
El sexe, en canvi, és la classificació dels humans entre dones 
i homes segons característiques biològiques, com ara els 

òrgans reproductius, i funcions basades en la fisiologia, els 
cromosomes i les hormones.

SEXEGÈNERE

El gènere és la construcció social i cultural de dones i homes que 
estableix models de comportament per a la feminitat i la masculinitat. 

Aquesta construcció varia en el temps i en l'espai, i també entre
cultures.  En moltes societats, les característiques de la masculinitat 

estan més ben valorades que les de la feminitat.

Docència amb perspectiva de gènere

Les universitats són part del teixit social i, per tant, no escapen de la reproducció dels rols, els estereotips i les ideologies de gènere
en diferents àmbits de la seva activitat. Podem observar l'impacte del gènere en l'àmbit universitari en diversos aspectes: 

Per què és important incorporar la perspectiva de gènere a la universitat? 

QUÈ VOL DIR DOCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE?

QUÈ ÉS LA PERSPECTIVA DE GÈNERE?

Una docència amb perspectiva de gènere millora la qualitat docent i la rellevància social dels coneixements,
les tecnologies i les innovacions produïdes. Segons l'àmbit, la perspectiva de gènere permet:

Què aporta adoptar una perspectiva de gènere en la docència?

ENTORN ALUMNAT CONEIXEMENT AULA METODOLOGIA 
DOCENT I AVALUACIÓ

PROFESSIONS
I DISCIPLINES

Aprofundir en la com-
prensió de tota la socie-
tat, que permet defugir 

d'interpretacions parcials 
que parteixen de l'home 
com a subjecte universal 
i que tenen un impacte 
fort en conceptualitza-
cions teòriques o en les 

anàlisis empíriques.

Li proporciona noves 
eines per identificar els 
estereotips, les normes

i els rols socials de 
gènere. Aprèn a

qüestionar els patrons 
de socialització domi-

nants i desenvolupa una 
perspectiva de gènere 
aplicable a la seva vida 
personal i professional.

Eliminar l'androcentris-
me i evitar unes explica-
cions de les diferències 
de gènere que repro-
dueixin estereotips. 
També fomenta que 

augmentin les obres de 
dones citades a les guies 
docents, visibilitzant els 

referents femenins 
acadèmics.

Fer emergir qüestions 
relacionades amb 

l'entorn d'aprenentatge, 
com ara les interaccions 

a l'aula (per exemple, 
diferències en la 

freqüència d'interven-
cions), les dinàmiques 

de relació professo-
rat-alumnat o el 

llenguatge emprat.

Prestar atenció a les 
diferències en els 

resultats acadèmics de 
les dones i dels homes 
estudiants derivades 
de les metodologies 

docents i d'avaluació i, 
per tant, obrir la porta 
a models d'innovació.

Reflexionar sobre 
l'àmbit professional i la 
construcció històrica de 

la disciplina. Això 
permet entendre i 

corregir, si així 
s'escaiés, la desigual 

composició per sexe de 
l'alumnat i del personal 
docent de les diferents 

titulacions.

Volem ressaltar que la perspectiva de gènere no té a veure amb una mirada
femenina, sinó que significa «posar-se unes ulleres noves», per canviar la concep-

ció que tenim del món i la manera de ser-hi.  Adoptar o incloure la perspectiva
de gènere vol dir dur a terme accions per modificar la concepció masclista
i androcèntrica de ser al món i restablir-la sobre pressupòsits igualitaris.

Una docència sensible al gènere ha de partir, a més, d'una mirada
interseccional, que implica tenir en compte no solament el gènere sinó també 
la multiplicitat de característiques que afecten les persones i que influeixen en 
les situacions de desigualtat, com ara el sexe, la classe, la raça, les diferents 
capacitats, l'orientació sexual, la identitat de gènere, entre moltes altres.

PERSPECTIVA DE GÈNERE INTERSECCIONALITAT

La perspectiva de gènere fa referència a l'organització, la millora, el desenvolupament i l'avaluació dels processos de decisió, 
de manera que la igualtat de gènere com a valor s'incorpori a totes les polítiques, a tots els àmbits i a totes les fases per part 
dels diferents actors involucrats.

• La segregació horitzontal i vertical de les responsabilitats acadèmiques i de gestió.

• La infrarepresentació de les dones en les categories més altes de la carrera acadèmica.

• La dificultat de reconèixer el lideratge femení i expert.

• La invisibilització de les dones i les seves aportacions al currículum educatiu.

• La infravaloració de les àrees de recerca feminitzades o associades als estudis de gènere.

• La sobregeneralització dels fenòmens estudiats a partir de les experiències dels homes (androcentrisme) i la representació de les dones com a desviació 
del model ideal masculí.

• La menor quantitat de citacions a la recerca d'investigadores.

• La menor atenció que reben les dones en el mentoratge de la seva carrera investigadora.

• La prevalença de carreres científiques que no tenen en compte la maternitat ni la cura de persones dependents.

• Els casos d'assetjament sexual i per raó de gènere que es produeixen a les universitats i que afecten tant el personal acadèmic i de gestió com l'estudiantat.

Explicitar, conjuntament amb el professorat col·laborador,
de quina manera la perspectiva de gènere està incorporada en 

l'assignatura. Per exemple, explicar a l'estudiantat com ha de 
treballar l'activitat des de la perspectiva de gènere.

Proposar activitats o reptes que incloguin la perspectiva de gènere.

Definir resultats d'aprenentatge (RAP) que afavoreixin
treballar l'activitat amb perspectiva de gènere.

Establir criteris d'avaluació que incloguin la perspectiva 
de gènere.

Seleccionar recursos d'aprenentatge creats o coordinats tant
per dones com per homes (tendint a la paritat).

Sol·licitar recursos d'aprenentatge que no facin un
tractament discriminatori de la diversitat.

Encarregar nous recursos d'aprenentatge
en què s'incorpori la perspectiva de gènere.

Utilitzar el nom complet a l'hora de
referenciar els recursos d'aprenentatge.

 Fer un ús no sexista de la llengua.

QUÈ PODEM FER PER ADOPTAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES NOSTRES ASSIGNATURES?

EN EL 
DISSENY DE

L'ASSIGNATURA 

Fer un ús no sexista de la llengua en tots els canals de
comunicació que s’utilitzen.

Facilitar al professorat col·laborador recursos per fer
un ús no sexista de la llengua. 

Compartir amb el professorat col·laborador la rellevància
de mantenir la perspectiva de gènere al llarg de la docència
i no exclusivament en alguna activitat.

Demanar al professorat col·laborador estar atent a les 
dinàmiques de participació que tenen lloc en els diferents 

espais de l'aula per tal de reorientar possibles situacions de 
desigualtat o de discriminació que es produeixin.EN

L'ACCIÓ
DOCENT
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