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PRESENTACIÓ

El 26 de gener de 2010, el Consell de Govern de la Universitat d’Alacant (UA) va 
aprovar per unanimitat el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, amb la 
finalitat	de	desenvolupar	un	efectiva	eina	prevista	en	el	capítol	III	de	la	Llei	orgànica	
3/2007,	per	a	la	igualtat	efectiva	de	dones	i	homes.	Aquests	plans,	tal	com	queden	
definits	en	l’art.	46	d’aquesta	llei,	«són	un	conjunt	ordenat	de	mesures,	adoptades	
després	de	fer	un	diagnòstic	de	situació,	destinades	a	assolir	en	l’empresa	la	igual-
tat	 de	 tracte	 i	 d’oportunitats	 entre	 dones	 i	 homes	 i	 eliminar	 la	 discriminació	 per	
raó	de	sexe».	Prop	de	quatre	anys	després,	la	Universitat	d’Alacant	va	millorar	i	
va	ampliar	aquest	pla,	amb	l’aprovació	del	II	Pla	d’Igualtat,	també	per	unanimitat,	en	
el Consell de Govern del 17 de desembre de 2013.

A	 través	 d’aquests	 dos	 plans,	 la	 Universitat	 d’Alacant	 manifesta	 una	 clara	 deter-
minació	en	la	seua	política	d’igualtat	entre	dones	i	homes,	i	impulsa	l’extensió	d’una	
cultura de no-discriminació per raó de gènere. El II Pla d’Igualtat d’Oportunitats en-
tre Dones i Homes (II PIUA) inclou, a més, una sèrie d’accions adreçades a l’alumnat 
d’educació secundària, orientades a combatre estereotips de gènere en l’elecció 
d’estudis	universitaris	i	a	acostar	la	promoció	de	la	igualtat	entre	dones	i	homes.	
Aquestes	accions	són	desenvolupades	pel	Vicerectorat	d’Estudiants	i	Ocupació	a	
través del programa Secundant la Igualtat. 

Una	 altra	 bona	 prova	 d’aquesta	 aposta	 decidida	 de	 la	 Universitat	 d’Alacant	 per	 la	
igualtat	efectiva	entre	sexes	va	ser	la	inclusió	en	el	curs	2010-2011	de	la	perspec-
tiva	de	gènere	en	la	docència	universitària	com	a	línia	prioritària	de	treball	en	el	
programa	 Xarxes	 d’Investigació	 en	 Docència	 Universitària,	 desenvolupat	 en	 aquell	
moment	pel	Vicerectorat	d’Estudis,	Formació	i	Qualitat.	En	el	marc	d’aquest	pro-
jecte	 es	 va	 constituir	 la	 Xarxa	 Docència,	 Universitat,	 Gènere	 i	 Igualtat,	 en	 la	 qual	
s’han	 desenvolupat,	 amb	 èxit,	 treballs	 aplicats	 d’investigació	 en	 docència	 universi-
tària amb perspectiva de gènere.

Aquesta	xarxa,	que	ha	estat	estable	i	molt	activa	des	d’aquella	data,	va	plantejar	en	
el curs 2014-2015 l’elaboració del disseny de la Guia per a una orientació universi-
tària	inclusiva.	La	proposta	va	nàixer	de	l’experiència	acumulada	i	era	fruit	del	tre-
ball	col•laboratiu	dut	a	terme	per	docents	de	la	UA	adscrits	a	àrees	tan	diverses	
com	informàtica,	psicologia,	 dret,	sociologia,	economia,	treball	 social,	criminologia,	
filologia,	història	i	arquitectura.	

En	la	nostra	activitat	diària	s’aprecia	que,	tot	i	els	innegables	avanços	que	en	ma-
tèria	d’igualtat	entre	dones	i	homes	s’han	produït	durant	les	dues	últimes	dècades,	
continuen	reproduint-se	a	les	aules	estereotips	de	gènere	que	expliquen,	per	exem-
ple,	la	pervivència	d’estudis	universitaris	feminitzats	o	masculinitzats.			

L’objectiu	principal	d’aquesta	guia,	que	presentem	ací	amb	el	títol	Apunts	per	a	la	
igualtat: guia de recomanacions per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la 
docència	universitària,	és	compartir	amb	col•legues	de	centres	no	universitaris	i,	
especialment,	 amb	 el	 professorat	 que	 hi	 ofereix	 orientació	 universitària,	 les	 re-
flexions	que	mouen	gran	part	del	treball	i	recerca	que	es	desenvolupa	en	la	mateixa	
Xarxa.	Aquestes	reflexions,	en	síntesi,	giren	entorn	dels	factors	socials	i	educatius	
que	generen	desigualtat	i	que	poden	condicionar	tant	l’elecció	d’estudis	universitaris,	
com	també	l’avanç	cap	a	una	societat	més	igualitària	i	justa	en	la	qual	les	genera-
cions	més	joves	participen	en	els	diferents	àmbits	de	la	seua	vida	(laboral	i	familiar)	
de manera coresponsable.

Com	 a	 responsable	 del	 Vicerectorat	 de	 Qualitat	 i	 Innovació	 Educativa,	 en	 el	 qual	
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s’inscriu	 el	 Programa	 Xarxes,	 em	 produeix	 una	 gran	 satisfacció	 comprovar	 els	
resultats	d’aquest	grup	de	treball,	coordinat	per	les	professores	María	José	Ro-
dríguez	Jaume	i	Herminia	Provencio	Garrigós,	que	es	concreta,	una	vegada	més,	
en	el	desenvolupament	d’accions	específiques,	de	clara	vocació	aplicada,	i	que	per-
segueixen	aquest	objectiu	de	justícia	que	és	aconseguir	algun	dia	una	igualtat	real	
en	les	oportunitats	entre	homes	i	dones.	Aquesta	guia	és,	sens	dubte,	una	excel•lent	
contribució	per	a	reeixir-hi.

Francisco	José	Torres	Alfosea

Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa
Universitat d’Alacant

Octubre 2017

APARTATS

1. PREGUNTES DE PARTIDA: com i on concretem la perspectiva de gènere 
en la nostra docència universitària? I com desenvolupem la perspectiva de 
gènere	amb	un	enfocament	transversal?

2.	 ELEMENTS	DEL	DISSENY	DEL	PROCÉS	D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE	
PER A LA TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSI-
TÀRIA I ESTEREOTIPS DE GÈNERE

3. GUIA DE RECOMANACIONS PER A LA CONSIDERACIÓ DE LA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE EN:

OBJECTIUS

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

PLA D’APRENENTATGE – MODALITATS ORGANITZATIVES (INTE-
RACCIÓ A L’AULA)

PLA	D’APRENENTATGE	–	MÈTODES	D’ENSENYAMENT-APRENEN-
TATGE

RECURSOS DOCENTS – COMUNICACIÓ ORAL

RECURSOS	DOCENTS	–	COMUNICACIÓ	ESCRITA	I	GRÀFICA

RECURSOS DOCENTS – EXEMPLES

REFERENCIES
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GUIA DE RECOMANACIONS PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: PRÀCTICA (I)

1. PREGUNTES DE PARTIDA: com i on concretem la perspectiva de gènere en la 
nostra docència universitària? I com desenvolupem la perspectiva de gènere 
amb	un	enfocament	transversal?

Partint	 dels	 postulats	 teòrics	 i	 metodològics	 que	 es	 desenvolupen	 en	 la	 GUIA	 DE	
RECOMANACIONS PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: CLAUS CONCEPTUALS I TEÒRIQUES (II) (disponible en la 
col·lecció	“Apunts	per	a	la	Igualtat”	de	la	Universitat	d’Alacant),	hem	de	preguntar-nos	
com i on concretem la perspectiva de gènere en la nostra docència universitària 
i	com	desenvolupem	la	perspectiva	de	gènere	amb	un	enfocament	transversal.

La	presència	del	doble	currículum	(explícit	i	ocult)	en	l’ensenyament	universitari	ens	
ha	de	fer	reflexionar	sobre	la	nostra	pràctica	des	d’una	perspectiva	de	gènere,	la	
qual	cosa,	des	d’un	punt	de	vista	pràctic,	implica	“sotmetre	els	diferents	aspectes	
que	la	formen	a	una	anàlisi	reflexiva	que	identifique	possibles	biaixos	de	gènere	i	els	
elimine”		(Mora	y	Puja,	2009:	1)1. 

2.	 ELEMENTS	DEL	DISSENY	DEL	PROCÉS	D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE	
PER A LA TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSI-
TÀRIA I ESTEREOTIPS DE GÈNERE

El	quadre	1	recull	de	forma	sintètica	i	amb	finalitats	didàctiques:		
	

	 Els	diferents	elements	al	voltant	dels	quals	estructurem	la	nostra	pràctica	
docent	 quant	 a	 la	 doble	 relació	 amb,	 d’una	 banda,	 la	 participació	 en	 el	 cu-
rrículum	 formal	 (competències,	 objectius,	 continguts,	 avaluació	 i	 modalitats	
organitzatives)	o	ocult	(recursos	docents),	i,	d’una	altra,	amb	els	estereotips	
de gènere2		que	la	investigació	sobre	docència	amb	perspectiva	de	gènere	
ha	destacat	en	la	interacció	a	l’aula,	en	la	comunicació	oral,	visual	i	escrita.

	 Les	modalitats	organitzatives	i	no	els	diferents	mètodes	d’ensenyament-apre-
nentatge	amb	els	quals	es	relacionen	(lliçó	magistral,	estudi	de	casos,	resolució	
de problemes, aprenentatge basat en problemes o contracte d’aprenentatge). 
Aquesta	selecció	obeeix	al	fet	que	les	modalitats	organitzatives	són	les	que	
determinen	 els	 diferents	 escenaris	 de	 comunicació-interacció	 a	 l’aula	 (gran	
o	 petit	 grup	 i	 individual),	 aspecte	 central	 que	 cal	 considerar	 en	 el	 procés	
d’inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària. 

	  
	
	
	
1 La Guia de recomanacions per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència 
universitària	 se	 circumscriu	 a	 una	 de	 les	 quatre	 dimensions	 d’intervenció	 destacades	 per	
Claudia	Pacheco	(2004:	23):	les	activitats	que	el	professorat	desenvolupa	a	l’aula.	Les	dimen-
sions	d’activitats	de	l’alumnat	a	l’aula,	activitats	del	professorat	en	la	universitat	i	activitats	de	
l’alumnat	en	la	universitat	no	són	recollides	en	aquesta	guia.
2	Els	estereotips	de	gènere	a	l’aula	s’aborden	conceptualment	i	teòricament	en		la	Guia	de	
recomanacions per a la inclusió de la perspectiva de geènere en la docència universitària: 
claus	conceptuals	i	teòriques	(II)	(disponible	en	la	col·lecció	“Apunts	per	a	la	Igualtat”	de	la	
Universitat d’Alacant).
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Quadre 1. Elements del disseny del procés d’ensenyament-aprenentatge i estereo-
tips de gènere

CURRÍCULUM ESTEREOTIPS DE GÈNERE A L’AULA

CF CO EG.INTER. EG.CO. EG.CV. EG.CE.

1 COMPETÈNCIES X

2 OBJECTIUS X

3 CONTINGUTS X

4 AVALUACIÓ X X

5 MODALITATS 
ORGANITZATIVES

Classe	teòrica X X X X X

Seminari-taller X X X X X

Classe pràctica X X X X X

Tutoría X X X

6 RECURSOS DOCENTS

Orals1 X X X

Escrits2 X X X X

Visuals3 X X X

Font:	elaboració	pròpia
1. S’inclourien presentacions, exemples…
2.	S’inclourien	presentacions,	esquemes,	notes,	exercicis,	articles,	manuals	o	lli-
bres	de	referència…
3.	S’inclourien:	presentacions,	fotografies,	vídeos,	pel·lícules,	documentals…

CF=	Currículum	formal	(explícit)
CO=	Currículum	ocult	(implícit)
EGINTER=Estereotips	de	gènere	en	interacció
EGCO=	 Estereotips	de	gènere	en	comunicació	oral
EGCV=	 Estereotips	de	gènere	en	comunicació	visual
EGCE=		Estereotips	de	gènere	en	comunicació	escrita

A	 continuació,	 i	 partint	 de	 la	 investigació	 interessada	 a	 analitzar	 els	 biaixos	 de	
gènere a l’aula,3 la Xarxa Universitat, Docència, Gènere i Igualtat de la Universitat 
d’Alacant proposa una sèrie de recomanacions per a la inclusió de la perspectiva 
de	gènere	de	forma	transversal	en	la	docència	universitària	amb	independència	de	
l’assignatura,	la	matèria	o	la	titulació	de	què	es	tracte

3	La	major	part	de	les	investigacions	consultades	procedeixen	d’experiències	dutes	a	terme	
en	centres	no	universitaris	estrangers.	Sens	dubte,	aquesta	és	una	de	les	línies	d’investigació	
que	espera	ser	abordada	a	Espanya.

3. GUIA DE RECOMANACIONS PER A LA CONSIDERACIÓ DE LA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

OBJECTIUS

•	 Explicitar	 objectius	 lligats	 a	 la	 promoció	 del	 principi	 d’igualtat	 i	 no-
discriminació	entre	dones	i	homes	quan	el	pla	d’estudis	reculla	compe-
tències	en	aquest	sentit.

•	 Recollir	objectius	específics	lligats	a	la	promoció	del	principi	d’igualtat	
i	no-	discriminació	entre	dones	i	homes	i	adequar-los	al	context	de	la	
titulació i contingut de l’assignatura.

CONTINGUTS

Incorporar la perspectiva de gènere en els continguts d’una assignatura 
ofereix	la	possibilitat	d’introduir	les	eines	conceptuals	perquè	l’alumnat	es-
tudie	i	analitze	críticament	la	parcel·la	de	la	realitat	objecte	de	presentació	
amb	 criteris	 d’interpretació	 sense	 biaixos	 de	 gènere.	 En	 aquest	 sentit,	 i	
sempre	que	l’assumpte	objecte	de	presentació	ho	aconselle,	els	continguts	
de	l’assignatura	hauran	de	recollir:	

•	 La	 distinció	 entre	 la	 part	 biològica	 d’allò	 socialment	 i	 culturalment	
après (rols i estereotips de gènere).

•	 La	 identificació	 de	 les	 característiques	 que	 específicament	 defineix	
les	dones	i	homes.

•	 La	visibilització	de	les	relacions	que	dones	i	homes	estableixen.

•	 La	utilització	del	concepte	de	gènere	com	a	categoria	d’anàlisi	per	a	
la	descripció	i	interpretació	de	les	relacions	entre	dones	i	homes	a	
partir de les construccions socials i culturals.

•	 La	identificació	de	la	desigual	distribució	de	recursos	que	es	produeix	
entre	dones	i	homes.

•	 La	diferenciació	conceptual	i	operativa	entre	sexe	(diferències	bio-
lògica-variable	 quantitativa)	 i	 gènere	 (diferències	 construïdes	 social-
ment-categoria d’anàlisi explicativa).

•	 La	desigualtat	i	discriminació	històrica	de	les	dones	com	a	col·lectiu.

•	 La	visibilització	de	l’aportació	de	les	dones	acadèmiques	i	científiques	
en l’assumpte d’interès.

•	 La	visibilització	de	les	desigualtats	i	la	descoberta	de	les	bretxes	de	
gènere en l’assumpte d’interès.
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AVALUACIÓ

•	 Incloure	 en	 el	 sistema	 d’avaluació	 diferents	 tipus	 de	 proves	 amb	 la	
finalitat	que	es	recullen	les	necessitats	i	característiques	de	l’alumnat	
en la seua diversitat.

•	 Publicar	i	explicitar	el	barem	que	serà	aplicat	en	les	proves	escrites	
i orals, individuals i grupals.

•	 Publicar	i	explicitar	els	criteris	de	valoració	sense	biaixos	androcèn-
trics.

•	 Analitzar	 les	 possibilitats	 de	 tractament	 desigual	 a	 què	 s’exposa	
l’alumnat	 atesa	 l’òptica	 androcèntrica	 d’avaluació	 del	 comportament	
comunicatiu	en	què,	inconscientment,	es	penalitza	el	codi	o	la	cultura	
comunicativa	femenina.

•	 Dissenyar	proves	d’avaluació	que	recullen	els	processos	de	socialitza-
ció	diferencial	segons	gènere	i	no	exclusivament	el	masculí	hegemònic.

 

PLA D’APRENENTATGE – MODALITATS ORGANITZATIVES 
(INTERACCIÓ A L’AULA)

Bengoechea	 (2003b:	 11-12;	 2006:	 82)	 assenyala	 diferents	 estratègies	 que	
tendeixen a aconseguir espais inclusius i de comunicació i interacció 
–d’aprenentatge– per a l’alumnat

•	 Dissenyar	 grups	 de	 treball	 no	 gaire	 nombrosos	 i	 acuradament	 es-
tructurats	 en	 els	 quals	 les	 alumnes	 intervenen	 en	 major	 mesura.	
D’aquesta	manera,	es	fomenta	l’autoestima	i	seguretat	de	les	alumnes.	

•	 Supervisar	l’assignació	de	papers/rols	en	els	grups	de	treball	xicotets	
per	a	eludir	la	divisió	entre	l’alumnat	dels	que	parlen	i	els	que	escolten.

•	 Respectar	el	torn	de	paraula	amb	la	finalitat	de	no	desligitimar	o	res-
tar rellevància/importància.

•	 Distribuir	de	forma	proporcionada	el	temps	designat	a	les	interven-
cions amb independència del sexe.

•	 Debatre	 en	 grups	 xicotets	 com	 a	 pas	 previ	 al	 debat/presentació/
exposició en grups més nombrosos.

•	 Recórrer	al	nom	de	pila	i	els	pronoms	tu	i	jo	amb	tot	l’alumnat.

•	 Impedir	l’abús	verbal	i	l’insult	sexista.

•	 Dirigir-se	a	les	alumnes,	assenyalar-les,	adreçar-s’hi	amb	els	seus	noms	
de pila.

•	 Acceptar	a	les	alumnes	en	els	seus	termes	sense	esperar	que	adop-
ten	l’estil	de	comunicació	masculí.

•	 Ensenyar	als	alumnes	a:

-	 No	autoafermar-se	constantment.

- Escoltar amb empatia.

PLA D’APRENENTATGE – MODALITATS ORGANITZATIVES 
(INTERACCIÓ A L’AULA)

- Considerar les aportacions alienes.

-	 Fer	preguntes	perquè	progresse	la	conversa,	no	per	a	lluir-se	
individualment.

-	 Acostar-se	al	professorat	de	forma	individual.

- Desvetlar els propis sentiments.

-	 Participar	en	temes	“femenins”	i	conèixer	l’“altra”	cultura.

-	 Respectar	la	cultura	verbal	femenina	en	els	seus	termes.

•	 Enseñar a les alumnes a:

-	 Desenvolupar-se	verbalment	en	públic,	però	en	el	seu	estil.

-	 Debatre	sense	que	les	opinions	alienes	afecten	de	forma	individual.

- Criticar i ser criticades.

PLA	D’APRENENTATGE	–	MÈTODES	D’ENSENYAMENT-
APRENENTATGE

Les recomanacions apuntades en la Guia de recomanacions per a la in-
clusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària: claus con-
ceptuals	i	teòriques	(II)	per	a	la	inclusió	de	la	perspectiva	de	gènere	en	la	
investigació	i	estudis	quantitatius	i	qualitatius	són	pertinents	per	a	conside-
rar	l’enfocament	de	gènere	en	mètodes	d’ensenyament-aprenentatge	com	
ara	els	estudis	de	cas,	resolució	de	problemes	o	treball	amb	projecte.	En	
aquest	sentit	se	suggereix:

•	 Presentar	les	dades	separades	per	sexe	amb	la	finalitat	d’oferir	des-
cripcions	i	explicacions	diferenciades	segons	gènere.

•	 Analitzar	les	dades/resultats	considerant	les	relacions	i	rols	de	gène-
re.

•	 Oferir	conclusions/resultats	generals	i	específics	per	a	homes	i	do-
nes.

•	 Evidenciar,	si	n’hi	ha,	les	bretxes	de	gènere	i	els	factors	de	desigualtat	
que	hi	puguen	haver.
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•	 Analitzar	la	tendència	o	evolució	que	l’assumpte	objecte	d’interès	re-
flecteix	en	les	dones	i	els	homes.

•	 Eludir	 biaixos	 de	 gènere,	 rols	 de	 gènere	 tradicionals	 o	 prejudicis	 de	
gènere	en	els	exemples	i	exercicis	i	les	pràctiques	proposats.

•	 Proposar	 exemples	 i	 exercicis	 i	 pràctiques	 que	 posen	 de	 manifest	
les	 desigualtats	 entre	 dones	 i	 homes.	 Els	 exemples	 i	 exercicis	 i	 les	
pràctiques	amb	perspectiva	de	gènere	ofereixen	elements	per	a	la	
deconstrucció	 de	 les	 formes	 de	 discriminació	 que	 hi	 ha	 i	 transmet	

valors	d’equitat	i	respecte.

•	 Quan	 s’oferisca	 l’opció	 que	 l’alumnat	 trie	 el	 tema	sobre	 el	 qual	 ver-
sarà	la	pràctica,	exercici,	projecte,…	s’hauran	de	plantejar	diferents	
opcions	que	motiven	i	estimulen	l’alumnat.

RECURSOS DOCENTS – COMUNICACIÓ ORAL

•	 Usar	un	llenguatge	inclusiu	en	les	intervencions	i	inte-
raccions	i	evitar	termes	i	frases	estereotipades	o	
sexistes	(que	discrimine	qualsevol	dels	dos	sexes)4.

•	 Substituir	 els	 termes	 masculins,	 que	 generen	 ambi-
güitat o discriminen alguns dels sexes, per substan-
tius	que	designen	els	dos	sexes	(estudiant),	substan-
tius col·lectius (població) i substantius abstractes 
(l’adreça).•	

•	 Utilitzar	 termes	 sense	 marca	 gramatical	 i	 que	 in-
clouen	 homes	 i	 dones	 com	 els	 pronoms	 (qui),	 els	
substantius	comuns	quant	al	gènere	(estudiant)	i	els	
adjectius	invariables	(intel·ligent).

•	 Evitar	el	desdoblament.

•	 Alternar	l’ordre	en	la	presentació	per	a	evitar	consolidar	la	idea	que	
un sexe és prioritari sobre l’altre.

•	 Quan	 s’incloguen	 homes	 i	 dones,	 els	 dos	 hauran	 de	 presentar-se	 de	
forma	equilibrada.	Aquesta	estratègia	permet	fer	visible	les	dones.

•	 Visualitzem	les	dones	dient	en	femení	els	càrrecs	i	professions	que	
exercisquen	com	a	evidència	de	la	seua	coparticipació	en	la	vida	so-
cial i acadèmica..

•	 Distribuir	de	forma	proporcionada	el	temps	designat	a	les	interven-
cions amb independència del sexe.

RECURSOS	DOCENTS	–	COMUNICACIÓ	ESCRITA	I	GRÀFICA

•	 Avaluar	si	el	llenguatge	és	inclusiu	i	evitar	termes	i	frases	estereoti-
pades	o	sexistes	(que	discrimine	qualsevol	dels	dos	sexes).

•	 Substituir	 els	 termes	 masculins,	 que	 generen	 ambigüitat	 o	 discrimi-
nen	 alguns	 dels	 sexes,	 per	 substantius	 que	 designen	 els	 dos	 sexes	
(estudiant), substantius col·lectius (població) i substantius abstractes 
(l’adreça).

•	 Utilitzar	termes	sense	marca	gramatical	i	que	inclouen	homes	i	dones	
com	els	pronoms	(qui),	els	substantius	comuns	quant	al	gènere	(estu-
diant)	i	els	adjectius	invariables	(intel·ligent).e).

•	 Evitar	el	desdoblament.

•	 Alternar	l’ordre	en	la	presentació	per	a	evitar	consolidar	la	idea	que	
un sexe és prioritari sobre l’altre.

•	 Visualitzem	les	dones	dient	en	femení	els	càrrecs	i	professions	que	
exercisquen	com	a	evidència	de	la	seua	coparticipació	en	la	vida	so-
cial i acadèmica.

•	 Quan	s’incloguen	homes	i	dones	en	les	imatges	hauran	de	presentar-se	
de	forma	equilibrada.	Aquesta	estratègia	permet	fer	visible	les	dones.

•	 La	“quota”	no	assegura	la	transmissió	i	promoció	del	principi	d’igualtat	
entre	dones	i	homes.	Per	aquesta	raó,	cal	tenir	en	consideració	els	
valors	que	transmeten.	Addicionalment,	és	important	que	les	imatges	
mantinguen	una	equivalència	i	correspondència	amb	la	realitat	que	re-
presenten.	L’objectiu	és	fer	visible	dones	i	homes	en	aquells	espais	en	
els	quals	cada	vegada	més	tenen	una	major	presència.

•	 Recórrer	 a	 imatges	 neutres	 com	 a	 objectes,	 paisatges,	 marques,	
símbols	i	contextos	en	general.

•	 Incloure	imatges	en	les	quals	coapareguen	homes	i	dones	amb	la	finali-
tat de destacar la presència dels dos sexes en l’acompliment d’accions, 
treballs,	 relacions…	 D’aquesta	 manera,	 s’eludeix	 transmetre	 imatges	
estereotipades,	relacionades	amb	papers	tradicionals	d’homes	i	dones	
i es representen contextos basats en relacions més igualitàries de 
solidaritat,	cooperació	i	atenció	mútua.

•	 Incloure	imatges	que	projecten	la	diversitat	social	actual	per	a	evitar	
estereotips i rols sexistes.

•	 Mantenir	coherència	inclusiva	entre	la	imatge	i	el	text	o	presentació	
oral	que	l’acompanye.

•	 Alterar	 imatges	 d’homes	 i	 dones	 amb	 etiquetes	 no	 personals,	 sinó	

4   La “regla de inversión” per-mite	identificar	de	forma	fácil	el	sexismo	lingüístico.	Consiste	en probar si el texto es co-rrecto al sustituir los términos femeninos	por	los	correspon-dientes masculinos, y viceversa. Si al sustituir la palabra dudosa por su correspondiente de género	opuesto	la	frase	re-sulta inadecuada, el enunciado primero era sexista.
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al·lusives	a	l’acció	que	exerceixen.

•	 Mostrar	 les	 dones	 per	 les	 seues	 funcions	 i	 acompliments	 i	 no	 per	
la	 seua	 aparença	 física	 i	 evitar	 el	 doble	 tracte	 en	 la	 presentació	
d’homes	i	dones.

•	 Les	 comunicacions	 audiovisuals	 seleccionades	 per	 a	 classe	 han	 de	
mostrar	les	dones	i	homes	reals	en	un	registre	d’acord	amb	l’àmbit	
universitari	 i	 amb	 presència	 equitativa	 quant	 a	 temps	 i	 funcions	 re-
presentades.

•	 Valorar	si	transmet	una	imatge	estereotipada	o	sexista	(que	discrimi-
ne	qualsevol	dels	dos	sexes).

RECURSOS DOCENTS – exemples

•	 Els	exemples	que	introduïm	en	la	pràctica	docent	han	de	mostrar	les	
dones	i	homes	reals	en	un	registre	d’acord	amb	l’àmbit	universitari	i	
amb	presència	equitativa	quant	a	espai	i	funcions	representades.

•	 Valorar	si	el	llenguatge	és	inclusiu.

•	 Valorar	si	l’exemple	transmet	una	imatge	estereotipada	o	sexista	(que	
discrimine	qualsevol	dels	dos	sexes).

•	 Eludir	 biaixos	 de	 gènere,	 rols	 de	 gènere	 tradicionals	 o	 prejudicis	 de	
gènere	en	els	exemples	i	exercicis	i	les	pràctiques	proposades.

•	 Proposar	exemples	i	exercicis	i	pràctiques	que	posen	de	manifest	les	
desigualtats	entre	dones	i	homes.

•	 Reflectir	en	els	exemples,	exercicis	i	les	pràctiques	estils	de	vida	diver-
sos.

•	 Reflectir	en	els	exemples	i	exercicis	que	presenten	homes	i	dones	
rols	i	estils	de	vida	diversos	de	forma	positiva	sense	parodiar,	ridi-
culitzar.
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