni, Vallès Oriental

Garriga, la, Vallès Oriental

Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental

Gavà, Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat

Granollers, Vallès Oriental

Sant Joan Despí, Baix Llobregat

Llagosta, la, Vallès Oriental

Sant Just Desvern, Baix Llobregat

Franqueses del Vallès, les, Vallès Oriental

Sant Pere de Ribes, Garraf

Igualada, Anoia

Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental

Lliça d’Amunt, Vallès Oriental

Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès

Llinars del Vallès, Vallès Oriental

Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat

Malgrat de Mar, Maresme

Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès

Manresa, Bages

Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès
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Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental
Sitges, Garraf
Terrassa, Vallès Occidental
Torelló, Osona
Vic, Osona
Viladecans, Baix Llobregat
Vilafranca del Penedès, Alt Penedès
Vilanova i la Geltrú, Garraf
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Annex II. Enquesta

Municipi:
El nombre d’habitants del municipi on treballes és de:
1. 

< 5.000

2. 

5.000 – 15.000

4. 

30.000 – 50.000

5. 

> 50.000

3. 

15.000 – 30.000

Al municipi on treballes, hi ha Projecte educatiu de ciutat?
1. 

Sí    2. 

No    3. 

No ho sé    4. 

Sí, però no sé en què consisteix

Professió:
Àrea de treball:
Càrrec:
Quina era la teva ocupació abans de treballar en temes d’igualtat i/o d’educació?

Sexe:
1. 

Dona    2. 

Home

Edat:
1. 

< 25     2. 

25 – 35     3. 

35 – 45     4. 

>45

Estudis
Nivell: 1. 

Batxillerat

Formació: 1. 

Magisteri

2. 

FP / CFGS

2. 

Pedagogia

3. 

Estudis mitjans

3. 

Psicologia

4. 

Estudis superiors

4. 

Sociologia

5. 

Màster / Postgrau

5. 

Educació social

9. 

Altres

9. 

Altres
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Descriu les teves activitats principals al teu lloc de treball:

Descriu quins programes gestiones de manera directa o indirecta

Consideres que la coeducació és una prioritat al teu municipi?
1. 

Sí    2. 

No    3. 

No ho sé

Per què?

Hi ha alguna experiència de treball coeducatiu al teu municipi?
1. 

Sí    2. 

No    3. 

No ho sé

Si la resposta és afirmativa, descriu en què ha consistit, si us plau:

S’ha generat algun tipus d’estratègia al teu municipi, des de l’Administració
pública o des de la societat civil, per tal de combatre les discriminacions per raó
de gènere?
1. 

Sí    2. 

No    3. 

No ho sé

En les següents qüestions, et demanem que facis una reflexió de manera sintètica.
Quines serien les implicacions d’integrar una mirada coeducativa en les teves activitats?
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Descriu les teves necessitats principals per tal d’integrar la visió coeducativa en la
teva tasca quotidiana:

Des de la teva perspectiva, quins són els agents educatius més rellevants al municipi on treballes?

Quin és el nivell d’acceptació entre el personal tècnic i polític del teu municipi de
la importància de treballar amb perspectiva de gènere?

Quines són les principals resistències que has trobat?

Si vols afegir alguna reflexió o la descripció d’alguna experiència, serà benvinguda.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.
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