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OPOSTES PER A LA INTERVEN
NCIÓ COEEDUCATIVA ALS CASSALS INFA
ANTILS
PRO

1‐ El ssistema se
exe ‐ gène
ere
El sexe al∙ludeix a less característiques biològgiques del nostres
n
cosso
os (com els òrgans gen
nitals internss i
ell que ens distingeix
d
enntre femelless o mascles. El
externs, laa càrrega hormonal o elss cromosom es) i és aque
gènere, en
n canvi, fa referència a la construcc ió social de les identitatts «home» i «dona». És el terme qu
ue
s'utilitza p
per explicar com,
c
en funcció del nostree sexe, se'ns atorga una identitat
i
conncreta, una manera
m
de seer,
expressar,, actuar i sen
ntir que reprodueix les ddesigualtats de gènere i discrimina a totes aque
elles personees
que s'atreeveixen a sorrtir‐ne. Cal te
enir present però, que sovint
s
el gènere opera dee forma inco
onscient i aixxò
dificulta poder detectaar‐lo.
me fem referència a aquuelles actitud
ds, rols, estereotips, valoors o creence
es, basades en
e
Quan parlem de sexism
el domini i l’autoritarrisme del gè
ènere mascuulí sobre el femení,
f
que formen parrt de la nosttra cultura. El
umanes ambb més o men
nys intensitaat.
sexisme éés present a tots els àmbits de la viida i de les relacions hu
Moltes veegades s'apreenen i es tra
ansmet d'unaa forma inco
onscient, fun
nciona implíccitament a le
es institucion
ns
públiques i les entitatss socials, en les rutines d e les relacions familiar i en
e els àmbitts d’estudi, oci i/o treball.

Activitat pe
er la reflexióó El gènere en primera
p
persona:


Recordem
m quina va seer la primera vegada a la nostra vida enn que vam
comprend
dre que hi havi a alguna cosa que
q ens feia diferents de l’altre
re sexe i que
això implicava que hi haavia alguna cosaa no que podia o que havia dee fer, pel fet
de ser nena o de ser nenn. I a l’actualitatt?



e situacions e n les que el gènere hagi cond
dicionat alguna decisió a la
Pensem en
nostra vid
da.

REECURSOS:
http://ww
ww.coeducaccio.com/index.php/expperiment‐so
obre‐el‐tracte
e‐de‐person es‐adultes‐vvers‐un‐bebe
e‐
vestit‐de‐blau‐i‐un‐ve
estit‐de‐rosa‐1317.html ‐ Aquest vídeo breu en
ns mostra uun experime
ent en el qu
ue
s’observa el diferent tracte
t
de less persones a dultes cap a una criatura, quan pen sen que és un
u nen i quaan
pensen qu
ue és una nena.

2‐ Del gèènere a la desigualttat
Si observeem premsa, internet, víd
deos musicaals, publicitat, etc... fàcilment podreem trobar moltes
m
imatgees
que ens m
mostrin diverrsos àmbits i formes de discriminaciió, en les quals els modeels de gènerre hi tenen un
u
paper fonamental i qu
ue a la vegada en són perrpetuadors.
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L’observacció i el trebaall amb les im
matges perm
met debatre i posar sobre
e la taula algguns concepttes i idees peer
a començaar a treballarr, com són per exemple:









La cura i els serveis domèstics,
d
la maternitat
m
i les rrenúncies
La po
olítica i els espaiis de poder
La hip
persexualització
ó de les nenes i el paper de la dona com a ob
bjecte de desig sexual
s
al serveii de l’home
La fem
minitat i la massculinitat hegem
mònica així com
m les exigències socials de cada
a gènere
Els ro
ols i els estereottips
El pap
per del llenguattge com a elem
ment clau en la cconstrucció de la realitat
El pap
per de l’educacció i de les expectatives enverss els infants

Aquests eelements quee hem anat observant a un nivell so
ocial més ma
acro, els acoostarem a l’e
educació de
els
infants peer tal de pod
der identifica
ar com aque stes constru
uccions, estru
uctures de ppoder i relacions desiguaals
es reprodu
ueixen en peetit format i són
s la base dde les constrruccions futures.
REECURSOS:
https://ww
ww.youtubee.com/watch?v=pQishDa KLdM – aqu
uest vídeo ens
e mostra uun experime
ent en el qu
ue
podem veeure la desvalorització d’a
allò femení.
http://ww
ww.coeducacccio.com/wp‐content/upploads/2014//04/TOM%C3
3%89‐AMPA
ARO‐
Diagnosticco_centro_educativo_Am
mparo_Tomee.pdf – articcle d’Amparo
o Tomé en eel que reflexxiona sobre la
igualtat als centres educatius.

3‐ El
E sexismee a l’educa
ació: la tra
ansmissióó
q hem visst que estan
n presents a la societat,, arriben i traspuen a lees
Tots aqueests elementts sexistes que
criatures que progresssivament va
an aprenentt què signifiica ser nen i què signiffica ser nena a la nostrra
societat.
v adquirintt i desenvolupant la sevva
Els agentss de socialitzzació, a parttir dels qual s les nenes i els nens van
identitat d
de gènere só
ón diversos: la família, eels mitjans de
d comunicació, l’escola,, el grup d’igguals, el barrri,
etc.
Si bé en aalguns casoss ens resulta
a molt fàcil identificar‐h
ho, és més complicat
c
enn els espais educatius on
o
sembla qu
ue la igualtatt és un eleme
ent imperantt.
Per això, proposem identificar co
om aquests missatges arriben
a
a less criatures ddes de diferents vies qu
ue
n espais educatius que són
s suposadaament neutrres a partir de l’observaació sistemàttica, tal i com
troben en
s’exposa a l’apartat 5.

REECURSOS:
http://ww
ww.coeducacccio.com/wp‐content/upploads/2013//01/GO%C3%
%91I‐I‐HERNA
ANDEZ‐Ha‐vvuelto‐el‐
sexismo‐o
o‐es‐que‐nun
nca‐se‐fue1.p
pdf
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http://you
utu.be/OCTTTAwkkasw ‐ Experiència
E
dd’un projecte
e de coeduca
ació a una esscola bressoll de Barcelon
na
http://ww
ww.coeducacccio.com/wp‐content/upploads/2014//03/GuiaDida
actica_‐DEFI NITIVA.pdf
didàctica p
per personess educadores, mestres i ffamílies

‐

Guia

4‐ Què entenem
e
p
per coedu
ucació i qu
uè perseguueix?
q a la nosttra societat, hi ha exigèn
ncies diferentts per a cada
a sexe i actuaar
La coeduccació implica adonar‐se que,
en conseq
qüència de fo
orma conscie
ent. La coeduucació implicca tenir obje
ectius diferennts per a nois i per a noiees
per tal qu
ue ambdós arribin a viiure una ve ritable equitat. Quan ens
e adonem que els ro
ols femeninss i
masculins són diferen
nts, veiem qu
ue els infantts necessiten
n un suport afegit difereent per pode
er alliberar‐sse
d’aquests estereotips socials. Aquest suport quue els ajuda a ser lliures és la coeduccació:







a quotidià i a “la vida priivada”.
Coeducar implica donar valorr als aspectees vinculats al
Coeducar consistteix en dese
envolupar tootes les capa
acitats, tant de nens coom de neness, a través de
d
l’educació.
Suposa eliminar estereotips o idees preeconcebudess sobre les característiqques que han de tenir lees
mes.
nenes i els nens, els nois i les noies, les doones i els hom
et a ser difeerent, pel qu
ual és necesssari educarr valorant le
es diferèncie
es
Cada noi i cada noia té dre
q
personals.
individuals i les qualitats
d
estratègies per coontrarestar aquestes
a
desigualtats
Coeducar vol dir definir

5‐ Per
P un can
nvi de mirrada, la ob
bservació::
n
societtat, comence
em a identificcar com aqu est es troba present en
Un cop ideentificat el seexisme a la nostra
diferents eelements que participen de la socialiització de ne
enes i nens.
Per tal dee poder inteervenir, cal primer apreendre a obsservar el no
ostre entornn. Aquesta observació
o
h
ha
d’incorporrar la perspeectiva de gèn
nere.
Per apren
ndre a obserrvar, és nece
essari comennçar a partirr d’observacions sistemààtiques que ens permetin
obtenir un
ns resultats el
e màxim d’o
objectius posssibles.
Aq
questes obseervacions permetran:
a. Entrenar la
l mirada i d’aquesta
d
maanera incorp
porar la persspectiva de ggènere a totes les nostrees
pràctiquess quotidianes.
b.. Ser el pun
nt de partida per a les inttervencions i els canvis en
e els compoortaments i actituds
a
de lees
educadorees i educado
ors que estaan en contaccte amb els infants i quue de manerra inconscien
nt
reprodueiixen estereottips
4
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Proposem
m observar:
a) Els contes
q tenim al
a centre peer tal de poder identificcar quins m
models de gè
ènere i valors
Analitzar els contes que
transmet. Per això po
odem mirar els contes (ttant el text, com les ima
atges) tenintt en compte
e els següents
aspectes:


Qui és la perso
ona protagonista (noi, nooia o home o dona, sigui en format hhumà o en an
nimal)



Si es reprodueeixen rols esstereotipats (el nen valen
nt i la nena que té por o que no ap
pareix) o si pel
co
ontrari es preesenten rols oposats. Tam
mbé podem observar si apareixen
a
alttres opcionss diferents.



El llenguatge: sexista o incclusiu. Parla dde nens, o de nenes i nens o d’infantts, etc.



q
papers tenen? Tenen papers esstereotipats:: per exemple la mare qu
ue
Laa resta de peersonatges: quins
vaa amb els inffants a l’esco
ola, el pare quue va a trebaallar o llegeixx el diari...

mportant pap
per socialitzaador en els in
nfants!! És im
mportant es tar alerta am
mb els modeels
Els contess tenen un im
de nenes i nens, futurres dones i homes
h
que aaquests conttes ens ofere
eixen, així coom amb els mites i falcees
que ens ofereeixen al volta
ant de temess com les rela
acions afectiives i l’amorr.
creences q
PR
ROPOSTES A L’HORA D’E
ESCOLLIR ELSS CONTES:


Que transmettin uns valo
ors positius (més enllà de
d si són masculins
m
o ffemenins): cooperació,n
c
no
violència, la cu
ura, la responsabilitat, ell compromís, empatia, asssertivitat, laa presa de de
ecisions, etc..



Que els conttinguts eduq
quin sobre temes com
m l’afectivitat i la sexuaalitat, prese
entant tamb
bé
diversitat d’id
dentitats, oriientacions, ddiversitats faamiliar, etc. que promogguin relacions igualitàriees
(com a forma de prevenció
ó de la violènncia de gène
ere)



Que els perso
onatges no responguin
r
a estereotipss de gènere (noies fràgiils, submisess, dependents
po
orugues, preeocupades per
p l’estèticaa i nens vale
ents, forts, segurs
s
de síí mateixos, ...). Presentaar
m
models que trransgredeixin aquest, taant en neness com en nens!!! (ja quee en nenes ho
h veiem méés
haabitualment)).



Que apareguin personatgges masculinns i femeninss realitzant els mateixoss tipus d’acttivitats, tant a
l’ààmbit públic com en el privat.
REECURSOS SO
OBRE CONTES:
htttp://www.coeducaccio.ccom/wp‐conntent/upload
ds/2014/04/G
Guia‐contes‐‐coeducatiuss‐CIRD.pdf ‐
M
Maleta de con
ntes coeduca
actius del CIR
RD
htttp://www.coeducaccio.ccom/index.pphp/materiall/noies‐i‐noiss‐tants‐a‐tannts ‐ Selecció
ó de contes de
d
Ro
osa Sensat per a infantil, primària i seecundària.
htttp://www.coeducaccio.ccom/wp‐conntent/upload
ds/2012/09/ccuentosparaaviviryso%C3%B1ar.pdf –
Reecull de conttes de FETE – UGT, edicióó especial pe
er a la preven
nció de la vioolència de gè
ènere.
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b. Lees famílies
Les famílies tenen les seves pròpies dinàmi ques i és evvident que des de foraa és compliccat incidir, no
n
ència de doss aspectes:
obstant, ccal que prengguem consciè


n és el paperr de les famíílies en l’edu
ucació dels innfants i com
m hi participeen
Peer una banda saber quin
els diferents membres
m
(ma
are, pare, àvvia, avi,...)



Peer altra band
da ser consccients de quuina manera interactuem
m i ens relaccionem amb
b els diferents
m
membres de la família, què demanem a qui, què esperem
e
de qui,
q etc.

Per a fer laa observació
ó, proposem que cada diaa, durant el transcurs
t
d’u
una setmanaa, anoteu qui acompanyaa i
qui recull als infants.

ació dels difeerents memb
bres de la fa mília representa modelss a imitar peer als infantss. Tot i que és
é
La implica
difícil acceedir i transfo
ormar els rolss i les dinàm
miques sí que podem interrvenir fomenntant la co‐reesponsabilita
at
dels difereents membrees en la mesu
ura del que ssigui possiblee (assistència
a a les reunioons, notes dirrigides a…)
Un elemen
nt interessan
nt sobre el qu
ual reflexion ar és la man
nera com enss adrecem a les famílies o les personees
progenitorres. Hi ha qu
ui afirma que parlar de ppares i marees és inclusiu
u. Per nosaltrres, és més inclusiu
i
parla
ar
de famíliees (si bé és ceert que el pro
opi conceptee de família ja
j és qüestio
onable), ja quue engloba altres
a
realitats
més enllà de la de ‘pa
are‐mare’, co
om poden seer les de fam
mílies homossexuals ‘paree‐pare’, ‘marre‐mare’, perrò
també less monoparen
ntals ‘pare’ o monomaarentals ‘marre’, o altress tipus com famílies recconstituides o
aquelles fformades peer avis o àviees o d’altress persones adultes.
a
És im
mportant quuan parlem de llenguatg
ge
inclusiu no
o pensar solss en inclouree allò femeníí sinó en refllexionar sobrre l’imaginarri que genera
a un conceptte
o un altre i cercar aquell que faci referència
r
a uuna realitat més
m àmplia i, per tant, m
menys discrim
minatòria.

c. Laa roba dels infants
Per a tenir dades méss sistemàtiqu
ues sobre la roba que po
orten els infa
ants podeu ddurant una setmana,
s
cad
da
dia al iniciar la sessió fer una foto
ografia de toot el grup d’’infants (si us
u és més còòmode podeu fer diversees
amb grupss més petits)).
Ens fixarem en quin tipus de roba
a porten (pa ntalons xand
dall, texà, faldilla, vestit,, leguins,...), quin tipus de
d
calçat porrten (sabatess, babes, botes, amb corddons, amb be
elcro, ...) i fin
nalment els ccolors de la roba.
r

La roba qu
ue usen els in
nfants a parrt de tenir unn paper en la
a identificació
ó (sóc nen, sóóc nena) infl
flueix en el seeu
desenvolu
upament en tant
t
que posssibilita o limiita el movim
ment, l’expresssió i l’experiimentació.
Els colors blancs i clarss s’embruten
n més i per taant limiten certes
c
experiències.
ats calçats (botes,
(
etc) junt amb eels tipus de pantalons (estrets, maalles amb veestit, petos....)
Determina
dificulten el desenvolu
upament de l’autonomiaa en la cura personal.
p
Les faldillees o vestits poden
p
converrtir‐se en facctors limitado
ors del moviiment un copp apareix la vergonya.
v
Un elemeent clau am
mb el que ens
e trobem avui en dia
a i que és tot un reptte, és el fenomen de la
hipersexua
alització de la
l infància o,
o més ben ddit, la hiperse
exualització de les nenees, ja que són
n aquestes lees
qui més pateixen (els nens encara
a no ho pateiixen tant). Aquest
A
consissteix en vestitir les nenes com dones en
e
petit, amb
b el conseqü
üent contingu
ut eròtic, dee ser per a lees altres perrsones i de cculte al cos, elements qu
ue
tenen una
a relació en la
a construcció
ó de les identtitats que po
oden aparèixxer durant l’aadolescència en situacion
ns
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gut a unes identitats
i
baasades més en satisfer i agradar a les altres que
q no pas al
d’abús i vviolència deg
reconeixem
ment propi.
REECURSOS:

http://ww
ww.coeducaccio.com/index.php/pprincelandia‐1102.htm
ml‐ Reportattge sobre Princelandia,
un espai on les nenees aprenen a ser princeeses.
e
d. Ell llenguatge
Us propossem observar el llenguatgge que s’emppra des del casal.
c
Ens podem
m fixar en do
os aspectes:


e
en el moment
m
en que fem unaa circular o fe
em un cartelll per a una activitat
a
o un
na
El llenguatge escrit,
no
ota a les fam
mílies



En
ns podem fixxar també en
n el llenguattge que emprem oralment. Podeu deemanar en algun
a
momen
nt
qu
ue una altre persona us observi duraant un període d’uns 5 o 10 en diverrsos dies. An
noteu quantees
veegades es em
mpra el mascculí com a geenèric i quanttes vegades empra un lleenguatge incclusiu.

el
mportant pap
per en la conffiguració de la realitat en
e tant que tté la funció d’anomenar
d
El llenguatge té un im
o s’anomena
a no existeix..
que existeeix: el que no
El llenguatge usant ell genèric en masculí
m
invissibilitza a less nenes, noie
es i dones, do
donant per su
uposat que en
e
ment podran
n saber si esstan inclosess o no en ell missatge, fet
f que geneera un impo
ortant desgast
cada mom
cognitiu a part d’impliicar represen
ntar‐se en unn segon term
me.

REECURSOS:
http://ww
ww.coeducacccio.com/wp‐content/upploads/2014//04/GENERALITAT‐DE‐CA
AT‐guia‐resum
m‐llenguatgee‐
no‐sexistaa.pdf ‐ Guia per a fer un ús del llenguuatge no sexista.

e. Laa distribució
ó de l’espaii
L’espai co
ondiciona el moviment i tipus de jooc dels infan
nts de forma
a subtil i dee vegades inconscient. Els
E
espais am
mplis fomentaaran un joc més
m mogut, mentre que els espais més
m petits seeran adients per a jocs de
d
manipulacció, on hi haggi més calma
a o que requuereixen de major atenció. Així donccs, la distribu
ució de l’espai
estarà facilitant un tip
pus de joc que transmetràà determinats valors i actituds.
Des d’un aanàlisi coedu
ucatiu, incorp
porem la perrspectiva de gènere per veure:
v




sii l’espai està reproduint els
e rols/este reotips de gè
ènere o no
veeient quins valors/habilitats que ess transmeten
n amb els diferents esppais de joc i el vincle qu
ue
m
mantenen am
mb els models hegemòniccs de feminittat i masculin
nitat.
observant qu
uin espai ocu
upa cada tippus de joc (ccentral o perifèric) i quiina quantitat d’espai , en
e
pais de joc
reelació amb laa resta d’esp
7
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Tot això ens donarà un
na primera visió
v
sobre ells aspectes, valors,
v
habiliitats, etc quee estem vole
ent ensenyarr a
través dell joc i podrem veure aqu
uells als quee donem més valor, dona
ant‐los més espai i ocup
pant posicion
ns
més centrrals i aquells d’altres als que
q donem m
menys valor..
Més especcíficament ens
e podem fixar en els raacons joc sim
mbòlic. Sovin
nt aquests esscenifiquem la vida adultta
a través de espais quotidians
q
(ccuineta, súpper, etc.), prrofessions/oficis (doctorr/a, taller mecànic,
m
etc.),
pais públics com la bibliioteca, etc. Així
A doncs, són
s jocs quee ens parlen
n de la nostrra
maquillatgge/roba, esp
cultura i o
on sovint po
odem veure representatts els rols/esstereotips de
e gènere (soobretot a mesura que els
e
infants són més grans). Des d’una mirada coedducativa inco
orporem la perspectiva
p
dde gènere pe
er tal de fixaar‐
nos en:




Q
Quins valors transmet cada
c
racó dde joc simb
bòlic i a qu
uin model dde feminitatt/masculinitaat
hegemònica correspon
c
(q
què hi posen en pràctica??)
Q
Qui juga a cad
da joc, quan de temps i qquin personaatge desenvo
olupa dins el joc
C
Com s’organittza el joc? (e
es donen rolss?, qui fa de què?...)

Aquestes observacion
ns en servira
an per idenntificar els ro
ols de gènere que s’esttan reprodu
uint en aqueell
moment i espai i podeer‐hi interven
nir posterior ment.
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