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1. Introducció 
“Quan pugem les escales es queden davant de la porta de la biblioteca, tots en fila, 

ens miren, xiulen i comenten coses sobre nosaltres. Ens molesten, com quan anem 

pel carrer." Des dels models d’escola segregada al model actual d’escola mixta s’ha 

avançat molt, tal com expliquen Subirats (2017) i Simón (2011), però aquesta queixa, 

expressada per unes alumnes de 2n d’ESO en ple curs 2021/2022 és només una de 

les evidències que mostren com des de la consecució de l'escola mixta, la comunitat 

educativa ha alentit el pas per aconseguir una escola coeducativa, igualitària i 

democràtica, on els mandats de gènere clàssics no influeixin sobre l’educació que rep 

l’alumnat. No n’hi ha prou amb parlar sempre de “nois i noies”, de “professorat” o de 

dir que “tots som iguals”, s’ha d’anar més enllà d’allò que es veu, s’ha de revisar si la 

manera com comuniquem és només una façana o si en tot el que fem també hi ha 

fonaments. 

 

El projecte que es presenta té com a objectiu, precisament, avaluar la situació d’un 

centre públic de secundària pel que fa a la coeducació per tal de fer propostes que 

serveixin per revertir actituds, formes i organitzacions jeràrquiques sexistes que 

s’observen cada dia en un institut d’aquestes característiques i que són el resultat 

d’una educació pensada exclusivament per al gènere masculí (Posa, 1978), però 

també la presència de desigualtats que es poden trobar en els quatre àmbits que 

descriu Subirats (2017) i en els quals es basarà l'estudi: l'ús i l'ocupació de l'espai, el 

llenguatge, el currículum o les relacions personals, sempre tenint en compte el context 

en el qual es donen.  

 

Partint d’un ampli marc normatiu de referència (Llei 17/2015, de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes, Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar 

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i Pla d’igualtat de gènere del sistema educatiu 

2015. Generalitat de Catalunya.), així com un marc teòric actualitzat i en constant 

revisió (amb obres tan rellevants com la de Subirats, 2017), s'avalua la situació del 

centre tenint en compte els dos grans col·lectius que formen part de la comunitat 

educativa: l’alumnat i el professorat. Aquesta avaluació consisteix en la detecció de 

necessitats i coneixement d’idees i creences de l’alumnat i del professorat a partir de 

qüestionaris. Després, amb l'anàlisi de resultats es pretén posar les bases del disseny 

del projecte de coeducació del centre, donar les pautes per poder instaurar pràctiques 

pedagògiques basades en la igualtat i pensades des del punt de vista feminista, per 

anar més enllà del canvi basat únicament en el llenguatge o els tallers puntuals sobre 

igualtat de gènere o dies internacionals relacionats amb el tema, que massa sovint, 

com expressa Simón (2011), depenen del finançament que l’equip de govern 

municipal de torn vulgui aportar a la causa. Aquest tipus d’activitats, si bé potser fins 

al moment han sigut útils per visibilitzar algunes causes, actualment s’han convertit 

en absolutament insuficients. 

 

La metodologia d’investigació que s'utilitza per dur a terme l’avaluació és mixta, ja que 

combina algunes metodologies sociocrítiques (qualitatives) i la metodologia 

d’enquestes (quantitativa) i tècniques com el qüestionari i propostes d’investigació-
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acció. Tot plegat per dur a terme una avaluació global, profunda i de manera 

participativa per poder assentar millor qualsevol de les decisions que es preguin i que 

formin part del projecte de coeducació definitiu. 
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2. Justificació 

Aquest projecte té una doble justificació: personal i institucional. Pel que fa a la part 

personal, fa gairebé tres anys que a causa d’un treball psicològic individual relacionat 

amb les violències masclistes, vaig començar a formar-me específicament en l'àmbit 

de la coeducació tant a través de diverses entitats privades com en cursos organitzats 

pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com ara el programa 

Coeduca’t, de coeducació, perspectiva de gènere i educació afectivosexual al 

currículum. A més a més, des del Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de 

Barberà, la comarca a la qual pertany el centre en què treballo, es va crear un grup 

de treball de coeducació per tal de mancomunar esforços, compartir opinions i 

avançar cap a una escola més igualitària i també hi vaig entrar. Poc a poc he anat 

deconstruint les meves idees, la meva motxilla personal en qüestions de gènere i 

d’aquesta manera he pogut ser molt més conscient de totes les desigualtats i 

qüestions que encara tenim per millorar, canviar i, en definitiva, per avançar. 

 

El meu itinerari pel Màster en Psicopedagogia ha estat més o menys paral·lel al treball 

individual, de manera que els interessos en la perspectiva de gènere, l’escola 

democràtica, participativa i inclusiva s’han anat unint i han esdevingut un pilar 

important de la meva vida, tant a nivell personal com laboral, nivells que, per altra 

banda, són establerts pel sistema patriarcal, ja que les persones no som ni tenim per 

què ser persones diferents en l’esfera personal o laboral. En la nostra societat sempre 

s’ha considerat l’esfera laboral com aquella associada als mandats masculins i l’esfera 

personal als femenins. De fet, jo he sigut educada en el sistema educatiu que Resa 

(2020) explica que està pensat en masculí i que només inclou aquelles qüestions que 

en l'escola segregada se li atribuïen. Les cures, les qüestions relacionades amb la 

llar, amb les relacions humanes i els valors d’altruisme, cooperació, etc. han sigut 

relegades a l’àmbit familiar, per tant menyspreades, cosa que ha causat que 

actualment separem els àmbits laborals i familiars com si hi haguéssim de ser i 

d’actuar com a persones diferents i el sistema educatiu es basa també en aquesta 

dicotomia, el binarisme de gènere amb les seves atribucions intocables que fa que 

l’escola sigui, encara avui, un espai amb uns valors dominants clarament patriarcals. 

Amb tot, doncs, els meus interessos vitals s’han anat configurant cap a aquest camí, 

de la lluita per la igualtat de gènere però concretada en el sistema educatiu, que des 

del meu punt de vista és on es poden posar les bases d’una societat més justa, 

democràtica i que no estableixi diferències per raó de sexe, gènere, orientació, nivell 

econòmic, social, origen, etc. 

 

És per això que a nivell personal vaig escollir l'àmbit de la perspectiva de gènere per 

dur a terme el TFM i és per la justificació de tipus més institucional per la qual vaig 

decidir encarar-lo a la realització del projecte de coeducació del centre on treballo, 

l'Institut de Secundària Joan Amigó i Callau, de l'Espluga de Francolí. Aquest curs 

2021/2022 serà el tercer curs que treballo al mateix centre on vaig cursar l’ESO. És 

un centre petit i familiar i té el context perfecte per poder treballar aspectes que en 

altres centres més grans són més complicats, com ara la participació de la comunitat 
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educativa, cabdal en qualsevol procés d’investigació. Durant el curs passat, 

2020/2021, es va crear la comissió de coeducació del centre, ja que fins al moment 

l’única persona que vetllava per aquestes qüestions era la referent de coeducació del 

Consell Escolar. Amb la posada en marxa de la comissió, el centre es va adherir a 

una formació pilot del Departament d’Educació d’on va sorgir la necessitat de redactar 

i aprovar el projecte de coeducació, integrat en el projecte de convivència ja existent. 

Durant aquest curs soc la referent de coeducació del Consell Escolar i la responsable 

de la comissió de coeducació que ha de dur a terme el disseny i la redacció del 

projecte de coeducació i a la vegada aquesta feina s’ha de fer des del punt de vista 

de l’avaluació, la investigació i la intervenció psicopedagògica. 
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3. Plantejament del problema 
3.1 Contextualització 

El context de la investigació és l'Institut Joan Amigó i Callau, de l'Espluga de Francolí, 
un poble  d’aproximadament 3800 habitants situat a la comarca de la Conca de 
Barberà, a la vora del riu  Francolí. El poble, tot i ser relativament petit, gaudeix de 
força activitat social, cultural i esportiva, que s’articula a través de més de seixanta 
entitats que en configuren la identitat. S’hi troben edificis històrics significatius i 
equipaments culturals i turístics. A més, es troba envoltat per l’espai natural de les 
Muntanyes de  Prades i a dos quilòmetres del Monestir de Poblet. Pel que fa a 
l’activitat econòmica, les activitats tradicionals (l’agricultura i la indústria) s’han anat 
substituint poc a poc pel sector terciari, bàsicament centrat en el comerç, el turisme i 
les activitats de lleure, molt influïdes per l’entorn. 
   
Al centre, actualment s’hi imparteixen estudis d’ESO, amb dues línies per cada curs 
i, des del curs 2010/2011 també s’hi imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de  
Sistemes Microinformàtics i Xarxes. La majoria de l’alumnat d’ESO procedeix dels dos 
centres de la vila, un de titularitat pública i un de concertada, i també hi ha, però en 
menor proporció, alumnat dels pobles del voltant, que estan adscrits al centre i alguns 
d’altres pobles que l’escullen per les seves característiques. L’alumnat del cicle 
formatiu, a banda de la promoció pròpia del centre, també procedeix majoritàriament 
dels pobles de la comarca. El fet d’estar situat en una comarca  petita i, en general, 
amb dèficits de comunicació, i ser un centre també relativament petit és una 
característica a tenir en compte, ja que facilita molt la interacció i l’atenció entre tots 
els membres de  la comunitat educativa i en promou la idea de comunitat però, per 
altra banda també provoca que tothom es conegui, de manera que qualsevol conflicte 
personal és més públic que en un centre gran. Pel que fa a l’origen de l’alumnat, és  
majoritàriament català, tot i que els fenòmens migratoris de les últimes dècades han 
fet que hi convergeixin nacionalitats molt diverses, l’arribada dels quals ha decaigut 
en els últims anys. Pel que fa a les famílies, són majoritàriament de classe treballadora 
(indústria i activitats terciàries). En els últims anys, els diversos contextos de crisi  han 
provocat un creixement del nombre de famílies amb nivell socioeconòmic baix.  
 
Pel que fa a l’organització té un claustre de 25 persones i dues persones de PAS. 
L’equip directiu el formen el director, la cap d’estudis, la coordinadora pedagògica i el 
secretari. Té, des del curs 2018/2019, un departament d’Orientació i Psicopedagogia 
format per una mestra terapeuta i un psicopedagog i orientador. El professorat està 
repartit en departaments i des de la tornada a les aules en el context de pandèmia de 
la COVID19 la comunicació entre el professorat ha minvat molt, ja que durant un 
temps no s’ha pogut trobar en espais comuns i això ha provocat que hi hagi menys 
interaccions. 
 
La principal característica diferenciadora del centre, que és la seva mida i que és el 
que el fa un centre familiar, també és una de les característiques que definirà les 
necessitats en qüestions de gènere. En aquest sentit i segons l’experiència viscuda 
com a docent, els comentaris, per exemple, sobre la diversitat en l’orientació sexual 
o l'expressió de gènere acostumen a ser molt més sexistes en un ambient rural i 
donen peu a una visió social més restrictiva en aquest sentit.  
 



  

 
 

  
 

10 

3.2 Objectius 
Els objectius generals i específics que es plantegen per al projecte són els següents: 

1. Analitzar les idees, creences i necessitats dels diversos col·lectius de la 
comunitat educativa en relació a les qüestions de gènere i coeducació 
centrades en quatre àmbits (espais, llenguatge, currículum i relacions 
personals). 
1.1 Classificar les necessitats detectades en cada àmbit i context. 

1.2 Ordenar segons importància les necessitats detectades. 

1.3 Contrastar les dades obtingudes amb el marc normatiu i teòric. 

 

2. Proposar accions derivades de les necessitats detectades en l’anàlisi com a 
base per a un futur projecte de coeducació. 
2.1 Concretar les accions per a cadascun dels àmbits analitzats. 
2.3 Calendaritzar les accions proposades. 
2.4 Definir l’abast i la responsabilitat de cadascuna de les accions   

 proposades. 
 

3.3 Hipòtesis 
Tot seguit s’exposen les diverses hipòtesis del treball, cadascuna d'elles relacionada 
amb els dos dels objectius generals exposats anteriorment. 

Objectiu 1 
Hipòtesi 1: al centre existeix la creença generalitzada que és un centre 
coeducatiu i que s'hi dona i s'hi rep una educació igualitària en relació amb el 
gènere.  
 
Objectiu 2 
Hipòtesi 2: les necessitats més expressades tindran relació amb diferents 

 àmbits segons els col·lectius. Així, les necessitats de l'alumnat aniran  
 directament relacionades amb qüestions com l'espai o les relacions i les 
 detectades pel professorat seran sobre llenguatge i currículum. 
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4. Marc normatiu 
Si actualment es preguntés a la majoria de persones que treballen en el sistema públic 

d’educació a Catalunya si eduquen de manera coeducativa, lliure d’estereotips 

sexistes i fora del sistema heteropatriarcal, segurament respondrien que sí, tal com 

s’ha exposat en la primera hipòtesi d’aquest projecte. De fet, amb una mirada ràpida, 

tant nois com noies tenen (suposadament) les mateixes oportunitats, si més no de 

manera formal. Ara bé, si es pregunta a les mateixes persones sobre obligacions 

derivades de la legislació o se’ls presenten algunes de les qüestions que tot seguit es 

plantejaran, probablement no en seran del tot coneixedores. 

 

Hi ha tres lleis cabdals que s’han de tenir en compte per tal de posar ordre als 

assumptes relacionats amb les qüestions de gènere en l’àmbit educatiu que és el que 

s'anomena, a grans trets, coeducació, finalitat d’aquesta investigació. La primera, la 

llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, a la vegada 

modificada per la llei 17/2020, de modificació de l’anterior. Aquesta norma parteix del 

Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers 

la dona i la violència domèstica (Istambul, 2011), que obliga les administracions a 

adoptar algunes mesures de prevenció. En el cas de la llei 17/2020, introdueix una 

sèrie de novetats respecte la 5/2008, entre elles el fet de reconèixer la violència en el 

marc polític, la violència institucional per acció o omissió i la necessitat de voluntat 

expressa del consentiment sexual. És a dir, la modificació de la llei 5/2008 és un pas 

endavant en la lluita contra les violències masclistes. És per això que en aquest 

apartat es tenen en compte, sobretot, les modificacions que donen lloc a la llei 

17/2020. Així, segons la primera normativa, la coeducació és “l’acció educadora que 

valora indistintament l’experiència, les aptituds, l’aportació social i cultural de les 

dones i els homes en igualtat de drets, sense estereotips sexistes ni androcèntrics.”. 

La modificació afegeix el fet coeducatiu com a essencial, juntament amb l’educació 

afectivosexual i dut a terme de manera explícita, transversal, rigorosa i sistemàtica 

des de l’educació infantil i fins a finalitzar l’educació obligatòria. Trobem aquí, doncs, 

la primera indicació de la necessitat de comptar amb un projecte de coeducació 

transversal, que és l'objectiu últim d'aquest treball, per tal de poder treballar per a 

l’erradicació de la violència masclista en els centres educatius. En el capítol 4, referit 

a l’àmbit educatiu, s’explicita l’obligatorietat d’intervenció coeducativa des de les 

escoles i s’hi poden trobar les bases per tal de treballar per fer-la efectiva: els 

currículums educatius, la supervisió dels llibres de text i altres materials educatius, la 

formació i capacitació del professorat i l’anàlisi i la interpretació de la cultura de la 

violència, tots aquests temes sobre els quals es treballa en el desenvolupament 

d’aquest projecte. 

 

Encara en la llei 17/2020 es defineixen alguns conceptes importants per tenir en 

compte en el moment de dissenyar un projecte coeducatiu d’un centre: la 

interseccionalitat n’és un. Consisteix a tenir en compte no només la discriminació per 

raó de gènere, sinó una multiplicitat de discriminacions i de sistemes d’opressió que 

convergeixen en una mateixa persona (per exemple dona, negra, transsexual, on hi 

actuaria el masclisme, la xenofòbia i la transfòbia). Es considera clau, doncs, aquest 
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concepte per tal de tenir en compte de la manera més transversal possible, totes 

aquelles discriminacions que es poden donar als centres educatius. 

 

La segona llei que s’ha de tenir en compte és la 11/2014, de 10 d’octubre per a garantir 

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i transfòbia. Aquí s’hi regulen diversos aspectes del sistema 

educatiu amb l’objectiu que tots els àmbits i contextos d’aquest tinguin en compte la 

diversitat afectiva i sexual i hi hagi una política rotunda de no discriminació, així com 

les mesures de prevenció i actuació contra l'assetjament a persones LGBTI. En 

l'article 12, sobre educació, es fa esment a la coeducació com a base per promulgar 

el respecte a la diversitat i a la necessitat de fer constar les accions en els plans 

d’acció tutorials i els projectes de convivència i una vegada més, es posa èmfasi en 

els diversos àmbits, com ara els continguts i els materials educatius, que han de tenir 

en compte la diversitat i la conscienciació i la prevenció de la violència per raons de 

sexe o gènere a partir de l'educació per la cooperació i la pau. Un altre motiu més, 

doncs, per desenvolupar el projecte de coeducació d'un centre educatiu. 

 

L’última de les tres lleis cabdals per traçar aquest marc normatiu és la 17/2015, de 21 

de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta llei es basa en els principis de 

la Carta europea per a la igualtat de dones i homes entesa com a dret fonamental. 

S’hi esmenta també la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que estableix 

l’obligació de l’administració educativa a “incorporar la coeducació a tots els nivells i 

modalitats del sistema educatiu”. En aquest sentit, es fa esment específicament a 

aspectes com l’orientació acadèmica i professional lliure d'estereotips sexistes, que 

és una de les qüestions que es planteja en aquesta investigació i, per altra banda, 

estableix que també s'ha de promoure la investigació en matèria de coeducació. 

 

És precisament de la Llei 12/2009 que sorgeix la necessitat de creació del Pla per la 

igualtat de gènere en el sistema educatiu, aprovat per Govern de la Generalitat de 

Catalunya en data 20 de gener del 2015. Aquest pla és el text normatiu més concret 

en referència a la posada en pràctica de metodologies, estratègies i accions 

coeducatives en el sistema educatiu. En primer lloc, cal destacar-ne que defineix la 

igualtat efectiva a partir de quatre tipus d’igualtat: formal (normativa), de tracte, 

d’oportunitats i equitat de gènere. A diferència de les lleis, en aquest pla s'hi pot trobar 

un estat de la qüestió que n’argumenta la necessitat perquè determina que als centres 

educatius encara hi ha transmissió d'estereotips sexistes en molts àmbits (relacions, 

currículum, metodologies, organització, ús col·lectiu dels espais, etc.) Un cop revisada 

la realitat, conclou que és necessari un canvi de mirada per tal de canviar l’enfocament 

i avançar cap a una escola lliure d’enfocaments sexistes. Aquest canvi de mirada és 

el que es pretén aconseguir amb l'anàlisi de necessitats que es planteja en els 

objectius d’aquest treball. 

 

Finalment i en segon pla, derivats de les lleis anteriors, sorgeixen tres protocols 

específics per als centres educatius: el Protocol de prevenció, detecció i intervenció 

davant la violència masclista entre l'alumnat, el Protocol enfront l’assetjament escolar 



  

 
 

  
 

13 

a persones LGBTI i el Protocol per l’atenció i acompanyament de l'alumnat 

transgènere als centres educatius. Tots tres protocols proporcionen als centres 

educatius les eines necessàries per tal de prevenir, detectar, intervenir o atendre 

casos relacionats amb les problemàtiques que els seus títols indiquen. 

 

Cal tenir en compte, però, que, tal com diu Guitart (2010), no n’hi ha prou amb una 

llei, sinó que la realitat està condicionada també per altres interpretacions, creences, 

cultures, etc. És necessari treballar per dur a la pràctica les accions que proposen les 

lleis, els plans i els protocols per tal que no es quedin només en la paraula escrita, 

sinó que la l’educació per la llibertat sigui una realitat. El projecte que es presenta aquí 

respon a aquesta voluntat de fer realitat les expectatives que marquen les lleis. 
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5. Marc teòric 
Per tal de contextualitzar i fer un repàs a la literatura existent al voltant de la 

coeducació, s’ha cregut convenient fer un camí que comença per parlar a escala 

general de la història de l'educació quant a agrupacions, seguir amb el concepte de 

gènere i l’adquisició del mateix i de les dificultats que comporta la concepció del 

gènere actual. Un cop establertes les conceptualitzacions bàsiques s'entra en la 

relació gènere-escola, és a dir, en el concepte de coeducació i els objectius que té 

avui. Més endavant es revisen les diverses propostes d'acció per tal d’arribar a 

aconseguir centres coeducatius i finalment se centra en la literatura existent al voltant 

de cadascun dels àmbits que treballa aquest projecte: espais, llenguatge, continguts 

i relacions. 

 

Una mica d’història 

A Catalunya, en els últims anys, és freqüent sentir a les notícies debats sobre el 

concert econòmic per a les escoles que segreguen per sexes. Actualment, doncs, 

encara hi ha escoles que són només per a nois o només per a noies. Si s’exposés 

aquesta qüestió a l'alumnat (però també al professorat i les famílies) de la majoria de 

centres educatius públics de secundària els semblaria un disbarat. Per a la societat 

occidental actual és estrany que en ple segle XXI encara existeixin centres com 

aquests: l’escola majoritària és mixta i això és acceptat per una gran majoria. Però, 

com s’ha arribat fins aquí? Ens hem de quedar allà on som?  

 

Des de la creació de les primeres universitats europees als segles XII i XIII, l’accés 

de les dones al coneixement estava vetat. No és fins a mitjan segle XIX que es 

comença a gestar la reivindicació social que les dones poguessin accedir a l’educació. 

Aquesta reivindicació s'acaba aconseguint i hi ha l'exemple de la Ley Moyano del 

1857, que recomana que es creïn escoles de nenes (Simón, 2011). Així, doncs, 

s'aconsegueix que les nenes també puguin anar a escola i es crea el que actualment 

anomenaríem escola segregada: una escola per a nens i una per a nenes, els 

currículums de les quals també eren diferents (Pallarès, 2019). A Espanya, tot i haver-

hi petites proves en el temps de la Segona República, no es va aconseguir l’escola 

mixta fins ben entrada la segona meitat del segle XX i es va consolidar després del 

final de la dictadura franquista (Posa, 1978). L’escola mixta, però, no és una escola 

igualitària ni una escola que amb el vocabulari actual podríem anomenar coeducativa. 

Si bé és cert que al llarg dels anys d'existència del sistema mixt s'ha avançat pel que 

fa a la igualtat d'oportunitats i en el simple fet que nens i nenes tinguin els mateixos 

drets educatius, aquest tipus d’escola manté les bases de l'escola masculina 

segregada, ja que el procés va consistir a “deixar entrar” les nenes a les escoles de 

nens i, a la vegada, rebutjar tots aquells coneixements que es consideraven femenins 

i, per tant, menys importants (Subirats, 2017). Així, es van deixar enrere alguns dels 

sabers associats al gènere femení i actualment no hi ha coneixements com ara la 

costura, la cuina o fins i tot totes aquelles qüestions relacionades amb la maternitat i 

la criança que, amb el context actual, serien tan adequades per a nois com ho són 

per a noies.  
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El gènere i la seva adquisició 

Tot i que, com explica Freixas (2012) hi hagut històricament tres teories psicològiques 

diferents per explicar l'adquisició del gènere a la infància, se’n poden extreure els 

aspectes principals i amb els quals totes les teories coincideixen en major o menor 

mesura i que ajudaran a fer-nos una idea de com es duu a terme aquest procés i 

quina implicació hi té el context escolar per tal de poder tenir-ho en compte en el 

moment de desenvolupar el segon objectiu d’aquest projecte, les accions de canvi.  

 

En primer lloc és important diferenciar entre la identitat sexuada, que seria la biològica 

i la identitat de gènere, que s’adquireix, segons explica Subirats (2017) a través de 

l'entorn i després s’interioritza. Freixas (2012) ens remet a Huston (1983) i defineix el 

gènere com un "constructe evolutiu múltiple que s’adquireix en la infància en diversos 

sentits i normes”. Tenint en compte la importància de l'entorn en aquests processos, 

és evident el paper de l'escola en l'adquisició del gènere, tant en la infància com en 

l’adolescència. En això, segons Freixas (2012) hi coincideixen totes les 

investigacions, que remarquen el paper dels contextos en el procés de construcció de 

les nostres identitats. En el cas de l’adolescència, quan aquest procés ja està 

culminat, el professorat tendeix a tenir expectatives diverses segons el gènere que 

s'hagi escollit a causa dels estereotips, que Minotta i Menesses (2018, pàg. 232) 

descriuen bé com a “conjunt de creences, resistents al canvi, que modelen el tipus i 

la proximitat de contacte cap a aquelles persones que pertanyen a un grup [...] i que 

inciten el menyspreu”. Si hi ha antecedents de tractament diferenciat segons els 

estereotips de gènere en les experiències en l'àmbit educatiu, aquests actuen en les 

eleccions que fan les persones (i en especial les dones) al llarg de la seva vida, de 

manera que, com diu González (1999) això influeix en el tipus d'objectius que es 

marquen les persones. L'escola, doncs, té una responsabilitat importantíssima en el 

fet d’eliminar les expectatives del professorat i els estereotips de gènere per tal que 

quan sigui el moment, les persones puguin adoptar decisions lliures d’aquestes 

constriccions i això es pot fer de manera més sistemàtica i organitzada si es compta 

amb un projecte de coeducació. 

 

Reptes de l’escola coeducativa 

La justificació de la redacció d'un projecte de coeducació també té una vessant que 

es podria anomenar "moral". Tenint en compte l’apartat anterior, és evident que s’ha 

de treballar per aconseguir una escola que faci l’alumnat més feliç i més lliure, que 

obri portes, creï possibilitats i inciti a l’exploració (Subirats, 2017). Això, encara que hi 

hagi moltes persones que creguin que ja és l’escola actual, no és així. Tomé (2017) 

explica que el professorat encara no es qüestiona tant, per exemple, el benestar de 

l’alumnat o l’organització del centre, com els continguts que s’han de transmetre. 

Argumenta que això és degut a una “inèrcia educativa i institucional d’acceptació del 

sistema sense gairebé cap crítica" (pàg. 90). Partint d’aquí, doncs, el gran repte de 

l’escola actual podria ser parar i pensar què s’està fent. Només aquesta qüestió ja 

justifica el fet de crear un projecte de coeducació, perquè tal com s'ha anat veient més 

amunt, la coeducació va més enllà de la recerca de la igualtat entre homes i dones. 
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Minotta i Menesses (2018) també creuen que el sistema educatiu té una 

responsabilitat important en l’exclusió social d’algunes persones, no per voluntat 

pròpia sinó per falta de qüestionament  dels hàbits i els mandats de gènere que s'hi 

van perpetuant. Segons aquests mateixos autors, el fet de no parlar de la diversitat 

sexual a les aules ja és una forma de violència estructural, ja que dona per fet que el 

missatge correcte és l'heteronormatiu. En aquest sentit, hi ha un concepte, el de la 

jerarquització que és clau per al desenvolupament de qualsevol projecte de 

coeducació. Abans, però, cal fer una mirada a l'origen dels mandats de gènere 

actuals: tots ells provenen d'una divisió sexual antiga, que atribuïa la socialització als 

homes i la cura interna a les dones. A Subirats (2017, pàg. 103), s’exposa que 

"eliminant les jerarquies, s'eliminen les idees de superioritat [...] Això porta a eliminar 

el bullying, la violència de gènere i l'exclusió del grup, entre altres qüestions. 

Qualsevol procés de socialització, com el que es dona a l’escola, es construeix des 

de la perspectiva dels grups dominants, per la qual cosa passa el mateix amb el 

gènere. L'escola actual està construïda des de la perspectiva masculina, entenent 

aquesta última com a grup dominant i, per tant, jerarquitzada (Basanta, 2015). El 

professorat diferencia i jerarquitza amb els missatges depenent del gènere, no pas 

amb la voluntat expressa de fer-ho, sinó per l'educació que s'ha rebut (Sánchez, 

Martos i Soler, 2018). Això provoca, en la majoria de casos: invisibilització, inseguretat 

i infravaloració, etc., en les dones i una posició de superioritat, resistència al canvi, 

valentia i immunitat a la compassió, l'empatia, etc. en els homes. L’escola ha de poder 

construir i transmetre un nou tractament del gènere, més enllà de la divisió clàssica 

per tal de crear diferències individuals i no classificar per grups (ja que aquesta 

classificació no permet veure les qüestions personals). 
 

Els projectes de coeducació 

El marc normatiu que s’ha exposat anteriorment, juntament amb la revisió de la 

literatura al voltant de la història de la relació entre educació i gèneres i els problemes 

derivats de la concepció actual dels gèneres porten inevitablement, a justificar la 

creació de projectes de coeducació per tots els centres educatius, estigui inclosos o 

no en altres projectes, com ara els de convivència. Tant Subirats (2017) com Tomé 

(2017) descriuen una sèrie d'estratègies per desenvolupar aquest tipus de projectes. 

Es recullen aquí aquelles més destacades. Es proposa fer-ho sempre en quatre fases: 

constitució i formació d'un equip de treball, fase de recerca, fase d'acció i avaluació. 

Totes dues autores fan èmfasi en les reticències que es poden trobar inicialment. 

Tomé (2017) proposa que sigui la incorporació de l'observació sistemàtica d'alguns 

aspectes que es decideixin com a claustre, per exemple, el mecanisme pel qual 

s’arribin a superar aquestes reticències. En síntesi, si una persona és responsable 

d'observar des d'un punt de vista determinat també serà més conscient de les 

diferències que es marquen en els entorns educatius. Aquesta observació i la 

formació prèvia sí que hauran de servir perquè el professorat prengui responsabilitats 

sobre allò que transmet amb els missatges, les actituds, etc. Aquesta observació, 

doncs, seria part de la fase de recerca, que coincideix amb l’objectiu 1 d’aquest treball. 

En la fase d’acció (objectiu 2) serà el moment d'introduir canvis, que s'han de fer poc 
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a poc per anar superant les reticències que encara quedin i per tal que siguin efectius. 

Les altres fases queden fora de l’abast d’aquesta investigació. 

 

La proposta de Subirats (2017) i Tomé (2017) és treballar en tres contextos (alumnat-

aula-centre) i a partir de quatre àmbits, dels quals tot seguit també es recullen els 

aspectes més destacats de la revisió de la literatura. 
 

Ocupació i ús de l'espai  

Subirats i Tomé (2007) posen les bases per tal de treballar al voltant de l'ocupació i 

l'ús de l’espai per part de nois i noies en els centre educatius. Segons les autores, 

qualsevol decisió que es prengui per fer canvis en aquest sentit ha de ser col·lectiva 

i ha d’implicar un augment de les relacions interpersonals. D’acord amb la transmissió 

cultural i social que ens ha arribat, els homes són associats amb l'exterior i les dones 

amb l’interior. Subirats (2017) citant alguns dels seus estudis sobre aquest àmbit 

explica que els nens tenen, des de l'escola, més estímuls i se’ls tolera més l'ocupació 

de l'espai que no pas en les nenes. Així, ells ocupen els centres de les aules i també 

dels patis o les pistes, mentre que elles fan desplaçaments molt més curts i només 

quan són necessaris. Resa (2020) afirma que aquells espais del centre menys 

controlats pel professorat, com ara patis, passadissos, etc. són, a la vegada, els més 

crítics per al desenvolupament dels estereotips de gènere i, per tant, uns dels que cal 

revisar amb més èmfasi. 

 

Martínez (2018) afirma que els patis poden educar o fer exactament el contrari i que 

cal revisar i repensar no només com són, sinó també què hi passa i Rodríguez, Peña 

i García (2016) citats per Garay, Vizcarra i Ugalde (2017) expliquen que aquesta 

diferència entre gèneres es normalitza per la força dels estereotips, per la qual cosa, 

una de les tasques, més enllà de la configuració dels espais és precisament el treball 

transversal i el qüestionament de totes les altres qüestions que s’exposen en aquest 

marc teòric. 

 

El llenguatge 

En els últims anys, el debat sobre el llenguatge no sexista s’ha instal·lat a la nostra 

societat. En molts casos s’ha acabat adoptant l’ús, per exemple, de les dobles formes 

per referir-se als dos gèneres, però les dobles formes no són l'única solució, ja que el 

canvi ha de ser real i anar més enllà. Basanta (2015) afirma que la llengua no és 

només un codi de comunicació, sinó que també és transmissora d'uns determinats 

valors i que, per tant, pot ser (o no) transmissora de valors igualitaris.  

 

Subirats (2017) diu que el llenguatge invisibilitza les dones i, pel que fa a l’escola, els 

nens es veuen reflectits en el llenguatge però les nenes no. Els plantejaments que 

s’haurien de fer en un projecte de coeducació en referència al llenguatge serien 

preguntes, per exemple, com “quantes paraules diem als nens? I a les nenes?” En 

diversos estudis propis citats per la mateixa autora s’observa que el professorat 

tendeix a dirigir-se més als nois que a les noies. Cal revisar, també i sobretot, quins 

missatges transmetem, tal com afirmen també Minotta i Meneses (2018) per tal que 
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no menyspreïn tot allò que no càpiga en l’heteronormativitat. En síntesi, és més 

important canviar el punt de vista que la fórmula.  

 

Currículum i materials 

Sobre l’àmbit curricular hi ha dues qüestions diferenciades: per una banda, el 

currículum; per l'altra, els materials. Si bé les dues estan lligades, és interessant 

revisar la literatura al voltant dels materials. Hi ha molts estudis sobre la presència o 

absència de les dones en els llibres de text. Un d’ells és el de López-Navajas (2012), 

que n’analitza l'absència. La primera idea clau que ens dona aquesta autora és que 

han sigut els estudis fets sobre dones durant els últims anys els que han ajudat a 

veure la necessitat de revisar el relat històric i la presència del gènere femení en ell. 

Segons Blanco (2020) i Peñalver (2001), citats tots dos per López-Navajas (2012), 

durant l’última dècada del segle XX s’observa una lleugera millora en els llibres de 

text, sobretot focalitzada en les imatges i el llenguatge. Tot i això, encara queden els 

problemes més destacats: la inclusió de les protagonistes en la història i l'adequació, 

per tant, del relat als fets.  

 

És cabdal, doncs, revisar i escollir amb mirada coeducativa els llibres de text o els 

materials que s’utilitzen als centres educatius. Durant molt de temps, com explica 

Subirats (2017), el llibre de text ha estat el “saber cert”, el referent del coneixement i, 

per tant, si els llibres de text no tenen referents femenins, les alumnes tampoc. Això 

pot portar a copiar els models masculins a l’hora, per exemple, d’accedir a algunes 

professions, cosa que comporta la pèrdua d'alguns valors com la cooperació o 

l'empatia que millorarien aquestes posicions laborals. En els materials ens manca, 

segons López-Navajas (2012), presència de dones, cosa que evidencia l'ocultació 

d'aquestes en el relat històric i que comporta que la societat perdi part de la seva 

memòria. A més, l'autora considera l'absència com a mecanisme de discriminació que 

sempre acaba deixant la dona en inferioritat de condicions.  

 

Amb Vaillo (2016) s’entén la necessitat d’investigar no únicament de manera 

quantitativa (quantes dones surten en els llibres de text o el currículum) sinó també 

de manera qualitativa. Aquesta forma d’investigació s'obre pas i es defineix com a 

necessària a principis dels anys 90 del segle XX, ja que s'observa que les dones que 

surten en els llibres de text (en inferioritat numèrica però creixent) sempre estan 

associades a estereotips sexistes.  

 

Relacions 

De la mateixa manera que l’adquisició del gènere es relaciona directament amb 

l’observació de l’entorn, també ho fan les relacions que desenvolupa l’alumnat 

d’escoles i instituts. El coneixement de les idees de la comunitat educativa és bàsic 

per tal de dissenyar propostes que acabin tenint recorregut. Les reflexions sobre de 

quina manera es duen a terme les relacions personals als centres educatius són clau 

per poder dissenyar projectes de coeducació amb sentit (Sánchez, Martos i Soler, 

2018).  
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Simón (2011) i Comins (2009) parlen de la importància dels primers contactes amb la 

cultura de la pau, que es donen en les relacions primàries i, per tant, tot el que es vegi 

durant aquestes primeres relacions es tolerarà i es normalitzarà. És tan important que 

les noies puguin transgredir aquells espais, valors, actituds i, en definitiva estereotips 

que sempre se’ls han marcat com que ho puguin fer els nois. Només així, com afirma 

González (1999) es podrà arribar a crear una societat on els rols de gènere no 

determinin el futur de les persones. També s'ha de tenir en compte, però, que no 

només els nois creixen mancats d’aquests valors, sinó que les noies, en general 

creixen privades, per exemple, de l’expressió del propi desig, de la possibilitat de ser 

més explosives que implosives i de l’obligació de donar als altres. Totes aquestes 

actituds es poden observar fàcilment en els centres educatius i són aquelles que s'han 

de tendir a canviar per aconseguir una escola lliure i igualitària. 
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6. Aportació a la societat i a l'ètica professional 
Les funcions dels professionals de la psicopedagogia en els centres educatius no 

estan, encara avui en dia, del tot delimitades. Onrubia i Minguela (2020) fan una 

proposta en la qual s’hi inclou l’assessorament en els àmbits institucional i de l'equip 

de professors/es. En aquest sentit parlen des de plans estratègics de centre o 

projectes curriculars a programacions de les diverses matèries. És en aquest context 

en el qual s'emmarca el projecte que es presenta amb aquest treball. Un projecte de 

coeducació és un projecte de centre, de tota la comunitat educativa, en la creació del 

qual s’hi ha d’implicar tothom perquè tingui sentit però que també necessita un equip 

impulsor en què, necessàriament, hi ha d'haver un professional de la psicopedagogia, 

que és una figura important en la vertebració de relacions del centre i capaç 

d’assessorar en aquest sentit tant a l’equip directiu, com al claustre i l’alumnat i, en 

cas que fos necessari, a les famílies. 

 

Tal com s’ha pogut veure en el marc normatiu i en el marc teòric, els centres educatius 

tenen l’obligació de treballar des d'un punt de vista coeducatiu i anar instaurant canvis 

per tal de fer de l’escola un espai lliure de discriminacions, ja sigui per raó de gènere 

o per altres. En aquest sentit, el projecte que es presenta aporta una guia per al 

disseny del projecte de coeducació d'un centre de secundària en el qual s'ha vist la 

necessitat de posar fil a l’agulla per a ser un centre més igualitari i inclusiu. Les 

aportacions que pot arribar a tenir aquest treball, doncs, són moltes, ja que si es duen 

a terme accions coeducatives de canvi de metodologies o de l’ús de l'espai, per 

exemple, pot canviar la visió dels rols de gènere de l'alumnat i el professorat del 

centre, que els entendrà com a caducs. Així, doncs, com a professionals de la 

psicopedagogia, amb aquest projecte s'intenta que la comunitat educativa del centre 

en el qual es planteja s’impliqui en la construcció del projecte de coeducació per tal 

de poder fer els canvis necessaris i aconseguir una educació més justa i igualitària. 

 

Pel que fa a l’ètica, en un projecte d’aquestes característiques, que implica la 

participació d’un nombre important de persones per tal de recollir-ne l’opinió o els 

models, és necessari establir uns postulats ètics que, en aquest cas, es basen amb 

la llista de Bell i Waters (2014) citats per Rodríguez (s.d.): la investigació que es 

proposa en aquest projecte no té cap tipus de restricció legal; per tal de complir amb 

les normatives de protecció de dades; es pot consultar el consentiment informat 

d’algunes de les persones que han participat en alguna forma d'obtenció de dades 

necessàries per prendre unes decisions o unes altres, a qui, per altra banda, se’ls 

promet confidencialitat i l’anonimat. Tal com s’explica en les limitacions del projecte, 

algunes de les persones participants no van signar el consentiment informat 

manualment, sinó que ho van fer virtualment mitjançant una casella. No s’utilitza, per 

tant, cap nom real en la redacció del treball ni en els annexos. Com que aquest 

projecte es duu a terme en col·laboració amb la comissió de coeducació del centre, 

les persones que formen aquesta comissió estan informades prèviament de qualsevol 

requeriment que impliqui el fet que sigui un treball final de màster, com ara la cura en 

la protecció de dades i la privacitat. 
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7. Marc metodològic 

Disseny i metodologia 

El mètode d'investigació escollit per aquest projecte és divers en el sentit que no és 

un únic mètode, sinó que es podria considerar una metodologia mixta, amb una 

tècnica quantitativa i altres qualitatives, cadascuna segons els objectius plantejats. 

Així, el resultat va ser una metodologia mixta. Hi ha força autors que defensen la 

idoneïtat dels mètodes mixtos en contextos educatius, ja que la “complementarietat 

en què es basen els mètodes mixtos té per objectiu enriquir les descripcions, 

prediccions i explicacions dels fenòmens estudiats” (Portell i Vives, 2014). De totes 

les justificacions possibles per escollir una metodologia mixta per a aquest estudi, la 

de “desenvolupament” seria la més adequada, ja que explica com els resultats d'un 

mètode (quantitatiu, en aquest cas) ajuden a desenvolupar l'altre mètode (qualitatiu) 

(Muñoz, 2013). 

 

L’estratègia metodològica va ser doncs, seqüencial, ja que es va iniciar amb una 

metodologia quantitativa, d’enquestes, l’anàlisi dels resultats de la qual va donar lloc 

al plantejament de la metodologia qualitativa d'investigació-acció.  

 

Pel que fa al primer objectiu, d'analitzar les idees, creences i necessitats dels diversos 

col·lectius de la comunitat educativa en relació a les qüestions de gènere i 

coeducació, es va considerar que la metodologia quantitativa, mitjançant enquestes, 

seria la més adequada per poder-lo complir. Aquesta metodologia, de tipus ex-post-

facto o no experimental segons Rodríguez (s.d.) es basa en el nul control de les 

variables independents. Es tractava de fer un primer estudi descriptiu, basat en un 

tema concret, i transversal, ja que es van recollir dades en un moment i d’uns grups 

determinats. La metodologia d’enquestes permet “investigar fenòmens, com ara els 

coneixements, les actituds o els comportaments, on els participants són els millors 

informadors” (Fábregues et. al., 2016); d’aquesta manera es va aconseguir descriure 

les idees i creences del grup en qüestió però també comparar-les i relacionar alguns 

dels factors implicats. 

 

Quant al segon objectiu, el mètode d'investigació escollit va ser de caire qualitatiu: la 

investigació-acció. Si bé en el primer cas, les enquestes van permetre recollir la 

informació necessària per analitzar les idees, creences i necessitats i posar sobre la 

taula l’estat de la qüestió; un cop analitzades aquestes dades, es van fer unes 

propostes d’acció com a guia d’un projecte de coeducació. Aquestes propostes, 

doncs, tenen com a objectiu transformar la realitat (Folgueiras i Sabariego, 2017) 

comptant amb la implicació de tots els grups de la comunitat educativa. Segons 

Kemmis (1988) citat per González et. al. (2015), aquest tipus d’investigació es 

compondria de quatre fases: la reflexió inicial, la planificació, l'acció i la reflexió final. 

En el cas que ens ocupa, la reflexió inicial va quedar coberta per les conclusions 

sorgides dels resultats de l’enquesta. Per altra banda, aquest projecte plantejava el 

pla d’acció de la investigació però no l'acció ni la reflexió final, ja que no es podia 

implementar en el temps que requereix un treball final de màster. 
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Context i participants 

Anteriorment s’ha descrit el context de la investigació com un centre educatiu públic 

de secundària, l’INS Joan Amigó i Callau, situat a l'Espluga de Francolí (Conca de 

Barberà). Com que és un centre de dimensions reduïdes, que té dues línies per cada 

curs de l'ESO, es va optar per treballar amb tot l’alumnat del centre i tot el professorat, 

de manera que la mostra de les enquestes es definiria com un mostreig probabilístic 

de tipus conglomerat (Rodríguez, s.d.). Els grups de participants es van enquestar 

amb dos qüestionaris diferents: alumnat i professorat. 

 

L’alumnat enquestat era l’alumnat d’ESO, concretament 91 persones, d’un rang d'edat 

d'entre els 11 i els 16 anys. D'aquests, 33 eren homes, 56 eren dones i 2 es 

consideraven de gènere no binari. No es va enquestar l’alumnat de Cicles Formatius 

perquè la grandària de la mostra ja era suficient amb l’ESO. Pel que fa al professorat, 

es va enquestar el claustre i el PAS de l’institut, grup que comprèn les edats entre 25 

i 65 anys i la resposta va ser d’11 dones i 3 homes.  

 

Per fer arribar l’enquesta a l’alumnat, es va parlar amb la coordinadora pedagògica 

del centre per tal que aquesta, si la direcció hi estava d’acord, fes arribar l’enquesta 

per a l’alumnat a les tutories grupals i l’alumnat la fes durant una hora de tutoria. Per 

altra banda, es va enviar l’enquesta per correu electrònic a tot el professorat i s’hi va 

incloure també el consentiment informat. En alguns casos es va rebre el consentiment 

informat en paper i en altres, es va autoritzar únicament amb la casella d’autorització 

que incloïa el mateix formulari. Com que la realització d'aquesta enquesta anava 

estretament lligada a la realització del projecte de coeducació del centre, la direcció 

no s'hi va oposar. El procediment d’administració del qüestionari per a l’alumnat va 

ser a través del correu electrònic, enviat a tot l’alumnat de l’institut amb un enllaç 

adjunt a l’enquesta de Google Forms. 
 

Instrumentació 

L’instrument principal usat per dur a terme la investigació de tipus quantitatiu amb 

l’alumnat va ser un qüestionari (Annex 1) que combinava preguntes tancades (de tipus 

Likert amb 5 categories, binàries o amb tres opcions) i obertes. El qüestionari es 

dividia en 5 seccions (quatre d’elles coincidents amb els àmbits proposats per a 

l’anàlisi en els objectius de l'estudi): dades personals, l’ús i l'ocupació de l'espai, el 

llenguatge i les relacions. L’enquesta destinada al professorat (Annex 2) comptava 

amb una secció més, sobre coneixements generals al voltant del concepte de 

coeducació i vocabulari LGBTIQ+. D’aquesta manera es van poder aconseguir dades 

relacionades amb les idees, creences i necessitats de professorat i d’alumnat en 

relació amb la coeducació. Per tal de respondre aquesta enquesta es va demanar un 

consentiment informat a totes les persones participants que contenia l’objectiu i la 

naturalesa de la investigació i una garantia d'anonimat. (Anexos 3 i 4) 
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Estratègia analítica 

Com s’ha explicat anteriorment, l’estudi comprenia una metodologia quantitativa i 

unes altres qualitatives, fet que pot comportar algunes dificultats en l’anàlisi de dades 

(Muñoz, 2013). Pel que fa a les enquestes, són dues estadístiques descriptives. Així, 

doncs, per tal d’analitzar les preguntes es va comptar amb el resum dels resultats en 

format “Excel” que proporciona Google Forms i es van dur a terme els càlculs de 

percentatges i mitjanes que es van creure necessaris. Posteriorment es va utilitzar la 

comparació de mitjanes i percentatges per analitzar les diferències entre les respostes 

de les variables sociodemogràfiques. Pel que fa a les respostes obertes, es van 

analitzar tenint en compte les respostes tancades a les preguntes anteriors a la 

demanda. D’aquestes preguntes se’n van identificar les qüestions o conceptes 

rellevants a partir dels marc teòric i legal exposats anteriorment. 

 

L’anàlisi de les dades de les enquestes, que era un dels objectius en si mateix 

d’aquesta investigació, va donar peu a l’inici de la investigació-acció. Així, doncs, a 

partir de les enquestes, es van extreure les necessitats del centre en relació a la 

coeducació i, d'aquí es va començar a treballar en les accions que es podien dur a 

terme en cada cas per tal de canviar totes aquelles qüestions que s'havien identificat 

com a necessitats, però no es van dur a terme durant el transcurs de la redacció 

d'aquest TFM, sinó que es van incloure únicament com a proposta, per la qual cosa 

no es poden valorar en aquesta investigació.  

 

Temporització 

Tot seguit s’exposa el cronograma plantejat per a la investigació i, més concretament, 

per a la fase d’aplicació del projecte. 

 

 Setmana 1  
(26/11 - 2/12) 

Setmana 2 
(3/12 – 9/12) 

Setmana 3 
(10/12 - 16/12) 

Setmana 4 
(17/12 - 23/12) 

Passar 
qüestionaris 

    

Anàlisi de dades     

Discussió 
 

    

Conclusions i 

redacció 
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8. Resultats 
En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts així com el mateix procés de 

recollida i tractament de dades per tal de poder donar resposta, en primer lloc, a 

l’objectiu general 1 del projecte, que consistia a analitzar les idees, creences i 

necessitats de l’alumnat i el professorat del centre tenint en compte quatre àmbits 

(espai-llenguatge-currículum-relacions personals).  

 

8.1 Recollida i tractament de dades 

Les dades que s’exposen en aquest apartat van ser recollides mitjançant dos 

qüestionaris creats expressament per a la investigació: un per a l’alumnat i un per al 

professorat. En el primer cas, el de l’alumnat, estava format per 73 preguntes (més 

una d’autorització) que combinaven preguntes de tipus Likert, preguntes binàries o 

d’opcions excloents i preguntes obertes, aquestes últimes normalment per 

argumentar algunes de les decisions preses en les preguntes tancades. En el segon 

cas, el del professorat, el formulari constava de 89 preguntes, també de tipus 

diferents. Les dades es van recollir entre el 30/11/2021 i el 20/12/2021.  

 

Com que es va utilitzar l’eina Google Forms per tal de fer-lo arribar a la mostra de 

participants, les dades van quedar recollides en dos fulls de càlculs tipus Excel, de 

manera que el tractament de les mateixes per tal d’analitzar-les es va fer aplicant els 

filtres necessaris per relacionar les variables. Es van recollir 96 respostes de 

l’alumnat, de les quals 91 vàlides (5 es van descartar perquè no les autoritzava la 

família) i 14 respostes de professorat, totes elles vàlides. Pel que fa a les preguntes 

binàries o amb opcions excloents (51 en el cas de l’enquesta per al professorat i 42 

en el cas de l’enquesta per a l’alumnat), es va utilitzar el càlcul de percentatges, en 

alguns casos relacionats amb variables sociodemogràfiques, quan aquestes 

aportaven informació rellevant. En els casos de preguntes Likert, cap de les 

plantejades va donar un resultat significatiu per a l’anàlisi, de manera que no 

s’exposen. Finalment, pel que fa a les preguntes obertes (31 en l’enquesta per al 

professorat i 25 en l’enquesta per a l’alumnat), es van analitzar mitjançant paraules 

clau per tal de classificar-les en grups de respostes rellevants i es van desestimar 

aquelles respostes no rellevants per a la investigació. 

 

8.2 Anàlisi de les dades 

Seguidament s’exposen els resultats obtinguts classificats en els quatre àmbits en els 

quals estaves dividits els qüestionaris; també s'inclou un últim apartat sobre 

conceptes clau que només comprenia l'enquesta per al professorat. Per la rellevància 

de l'estudi, es recullen, en una primera descripció, els resultats sobre algunes 

variables sociodemogràfiques. Per tal de fer una anàlisi acurada, s’han seqüenciat les 

dades referents a les persones de sexe sentit femení (noies) i les de sexe sentit 

masculí (nois). No s’han tingut en compte les dues respostes referents a les persones 

de sexe sentit no binari en el cas de l’alumnat ja que no aportaven diferències 

significatives a l’estudi. 

 



  

 
 

  
 

25 

Dades generals 

Les edats de les persones que formaven la mostra d’alumnat en el moment de recollir 

les dades es van configurar de la manera següent: el 19,8 % (18 persones) tenia entre 

11 i 12 anys; el 29,7 % (27 persones) tenia 13 anys, el 22 % (20 persones) tenia 14 

anys; el 25,3 % (23 persones) en tenia 15 i el 3,3 % (3 persones) en tenia 16. Pel que 

fa a la mostra de professorat, un 14,3 % (2 persones) tenia entre 25 i 34 anys; un 28,6 

% (4 persones) tenia entre 35 i 44 anys; un 35,7 % (5 persones) en tenia entre 45 i 54 

i un 21,4 % (3 persones) tenia entre 55 i 65 anys. 

 

De les 14 persones que formaven part del col·lectiu del professorat enquestades, 12 

es consideraven heterosexuals. En el cas de l’alumnat, de les 91 respostes 

registrades, només 13 (14,28 %) no es consideraven heterosexuals. 

 
Taula 1 
Orientació sexual segons sexe sentit 

Sexe 
sent. 

 
Orientació sexual 

  
Heterosexual 

 
Homosexual 
 

 
Bisexual 

 
Pansexual 

 
Demisexual 

 
Prefereixo no 
contestar 

 
No ho sé 

 Prof. Al. Prof. Al. Prof. Al. Prof. Al. Prof. Al. Prof. Al. Prof. Al. 

M 3 31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
F 9 38 0 1 1 8 0 0 0 1 1 1 0 7 

NB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Font. elaboració pròpia 

 

Ocupació i ús de l'espai 

Pel que fa a la distribució de l'espai a les aules, l'alumnat no hi donava gaire 

importància i només un 25,3 % manifestava que no li agradava i que, per tant, li 

agradaria canviar-la. És destacable que de les 23 respostes que representaven 

aquest percentatge, 16 eren de persones de sexe sentit femení. En general l'alumnat 

es trobava a gust a les aules, tot i que un 39,6 % pensava que podria millorar; en el 

professorat, aquesta xifra s’elevava fins al 50 %, per la qual cosa hi havia més de la 

meitat del professorat que canviaria alguna cosa en l’espai de les aules. Sobre si 

aquesta distribució permet espais de reflexió, diàleg i convivència, un 75,8 % de 

l’alumnat considerava que sí, en canvi, només un 42,9 % del professorat ho veia així. 

Els arguments més repetits per part del professorat en aquest sentit es basaven en el 

fet que les aules estaven disposades de manera tradicional per poder dur a terme 

classes magistrals i, per tant, pensades des del punt de vista del professorat. 

 

Quant a l’ocupació d'aquest espai, tant l'alumnat com el professorat considerava 

majoritàriament que no hi havia diferències entre nois i noies sobre si s’aixequen o es 

mouen més o menys. Ara bé, quan es preguntava pels motius pels quals s’aixequen, 

les noies responien majoritàriament que per desconnectar i estirar les cames mentre 

que els nois ho feien per parlar amb els companys. 

En el cas de l’espai del pati, a l’alumnat de sexe sentit femení li agradava més l'espai 

dels arbres mentre que a les persones de sexe sentit masculí, l'espai de la pista. Tot 
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i així, a l'hora del pati (i a causa de les restriccions per la COVID19), la majoria 

afirmaven passar l’esbarjo als bancs del voltant de la pista. Aquestes respostes no 

coincideixen amb les del professorat, que preferia l’espai dels arbres en un 71,4 % 

(10 persones) i que si bé sí que afirmava que les noies passaven l’esbarjo 

majoritàriament als bancs del voltant de la pista, deia que els nois ho feien a la mateixa 

pista (gràfic 1). 

 
Taula 2 
Quin d’aquests espais del pati t’agrada més? 

Sexe sentit Bancs pista Pista Escales Porxos Espai arbres Taules hort 

M 7 12 7 3 4 0 

F 9 11 2 9 15 10 

Font. elaboració pròpia 

 

Taula 3 
En quin espai acostumes a passar l’estona d’esbarjo? 

Sexe sentit Bancs pista Pista Escales Porxos Espai arbres Taules hort 

M 9 4 5 3 4 0 

F 24 4 2 2 13 8 

Font. elaboració pròpia 

 

Gràfic 1 
PROFESSORAT - T’has fixat mai en quin espai acostumen a passar l’estona d’esbarjo els nois?   

 
Font. elaboració pròpia 

 

Sobre l’ús de les pilotes al pati, tant alumnat com professorat coincideix que quan es 

podia jugar a futbol a la pista a l’hora d’esbarjo (abans de la COVID19), els nois eren 

qui més l'ocupaven. Així ho considerava un 85,7 % del professorat i un 54,9 % de 

l’alumnat. Quan es preguntava si es prefereix un pati sense pilotes, la majoria de 

l’alumnat responia que no (68,1 %). Ara bé, entre les noies la distància entre aquelles 

que preferien un pati sense pilotes (37,5 %) i aquelles que no (62,5 %) era més curta 

que entre els nois, que no volen un pati sense pilotes (75,75 %) i els que sí (24,24 %). 

Tant el professorat com l’alumnat de sexe sentit femení estava d'acord en què el pati 

quan s’hi juga a futbol pot no ser un lloc segur. Així ho pensava un 57,1 % del 

professorat i un 46,42 % de l’alumnat femení. En canvi, només ho veia així un 33,33 

% de l'alumnat masculí. 
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Finalment, pel que fa a l’ocupació dels passadissos, si bé no hi havia grans diferències 

entre la percepció de l'ocupació (gràfic 2), sí que n’hi havia, sobretot pels nois, sobre 

qui hi crida i hi corre més, que consideren que són ells en un 48,48 % i un 66,66 % 

respectivament. 

 
Gràfic 2 
ALUMNAT – Qui creus que ocupa més els passadissos, els nois o les noies? 

 
Font. elaboració pròpia 

 

Llenguatge 

Quant a l’ús del llenguatge a l'institut, tant professorat com alumnat tenia la percepció 

que el professorat es dirigia igual (quantitat) tant als nois com a les noies. Era així en 

un 100 % del professorat i en un 75,8 % de l’alumnat. Les argumentacions posteriors 

a la pregunta es referien sempre al concepte d’igualtat com a sistema igualitari per 

nois i noies i assumit per tothom.  

 

En la pregunta sobre els exemples de relacions afectives que es posen a l’aula hi 

havia diferències entre el professorat i l’alumnat. Aquest últim considerava en un 61,5 

% que les mencions s’acostumen a fer sobre parelles heterosexuals, mentre que 

només un 14,3 % del professorat pensava el mateix. A més, entre les altres opcions 

predominaven les parelles homosexuals o les persones bisexuals però no es 

nombraven altres tipus de relacions. 

 

Sobre la utilització del masculí genèric i les dobles formes, hi havia diferències 

importants entre la percepció de l'alumnat, que considerava majoritàriament que 

s'utilitzava el masculí genèric (79,1 %) i el professorat, que es dividia exactament en 

el 50 %. Ara bé, quan es preguntava per la importància de les dobles formes, tant el 

professorat com l’alumnat responia majoritàriament que seria important que 

s’utilitzessin (gràfics 3 i 4). 
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Gràfic 3 
ALUMNAT – Per tu seria important que es parés utilitzant sempre les dues formes? 

 
Font. elaboració pròpia 

 
Gràfic 4 
PROFESSORAT – Per tu seria important que es parés utilitzant sempre les dues formes? 

 
Font. elaboració pròpia 

 

Respecte a les actituds sexistes a través del llenguatge, tant el professorat com 

l’alumnat estava d'acord que se sentien acudits sexistes a l’institut, molt 

majoritàriament per part dels nois (92,9 % del professorat i 79,1 % de l’alumnat). Un 

altre aspecte vinculat al llenguatge era la pregunta sobre si quan se citava alguna 

cosa sobre la família s'utilitzava la família en general, el pare o la mare. En aquest 

cas, la resposta diferenciada era la de l'alumnat de sexe sentit femení, que en un 

57,14 % afirmava que es fa referència a la mare mentre que només el 14,28 % del 

professorat afirmava que ho fa així. 

 

Finalment, sobre els cartells de les aules i lavabos, es preguntava si respectaven la 

diversitat de gènere. En aquest cas, una majoria de l’alumnat deia que sí, tot i que no 

és una majoria gaire àmplia, sinó del 60,4 %, gairebé el mateix nombre de professorat 

(57,1 %) que pensava el contrari, que no són inclusius pel que fa a la diversitat. 

L’argumentació a aquestes respostes era molt recurrent i es referia, en la majoria de 

casos, a les persones no binàries i a les persones trans i a les dificultats que podrien 

tenir per haver d’escollir un o l’altre lavabo. De la mateixa manera, però, quan es 

preguntava si seria necessari que hi hagués lavabos diferenciats per sexes, la majoria 

de l’alumnat i la meitat del professorat deia que sí (gràfics 5 i 6), cosa que no concorda 

amb la resposta anterior. Pel que fa a les respostes argumentades, les més repetides 

pel professorat eren que els lavabos són un espai conflictiu; per les noies, per la 
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privacitat, la intimitat i la neteja; pels nois, que es tenen necessitats diferents i hi pot 

haver problemes. 

 

 
Gràfic 5 
PROFESSORAT – És necessari tenir lavabos per a noi i per a noies per separat tenint en compte que hi pot haver 
gent que sigui de gènere no binari? 

 
Font. elaboració pròpia 

 
Gràfic 6 
ALUMNAT – És necessari tenir lavabos per a noi i per a noies per separat tenint en compte que hi pot haver gent 
que sigui de gènere no binari? 

 
Font. elaboració pròpia 

 

Encara en l’apartat sobre el llenguatge, hi havia dues preguntes dirigides només al 

professorat. La primera era sobre la consciència d’utilització d’un llenguatge 

androcèntric, a la qual només 3 persones (un 21,4 %) responien que sí. La segona, 

sobre les comunicacions del centre a les famílies, el 92,9 % creia que aquestes 

sempre utilitzen un llenguatge no sexista. 

 

Currículum i materials 

En aquest àmbit, es començava preguntant per la presència de referents femenins en 

les matèries. A aquesta pregunta, un 52,7 % de l’alumnat responia que en surten però 

pocs i un 15,4 % que no en surten. En aquest sentit hi havia diferències entre les 

respostes dels nois i de les noies (taula 4). Les noies també es fixaven en el fet que 

en alguns casos, quan surten figures femenines en els llibres de text, ho fan sota una 

representació sexista. Concretament ho afirmaven el 48,21 % de les noies. El 

professorat, a qui es preguntava si havia revisat la presència d'aquests referents en 
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la matèria, responia que sí i no a un 50 %. En canvi, un 78,6 % afirmava que intenta 

oferir referents que transcendeixin els estereotips de gènere.  
 
Taula 4  
Normalment, a les classes, surten referents femenins? 
 

Sexe sentit Molts Pocs Gairebé no en surten 

F 13 31 9 

M 16 15 5 

Font. elaboració pròpia 

L’alumnat considerava en un 60,4 % que seria necessari incloure alguns dels sabers 

que tradicionalment s’han associat al gènere femení dins del currículum. Les 

argumentacions a aquesta resposta afirmaven, generalment, que aquests 

coneixements eren necessaris per la seva utilitat diària i per prevenir el masclisme (en 

el cas de les respostes de les noies). El professorat, tot i que a nivells diferents, també 

ho considerava necessari per construir una societat més igualitària i transmetre més 

valors. Topava, però, amb alguns dubtes, com ara amb el temps i la disponibilitat.  

 

Quan l’alumnat proposava algunes qüestions necessàries per incloure en el 

currículum destacaven, entre les noies, l’educació sexual i entre els nois l’economia, 

tot i que en segon lloc en els dos casos hi havia les qüestions domèstiques com ara 

la salut, la higiene o la nutrició. 

 

Finalment i pel que fa a l’orientació, la majoria de l’alumnat no se sentia condicionat 

pel sexe a l’hora d’escollir uns estudis postobligatoris (gràfic 7) ni creia que els i les 

tutors/es ho estiguessin, però en canvi el professorat, en un 42,85 % sí que creia que 

feia diferències, encara que involuntàries,  a l’hora d’orientar a uns o als altres. 

 
Gràfic 7 
ALUMNAT – Quan et planteges què voldràs estudiar després de l’ESO, creus que estàs condicionat/da pel teu 
gènere? 

 
Font. elaboració pròpia 

 

Relacions 

L’últim àmbit estudiat va ser el de les relacions personals a l'institut. Pel que fa a les 

diferències entre les maneres de ser i fer de nois i noies al centre, tant uns com les 

altres citaven les mateixes, que es poden resumir en: els nois són més nerviosos, 

sorollosos, agressius i fan menys esforç acadèmic i les noies són més responsables, 
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curoses, endreçades, madures i tranquil·les. Tot i així, també es repetia molt el fet 

que no es pot generalitzar. Entre el professorat, aquestes consideracions eren 

semblants, i s'hi afegia el fet que els resultats acadèmics dels nois estan, encara que 

sigui poc, una mica per sota dels de les noies i que es posaven més faltes per actitud 

als nois que a les noies. No hi havia diferències rellevants, però, a l'hora de 

considerar-se agressius/ves, tolerants, competitius/ves, respectuosos/es o 

empàtics/ques, tampoc entre el professorat, per la qual cosa no se’n reporten els 

resultats. 

 

Sobre els espais per parlar de temes personals, en el cas de l’alumnat les respostes 

de nois i noies eren diferents: un 64,28 % de les noies consideraven que sí que 

trobaven espais i, en canvi només un 21,42 % de nois pensaven el mateix. Quan es 

preguntaven quins són aquestes espais, es repetien la tutoria, la tutoria individual, la 

mediació i, en el cas dels nois, els amics. La majoria del professorat creia que té 

aquests espais (64,28 %) però, en canvi, manifestava que li falta temps. 

 

Pel que fa a la discriminació, una gran majoria de l’alumnat ni del professorat no 

s’havia sentit mai discriminat (gràfics 8 i 9). En aquest sentit, l’alumnat que sí que s'hi 

havia sentit havia sigut per motius diferents segons si eren nois o noies. En el cas 

dels nois, els motius eren pel físic, per la intel·ligència, la timidesa i el racisme; en el 

cas de les noies, pel físic i pel gènere principalment. A la pregunta contrària, sobre si 

mai havien discriminat algú, les respostes eren majoritàriament negatives en tots els 

col·lectius. 

 
Gràfic 8 
ALUMNAT – T’has sentit mai discriminat/da per algú a l’institut? 

 
Font. elaboració pròpia 
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Gràfic 9 
PROFESSORAT – T’has sentit mai discriminat/da per algú a l’institut? 

 
Font. elaboració pròpia 

 

Quant als comportaments sexistes, la majoria de professorat i d’alumnat de sexe 

sentit femení considerava que sí que n'hi ha, a diferència dels nois, que tot i que no 

amb una majoria tan àmplia, consideraven que no n’hi ha. En el cas de les noies, són 

significatives les diferències de respostes segons l'edat (taula 5), ja que hi havia molta 

més diferència entre les persones que no detectaven comportaments sexistes en les 

noies de més edat. Alguns dels comportaments més reportats eren comentaris 

masclistes, acudits sexistes, ofenses a noies, xiular o insults homòfobs; el professorat 

hi afegia menyspreu al discurs feminista o explicitació de l'opinió sobre el físic de les 

persones. 

 
Taula 5 
Creus que entre l’alumnat hi ha comportaments sexistes? (respostes de persones de sexe sentit femení) 
 

 11-12 anys 13 anys 14 anys 15 anys 

Sí  5 15 12 10 

No 4 7 2 1 

Font. elaboració pròpia 

Les diferències entre edats també es feien evidents en la pregunta sobre la tolerància 

general de l’alumnat de l’institut. Les noies de més edat detectaven més la intolerància 

que les més joves, cosa que no passava entre els nois. En general, però, un 72,5 % 

de l'alumnat pensava que l’alumnat és tolerant, contra el 57,1 % del professorat que 

considerava que no ho és i ho concreta, sobretot, en la intolerància a la diversitat 

sexual. 

 

Finalment, en preguntes únicament destinades al professorat, un 64,28 % 

considerava que hi ha situacions de violència masclista entre l'alumnat que es 

concreta en comentaris, control, insults o poc respecte en els debats, sempre verbal 

i de baixa intensitat. Per altra banda, un 21,42 % del professorat afirmava que hi ha 

alguns comportaments sexistes entre el professorat, bàsicament comentaris. Pel que 

fa a les expectatives i l’exigència que el professorat tenia vers l'alumnat, la gran 

majoria afirmava que no fa diferències per raons de gènere i que no té prejudicis 

d’aquest tipus. Sempre s’aportava l’argumentació de la igualtat entre nois i noies.  
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Conceptes clau 

Quan es demanava una definició de coeducació el professorat repetia molt els 

conceptes d’igualtat entre nois i noies, equitat, educació lliure de violències però 

també recorria a altres conceptes com la no segregació per sexes o el fet que a l’aula 

hi hagi més d'un professional. Sobre si l’escola mixta és coeducativa, el 50 % del 

professorat pensava que sí i l'altre 50 % pensava que no. Independentment de la 

resposta, l'argumentació que en feien anava en el mateix sentit: s’ha avançat però 

encara queda feina per fer i és coeducativa pel que fa a l'eliminació d’estereotips i rols 

però no pel que fa a espais i activitats. 

 

Finalment, pel que fa al vocabulari i els conceptes relacionats amb el gènere i la 

coeducació, és destacable el fet que només un 14,3 % del professorat coneixia el 

concepte interseccionalitat. 
 

8.3 Discussió 

L’objectiu d’aquest estudi era fer una radiografia de l’estat de la qüestió en termes de 

coeducació i partint d’aquest, fer propostes concretes per desenvolupar el projecte de 

coeducació de l'INS Joan Amigó i Callau, un centre que, tot i tenir professorat format 

en aspectes coeducatius, no compta amb un projecte d’aquestes característiques. 

Comptar amb un projecte de coeducació no és una obligació per als centres de 

secundària públics catalans, però el Pla per la igualtat de gènere en el sistema 

educatiu, aprovat per Govern de la Generalitat de Catalunya (2015) i les lleis 12/2009, 

d’educació i 17/2020, del dret de les dones a erradicar la violència masclista sí que 

posen de manifest l'obligatorietat d’actuar per incorporar una perspectiva de gènere 

en els centres educatius, així com promoure la coeducació per tal de posar les bases 

per canviar els biaixos discriminatoris del sistema públic actual.  

 

Ara bé, per dur a terme un projecte d’aquestes característiques s’ha de saber d’on es 

parteix. No es pot donar per fet que el professorat d’un centre educatiu entén de la 

mateixa manera què és la coeducació, en què consisteix i quines coses pot arribar a 

canviar. A mes si es planteja directament un projecte del tipus que sigui sense comptar 

amb les aportacions i les visions de les persones que formen part de la comunitat 

educativa, segurament estaria destinat al fracàs. De fet, fins i tot tenint en compte 

aquestes persones hi acabaria havent reticències, en la majoria de casos derivades 

del fet que es repeteix i que es pot observar en les dades exposades: la majoria de 

les persones enquestades pensa que treballen o estudien en un centre on no es fan 

diferències per raó de gènere. Aquests arguments, segons Freixas, Fuentes-Guerra i 

Luque (2007), denoten, entre altres, falta de formació, ja que en educació, la 

consideració de neutralitat absoluta i la idea d’igualtat, actualment, porta al fet que el 

pes cultural i social (sexista, en molts casos) envaeixi tots els espais de socialització, 

escola inclosa i és justament aquesta idea una de les que més es repeteix en moltes 

de les respostes de les enquestes, tant en professorat com en alumnat i en qualsevol 

dels àmbits. 
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Ús i ocupació de l’espai 

Pel que fa a l’ús i l’ocupació de l’espai, s’ha constatat que no hi ha una preocupació 

latent pel que fa a les aules però sí que hi ha més diversitat d’opinions quan es tracta 

del pati. Tot i així, es percep una normalització de l’ocupació d’alguns espais del pati 

per part dels nois, tant des del punt de vista del professorat com de l’alumnat. Garay, 

Vizcarra i Ugalde (2017) posen l’accent en aquesta normalització perquè, com diuen, 

si bé existeixen molts estudis sobre l’ús dels espais per part de l’alumnat en termes 

de gènere, no n’hi ha gaires sobre la normalització d’aquests usos. És a dir, massa 

sovint, es fa l’anàlisi però no es proposen accions de canvi.  

 

En el cas que ocupa aquest projecte, el pati, per exemple, és un espai molt diversificat, 

ja que compta amb espais molt diferents. Es podria afirmar que només per aquest 

motiu, la majoria de l’alumnat i professorat ja entén que el fet que quan s’ocupi la pista 

això es faci majoritàriament per part dels nois és “normal”, ja que ja hi ha altres espais 

per aquelles persones que no volen ser a la pista. És cert que en el cas del centre 

objecte d’estudi els recursos estan repartits entre els diversos espais del pati, però no 

s’ha fet, encara, una observació del comportament de les persones que els utilitzen i, 

per tant, la visió que poden aportar els resultats de l’enquesta és superficial. Martínez 

(2018) afirma que la majoria d’espais de socialització han normalitzat una visió del 

món dicotomitzada i jerarquitzada, per la qual cosa també és normal que l’ús i 

l’ocupació de les aules i el pati no preocupi l’alumnat i el professorat i no s’hi vegin 

diferències importants en relació amb el gènere.  

 

Tot i així, també és important destacar que l’alumnat femení i el professorat fa algunes 

apreciacions més quant als espais, que no fa l’alumnat masculí. Aquesta idea, que 

també es repeteix en altres àmbits, s’explica a Freixas, Fuentes-Guerra i Luque 

(2007), quan es parla de la identitat sexuada i de la necessitat de reconèixer-la per tal 

de poder veure’s a una mateixa i poder identificar amb més facilitat les possibles 

desigualtats de l’entorn. 

 

Llenguatge 

Gil, Castro i Posada (2020) afirmen que els processos comunicatius sempre estan 

sotmesos a les determinacions del context, per la qual cosa si el context reprodueix, 

per la raó que sigui, estereotips sexistes, el llenguatge també acaba reproduint-los. 

Aquests autors també citen Hall (2000) per explicar que no sempre hi ha 

correspondència entre el que l’emissor vol transmetre o té la intenció de fer-ho i el 

que el receptor acaba decodificant. Això explicaria les respostes tant de l’alumnat com 

del professorat en les preguntes sobre si el professorat es dirigeix de la mateixa 

manera (quantitat i qualitat) a l’alumnat, però també en el cas de si hi ha biaix de 

gènere en les orientacions o en l’atenció tutorial.  

 

Com en el cas de l’espai, quan es pregunta pel llenguatge, tant professorat com 

alumnat no percep diferències excessives ni en la quantitat ni en la qualitat i sempre 

es refereix al concepte d’igualtat sense tenir en compte que el context en el qual vivim 

té efectes directes en els actes comunicatius en tots els espais de socialització. Tal 
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com expliquen Sánchez, Martos i Soler (2018), el currículum ocult genera 

mecanismes inconscients que fan que s’acabin perpetuant estereotips de gènere des 

del professorat tant en el llenguatge com en la projecció d’expectatives, les maneres 

d’actuar, etc., la qual cosa explicaria les diferències entre la percepció de l’alumnat i 

del professorat, per exemple, quan es demana quin tipus d’exemples es posen a l’aula 

quan es parla de relacions afectives. L’alumnat detecta que són bàsicament exemples 

heterosexuals mentre que el professorat considera que en posa de tot tipus. 

Segurament ni un ni l’altre van mancats de raó però la consideració del professorat 

es pot donar fàcilment a causa d’aquests mecanismes inconscients. En alguns casos, 

el professorat també adduïa causes relacionades amb la matèria que donaven, tot i 

que no l’especificaven explicaven que no parlaven de relacions afectives, per 

exemple, perquè la seva matèria no ho requeria. Minotta i Meneses (2018) consideren 

que el sol fet de no mostrar exemples diversos en matèries científiques o 

matemàtiques ja és un tipus de violència estructural contra totes aquelles persones 

no heteronormatives. Així, doncs, es topa una altra vegada amb el discurs de la 

neutralitat i la igualtat, en aquest cas basat en el llenguatge, sense tenir en compte 

que la no intervenció per part del professorat en aquests aspectes és un aval més als 

preceptes de l’heteronormativitat.  

 

Si bé és cert, però, que mirant les dades aquest discurs es dona en les preguntes 

sobre com el professorat es dirigeix a l’alumnat o quins exemples utilitza, quan s’entra 

en la utilització del llenguatge no sexista com a mesura “simplista” (dobles formes), 

tant el professorat com l’alumnat estan d’acord que seria una bona mesura. Aquesta 

qüestió es pot deure, bàsicament, al fet que aquest debat ja s’ha convertit en un debat 

públic i que, per tant, la utilització d’un llenguatge no sexista ja és assumida per una 

gran majoria de docents. Subirats (2017) citant molts dels seus estudis anteriors, 

constata que hi ha una discriminació cap al gènere femení a través del llenguatge, 

cosa que en aquesta investigació es fa palesa, per exemple, en les respostes sobre 

els cartells de les aules i els lavabos del centre, però també explica que canviar 

aquesta tendència no és fàcil i que no es tracta d’utilitzar un llenguatge “políticament 

correcte” (pàg. 82) sinó canviar el sistema per considerar les noies “subjecte de 

l’educació en la mateixa mesura que hi considerem els nens”. D’aquesta manera es 

podrà revertir la perpetuació del llenguatge androcèntric, que, per altra banda, el 

professorat no té consciència d’estar utilitzant, segons les dades d’aquesta recerca. 

 

Currículum i materials 

Com explica Comins (2009), el currículum ocult perpetua el model de masculinitat 

hegemònica que es dona en la societat i es retroba als centres educatius. Aquest 

currículum és només una de les qüestions relacionades amb els materials que haurien 

de canviar per tal de caminar cap a una educació lliure i igualitària real. Només la 

meitat del professorat enquestat, per exemple, afirmava haver revisat la presència de 

referents femenins en la seva matèria i algunes persones fins i tot afirmaven que en 

la seva matèria “no n’hi ha”. Tot i que no es preguntava la matèria que s’impartia, 

s’entén que en aquests casos hi ha una omissió voluntària o involuntària de referents 

femenins. Aquesta qüestió també l’explica Comins (2009), que es referma en la idea 
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que tots aquells sabers associats al gènere femení han estat devaluats. Per exemple, 

els valors de les cures no formen part del currículum oficial tot i que són bàsics per 

viure en societat. Tomé (2017) ja parla també del fet que el professorat no trobi 

importants alguns dels continguts que s’associarien a sabers femenins i, de fet, 

aquesta qüestió es troba en la investigació amb respostes que posen en dubte com 

es podrien introduir aquests continguts sense treure’n cap d’”important” o en quin 

temps.  

 

Aquest àmbit no se salva, però, de les respostes amb l’argument de la igualtat. Es 

troben quan es pregunta per l’orientació i els estudis futurs de l’alumnat, on el 

professorat sí que reconeix que fa algunes diferències segons si orienta nois o noies 

però l’alumnat no ho percep. No es tracta que l’alumnat percebi aquestes diferències, 

evidentment, però sí que el professorat acabi acceptant, en un 100 % que fa aquestes 

diferències, ja sigui voluntàriament o involuntàriament i es formi per superar-les. 

 

Relacions 

González (1999) explica que el del sexe és un dels estereotips que més s’ha 

mantingut al llarg de tota la història, que és aquell que descriu el sexe masculí com a 

fort, agressiu, orientat cap a l’exterior, fort, etc. i el sexe femení com aquell més 

sensible, orientat a les persones, càlid, etc. Aquestes diferències tòpiques són les que 

també s’extreuen de la visió del professorat quan se li demana que identifiqui aquelles 

diferències entre les maneres de fer de nois i de noies a escala general. És a dir, que 

per molt que actualment es considerin tòpics, quan es pregunta (també a l’alumnat) 

sobre aquestes qüestions, sempre sorgeixen les mateixes explicacions.  

 

Venegas (2018) explora el concepte de masculinitat hegemònica i observa, entre 

altres coses, que la masculinitat patriarcal a l’adolescència té dues vessants, una de 

les quals és l’expressió de l’homofòbia. Aquesta conducta explicaria les 

discriminacions que es reporten en les dades d’aquesta investigació, en les quals les 

noies són les que perceben més casos de discriminació i comportaments sexistes tals 

com insults homòfobs. L’altra vessant seria el control sobre les seves parelles, que 

també és una de les qüestions que sorgeix entre les respostes del professorat quan 

es pregunta per situacions de violència masclista.  

 

Sanchis (2020) alerta de les conseqüències de la masculinitat tradicional i hi afegeix 

el fet que els nois han d’estar alerta per no sortir-se de les convencions que aquesta 

imposa. En aquest sentit, es podria trobar una explicació al fet que una majoria de 

nois que responen l’enquesta no trobaven espais per parlar de temes personals, ja 

que no és quelcom que s’associï al gènere masculí i, per tant, no està contemplat en 

els processos de socialització. L’escola, en aquest sentit, hauria de vetllar per crear 

aquests espais i fer-los oberts i agradables per qualsevol persona per poder superar, 

també, les cotilles de la masculinitat. 
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9. Conclusions 
Tot seguit es presenten les conclusions d’aquest estudi. En primer lloc s’exposen 

aquelles qüestions relacionades amb els objectius i les hipòtesis plantejades; en 

segon lloc, les limitacions i propostes de millora i en tercer lloc les perspectives de 

futur. 

 

9.1 Conclusions de la investigació 

L’objectiu 1 d’aquesta investigació pretenia analitzar les idees, creences i necessitats 

dels diversos col·lectius de la comunitat educativa en relació a les qüestions de 

gènere i coeducació centrades en quatre àmbits (espai, llenguatge, currículum i 

relacions personals). Els objectius específics es plantejaven concretar la classificació, 

la importància i el contrast de les dades obtingudes. Pel que fa al contrast amb el marc 

teòric (objectiu específic 1.3, s’ha dut a terme en l’apartat de discussió dels resultats). 

Tot seguit s’exposen les conclusions per a cadascun dels àmbits d’estudi donant 

resposta als objectius específics 1.1 i 1.2. 

 

Ús i ocupació de l’espai 

- Repensar les aules des d’un punt de vista coeducatiu és una qüestió que 

interessa el professorat però no és una prioritat de l’alumnat. 

- Ni el professorat ni l’alumnat ha detectat diferències segons els gèneres en l'ús 

i l'ocupació dels espais. Tenint en compte que la majoria d’estudis sobre 

aquests temes que porten a terme una observació (alguns d’ells citats a Garay, 

Vizcara i Ugalde, 2017) troben diferències es pot concloure que falta una 

observació sistemàtica per part de l’alumnat i del professorat. En el cas del pati, 

per exemple, segur que s’hi reprodueixen rols de gènere, relacions de poder i 

altres actituds que són el reflex de la societat en la qual vivim (Carreras, 

González i Ciocoletto, 2019) però s'ha d'aprendre a observar-los per detectar-

los i canviar-los.  

- Repensar els espais que conformen el pati no és una prioritat perquè el centre 

té diversos espais. Sí que caldria, però, repensar la dinamització d'aquests 

espais, com explica Resa (2020) que també afirma que hi ha d'haver una fase 

prèvia de sensibilització per educar la mirada i poder detectar les diferències 

que s'hi donen. 

 

Llenguatge 

Sobre les qüestions relacionades amb el llenguatge, les conclusions són les següents: 

- Ni l’alumnat ni el professorat no percep diferències de tractament cap a nois o 

noies, sempre s'argumenta que hi ha igualtat, però no es va més enllà. Això és 

el que constaten Freixas, Fuentes-Guerra i Luque (2007) i proposen una 

deconstrucció de la motxilla del professorat per tal de poder formar-se i detectar 

aquestes diferències. Seria necessari fer una observació sistemàtica també 

d'aquesta qüestió per veure si coincideix o no amb els estudis previs.   

- El professorat ha d’incorporar la diversitat sexual de manera conscient per tal 

de posar exemples actualitzats quan es parla de relacions afectives i sexuals, 

ja que l’alumnat detecta que es parla en termes heterosexuals o homosexuals. 
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- Seria necessari fer una actualització sobre què és i què no és el llenguatge no 

sexista per al professorat, que considera que l’utilitza però segons l'alumnat no 

ho fa sempre. L’ús del llenguatge no sexista és essencial per poder transmetre 

els continguts de manera coeducativa (Ferrer et al. 2006). 

- S’haurien de revisar les comunicacions amb les famílies, ja siguin per escrit o 

oralment, ja que l'alumnat sí que detecta biaixos sexistes en aquesta qüestió. 

En aquest sentit, només cal remetre's al marc normatiu, que expressa en tots 

els casos que l’educació ha de ser un espai lliure de sexismes, per “petits” que 

es puguin considerar. 

- Caldria actualitzar els cartells dels lavabos i repensar les opcions que es donen 

a l’alumnat no binari i trans. 

 

Currículum i materials 

En relació al currículum i els materials, es conclou que: 

- És necessari fer una revisió de referents perquè hi ha percepcions diferents 

sobre la presència de referents femenins en el currículum i les matèries. 

Segons Yugueros (2015) els currículums no revisats contribueixen a 

naturalitzar els rols i estereotips de gènere. 

- És necessari incorporar alguns dels sabers classificats tradicionalment com a 

femenins per tal de formar l’alumnat en una societat més igualitària. Aznar 

(2008) valora positivament el fet portar a l’espai dels aprenentatges els “sabers 

de les dones” per tal de posar-los al centre i veure’n la importància real. Comins 

(2009) afegeix la necessitat d’incorporar el valor de les cures en el discurs 

educatiu. 

- Ni l’alumnat ni el professorat és conscient, en general, de com el gènere 

condiciona, per exemple, l’orientació de l'alumnat cap a uns estudis o uns 

altres, per la qual cosa caldria fer una anàlisi detinguda de com es fan les 

orientacions i poder detectar aquestes diferències. 

 

Relacions 

Pel que fa a les relacions, les conclusions són les següents: 

- Els espais per tractar temes personals no estan definits ni tenen un temps 

establert. Caldria treballar per incorporar aquesta qüestió a l'organització del 

centre. 

- Hi ha comportaments sexistes entre l’alumnat (i probablement entre el 

professorat, tot i que no se n’és conscient) i s’ha de treballar des de 1r d’ESO 

per tal que l’alumnat més jove també els pugui identificar. Tal com indica Abelló 

(2012), els comportaments sexistes estan arrelats a la cultura, malgrat les lleis 

i els petits avenços, per la qual cosa també es donen en l'entorn educatiu. 

- És necessari treballar de manera transversal per la tolerància i el respecte a la 

diversitat de qualsevol tipus. 

- El professorat s’ha de formar en la detecció de violències masclistes. 
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Altres qüestions 

Es considera que s’ha de definir com a centre el concepte de coeducació i centre 

coeducatiu, ja que les consideracions són molt variades. De la mateixa manera, el 

professorat s’ha de formar en aquest aspecte per poder ser més hàbil en la detecció 

de qualsevol desigualtat derivada del gènere. Tal com s’ha pogut extreure del marc 

teòric utilitzat per aquest estudi, l’escola mixta encara no és del tot coeducativa i el 

centre estudiat no n'és una excepció. 

 

La conclusió general a la qual s’arriba després de tota la investigació i que confirma, 

alhora, la primera hipòtesi de la investigació i en desmenteix la segona, és que és 

necessari educar la mirada, revisar, canviar i tornar a revisar cadascuna de les 

qüestions tractades per a cada àmbit i segurament algunes més. Per dur a terme 

aquesta tasca, però, és imprescindible la formació del professorat en coeducació 

(Freixas, Fuentes-Guerra i Luque, 2007), ja sigui a través de formacions pròpiament 

o d’accions d’observació consensuades en el centre, que sovint, com explica Tomé 

(2017), són la millor manera de superar reticències. Hi ha la creença generalitzada, 

tant entre l’alumnat com entre el professorat que el centre és, a escala general, un 

centre coeducatiu i on s’hi imparteix una educació igualitària. Tots els estudis que 

s’han utilitzat per aquest projecte que tenen a veure amb alguna experiència pràctica, 

com ara Sánchez, Martos i Soler (2018) o Garay, Vizcarra i Ugalde (2017) demostren 

que els centres educatius no són espais, encara, lliures d’estereotips sexistes i, per 

tant, tampoc són coeducatius, per la qual cosa s’ha de començar per formar 

professorat que pugui detectar aquestes qüestions.  

 

Aquesta última conclusió té relació amb el grau d’importància de cadascuna de les 

necessitats extretes (objectiu específic 1.2) que, partint de les recomanacions de 

Tomé (2017), es classificaria de la manera següent: en primer lloc, dur a terme 

aquelles observacions sistemàtiques que ajudin a dibuixar el panorama real en 

qüestions com l'ús i l'ocupació dels espais o el llenguatge que s’utilitza. Per tal de fer 

observacions objectives, es formaria prèviament les persones que les durien a terme. 

En segon lloc, el professorat s’hauria de formar en termes coeducatius, començant 

per la detecció de violències masclistes, que de retruc seria útil per als comportaments 

sexistes, així com en la utilització d'un llenguatge no sexista. En tercer lloc, es 

proposaria fer una revisió del currículum des de tots els àmbits i matèries per tal 

d’extreure conclusions sobre els referents que s’hi presenten i quin paper hi tenen. En 

quart lloc, es treballaria sobre el Pla d’Acció Tutorial, el Projecte de Convivència i la 

documentació de centre per tal d'incorporar-hi el punt de vista coeducatiu, de manera 

que aquest fos transversal. 

 

Partint d’aquestes accions, es duria a terme un procés participatiu que inclouria les 

observacions sistemàtiques, la formació del professorat, la revisió del currículum i el 

treball dels documents de centre. Aquest procés inclouria tant el professorat com 

l'alumnat en alguns casos. Finalment, per tal de complir amb l’objectiu general 2 i els 

específics corresponents, a l'Annex 5 es presenta una proposta d’accions 

calendaritzades i amb els responsables respectius. Un cop dutes a terme totes les 
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accions es redactaria el projecte de coeducació del centre, l’aprovació del qual 

s’acabaria votant en un claustre. 

 

9.2 Limitacions, suggeriments i propostes de millora 

Hi ha hagut dues limitacions principals en el desenvolupament d’aquesta investigació. 

En primer lloc, els consentiments informats van dificultar molt que l’alumnat del centre 

omplís l'enquesta, ja que havia de prendre el consentiment cap a casa, fer-lo signar i 

retornar-lo i sovint es perdia en aquest procés, ja que no era una obligatorietat. 

Després de demanar ajuda a la tutora de la investigació, es va optar per posar una 

casella d'autorització en línia a l’enquesta per a l’alumnat, de manera que la família ja 

quedava informada mitjançant el consentiment en paper però no calia retornar el 

paper a l’institut, només marcar la casella mitjançant la qual s'autoritzava el tractament 

de les dades. En aquells casos en què es marcava la casella "No", no s'han tingut en 

compte les respostes. 

 

Si bé és veritat que des d'un primer moment era important cenyir l'abast de la 

investigació a les possibilitats reals, el temps del qual es disposa per dur-lo a terme 

és curt si surt algun imprevist. En aquest cas, les enquestes es van poder fer arribar 

el dia 3 de desembre del 2021, just abans d’un pont llarg. Entre la tornada i altres 

excursions, això va fer que s'allargués el període d'obertura de l'enquesta fins el dia 

20 de desembre del 2021, per la qual cosa va quedar molt poc temps per tal de fer-

ne l’anàlisi i les presents conclusions. 

 

En segon lloc, en un principi es plantejava un projecte d’investigació amb tres 

objectius, el tercer dels quals consistia en la redacció del Projecte de Coeducació 

provisional. Aquest tercer objectiu es va descartar en els inicis de l’estudi perquè no 

era possible desenvolupar-lo amb el temps que requeria l’entrega del treball final de 

màster. Tot i així, en les conclusions de la investigació s’han donat les línies bàsiques 

per tal de poder iniciar el procés participatiu que hauria de culminar amb la redacció 

del projecte. 

 

9.3 Perspectives de futur 

Quant a les perspectives de futur, aquesta investigació ha pogut assolir els dos 

objectius generals que plantejava, confirmar una hipòtesi i refutar l’altra. Els reptes 

per al futur serien assolir el tercer objectiu, que no va ser possible incloure en aquest 

estudi, de disseny de la proposta definitiva de projecte integral de coeducació per a 

l’INS Joan Amigó i Callau.  

 

Tot i així, aquesta és una proposta concreta en un centre concret que es podria fer 

extensiva a tots els centres públics de secundària del sistema català. Amb l'anàlisi 

dels resultats únicament sobre les idees, creences i necessitats de l'alumnat i el 

professorat en relació amb les qüestions de gènere d’un centre tan petit ja s’ha posat 

de manifest que s’ha de treballar per continuar avançant en la construcció de la 

veritable escola coeducativa i superar l’etapa de l’escola mixta, abanderada amb la 

“igualtat” i la utilització de les dobles formes, citada repetidament pels col·lectius 
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enquestats. L’escola ha de passar de la igualtat a reivindicar la diferència i la lliure 

apropiació dels trets classificats tradicionalment com masculins o femenins per part 

de l’alumnat i independentment del gènere al qual pertanyi (Guitart, 2010). 

 

Aquest estudi ha sigut útil per conèixer la situació de la comunitat educativa del centre 

en relació a les qüestions de gènere i coeducació. Així, s’ha pogut veure que encara 

hi ha camí per recórrer i que per poder-lo seguir, és necessari parar, observar, revisar, 

replantejar, parlar, formar-se i començar a actuar per canviar les bases de la societat 

(encara) sexista en la qual vivim. 
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ANNEXOS 
Annex 1 - Enllaç a l’enquesta dissenyada per a l’alumnat 

S’adjunta l’enllaç a l’enquesta dissenyada amb Google Forms: https://drive.google.com/file/d/17-

gHORowuClsBsnQSLpLSERAHRumR2cj/view?usp=sharing  

 

Annex 2 - Enllaç a l’enquesta dissenyada per al professorat 

S’adjunta l’enllaç a l’enquesta dissenyada amb Google Forms: 

https://drive.google.com/file/d/1UZ7sFCNrYjzggCDefhMhAqd7X-8jD4tn/view?usp=sharing 

 

Annex 3 – Enllaç al consentiment informat per a l’alumnat  

Full informatiu per a l’alumnat: https://drive.google.com/file/d/1Mczl6tNWpksvNKgtk1Kt-

43dxc6osXBq/view?usp=sharing 

Consentiment per a famílies: https://drive.google.com/file/d/1dTlDVMXNDxGx0nwxiWM1VFC-

_luEoVyG/view?usp=sharing 

 

Annex 4 – Enllaç al consentiment informat per al professorat 

Consentiment per a adults: https://drive.google.com/file/d/1XTxfYTZYwLN679-

HvseufeZ4G_kUm7Oa/view?usp=sharing 

 

Annex 5 – Propostes d’accions per al projecte de coeducació de l’INS Joan Amigó i Callau 

 

ÀMBIT ACCIÓ TEMPORITZACIÓ RESPONSABILITAT 

Espai 
Llenguatge 
Relacions 

Observacions sistemàtiques  Gener-març 2022 Comissió de 
coeducació, que 
formarà persones 
voluntàries per dur-
les a terme. 

Tots Formació del professorat: 
jornades temàtiques. Un cop es 
tenen els resultats de les 
observacions, es fa una 
jornada de claustre dedicada a 
cada àmbit per fer-ne una 
anàlisi conjunta i establir els 
objectius i les accions que es 
considerin necessaris. 
Ex.: establir un treball 
transversal de l’educació 
afectivosexual. Desenvolupar 
els continguts per cursos i 
matèries. 
 

Març-juny 2022 Comissió de 
coeducació  
 
Equip directiu 

https://drive.google.com/file/d/17-gHORowuClsBsnQSLpLSERAHRumR2cj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-gHORowuClsBsnQSLpLSERAHRumR2cj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZ7sFCNrYjzggCDefhMhAqd7X-8jD4tn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mczl6tNWpksvNKgtk1Kt-43dxc6osXBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mczl6tNWpksvNKgtk1Kt-43dxc6osXBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTlDVMXNDxGx0nwxiWM1VFC-_luEoVyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTlDVMXNDxGx0nwxiWM1VFC-_luEoVyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTxfYTZYwLN679-HvseufeZ4G_kUm7Oa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTxfYTZYwLN679-HvseufeZ4G_kUm7Oa/view?usp=sharing
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Currículum 
i materials 

Proposta de document per 
revisar els currículums des dels 
diversos departaments en clau 
coeducativa. 

Primer trimestre del 
curs 2022/2023 

Comissió de 
coeducació 
 
Equip directiu 

Llenguatge Proposta de document per 
revisar la documentació de 
centre 

Segon trimestre del 
curs 2022/2023 

Comissió de 
coeducació 
 
Equip directiu 

Tots Formació general del 
professorat en coeducació. 
Seria una formació de centre i 
la impartiria alguna entitat 
externa especialitzada. 

Curs 2022/2023 Comissió de 
coeducació 
 
Equip directiu 
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