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PRESENTACIÓN

La Universitat d’Alacant desenvolupa, des del curs 2001-2002, un programa institucional 
que	 busca	 fomentar	 el	 treball	 col•laboratiu	 entre	 docents,	 per	 a	 millorar	 la	 qualitat	
de les titulacions i la coordinació entre assignatures, mitjançant l’establiment de siner-
gies	d’actuació	entre	els	col•lectius	que	la	componen.	Aquest	programa,	desenvolupat	
per l’Institut de Ciències de l’Educació amb el nom Programa Xarxes d’Investigació en 
Docència Universitària, suma des del seu origen més participants i millors resultats en 
cadascuna de les seues línies d’investigació. 

Una de les línies prioritàries d’aquest programa és, des del curs acadèmic 2010-2011, 
la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària. El Vicerecto-
rat	d’Estudis,	Formació	i	Qualitat,	llavors	responsable	del	Programa	Xarxes,	facilitava	
d’aquesta manera que les i els investigadors de la Universitat treballaren en comú per 
a impulsar les accions que en l’eix de docència han anat incloent els Planes d’Igualtat de 
la UA (2010 i 2013). En el marc d’aquest programa es va constituir la Xarxa Docència, 
Universitat, Gènere i Igualtat, en la qual s’han abordat diversos projectes que d’una 
manera o d’una altra pretenen respondre a la forma en què es podria incorporar la 
perspectiva de gènere en la docència universitària amb un enfocament transversal, 
és a dir, aplicable a qualsevol assignatura i amb independència del curs i titulació. La 
presència del doble currículum (explícit i ocult) en l’ensenyament universitari ens ha de 
fer	reflexionar	sobre	els	possibles	biaixos	de	gènere	que	de	forma	inconscient	podem	
estar introduint en els elements entorn dels quals dissenyem la nostra docència a les 
aules universitàries (objectius, continguts teòrics, exemples, pràctiques, interacció en 
l’aula, avaluació i acció tutorial). 

Un dels resultats més tangibles del treball d’aquesta xarxa, coordinada per les pro-
fessores María José Rodríguez Jaume i Herminia Provencio Garrigós és aquesta 
guia, Anotacions per a la igualtat. Guia de recomanacions per a la inclusió de la pers-
pectiva de gènere en la docència universitària: claus conceptuals i teòriques (II), que 
dóna	continuïtat	a	la	col•lecció	en	línia	«Apunts	per	a	la	Igualtat»,	editada	per	la	Unitat	
d’Igualtat de la Universitat d’Alacant. En aquesta ocasió, de nou, és el resultat del treball 
col•laboratiu	del	personal	docent	i	investigador	de	la	UA	que	des	de	diferents	àrees	de	
coneixement ha format part en successives edicions d’aquesta xarxa. A diferència del 
tema anterior, aquesta vegada s’ha treballat sobre els elements conceptuals i teòrics 
que sustenten les recomanacions assenyalades en la guia precedent. Així, es parteix 
de	 l’evidència	 científica	 que	 identifica	 els	 estereotips	 i	 biaixos	 de	 gènere	 en	 l’elecció	
d’estudis universitaris, en les expectatives educatives, en els patrons de comportament 
i en la interacció a l’aula, per a tancar la guia amb els elements a considerar en la 
transversalització de la perspectiva de gènere en la docència universitària.

Són treballs com aquest els que donen un autèntic sentit a l’esforç realitzat per la 
Universitat d’Alacant en favor d’un escenari igualitari entre dones i homes. Tant de 
bo aquest tipus d’estudis algun dia no siguen necessaris, però mentre això arriba són 
imprescindibles. I el seu desenvolupament a les mans d’especialistes és el que dóna ga-
ranties	i	seguretat	de	cara	a	atènyer	aquest	objectiu	final.

Francisco	José	Torres	Alfosea
Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa
Universitat d’Alacant

Octubre 2017
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GUIA DE RECOMANACIONS PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: CLAUS CONCEPTUALS I 
TEÒRIQUES (II)

1. GÈNERE (i sexe)

Una mirada ràpida al canvi social que han experimentat les societats occidentals 
més avançades en les tres últimes dècades ens adverteix que la manera de ser –de 
dones i homes– ja no és el que va ser. Ha canviat la biologia dels éssers humans? No. 
Allò	que	ha	canviat	és	la	manera	amb	la	qual	les	societats	defineixen	allò	“masculí”	i	
allò	“femení”	a	través	del	conjunt	de	normes	diferenciades	que,	per	a	cada	sexe,	
elaboren com a pautes que regiran els seus comportaments, actituds, desitjos i 
accions (Subirats, 1994). Així, les diferències biològiques (sexe) no determinen les 
capacitats, aptituds o rols diferencials entre les persones; allò que les  condicio-
narà	 és	 el	 “gènere1”	 	 i	 la	 construcció	 social	 que	 al	 voltant	 d’allò	 femení	 i	 masculí	
aproven les societats (quadre 1).

Quadre 1. Distinció conceptual del sistema sexe-gènere

SEXE GÈNERE

Condició	biològica,	genètica	i	fisiològica	de	
naixement

Determinat socialment, 
culturalment i après

Home-dona Masculí-Femení

Natural Social

El gènere, com a categoria analítica, implica dues dimen-
sions que passen desapercebudes per l’extensió del terme en la 
vida quotidiana en què erròniament s’utilitza com a sinònim de dona:

Dimensió contextual: amb la qual es designen els processos de 
construcció de les desigualtats entre dones i homes. Aquesta 
dimensió es troba en els entorns universitaris en la mesura en 
què aquests són agents transmissors de coneixement i valors 
–agents de socialització– (Moreno, 2008).

Dimensió relacional: amb la qual s’al·ludeix al caràcter estructurador de les 
relacions interpersonals, en què el masculí i el femení estan referits recípro-
cament.	Aquesta	dimensió	s’identifica	en	el	procés	d’ensenyament-aprenentatge	
universitari a través del joc d’interaccions que s’estableix entre el professorat 
i l’alumnat, ja siguen de forma presencial o virtual (Izquierdo, 1994). Des d’aquesta 
dimensió, el concepte de gènere és clau per a la comprensió dels llocs diferen-
ciats que dones i homes ocupen en la societat, en les estructures i institucions 
(per exemple, en la universitat). El terme gènere recull la manera en la qual les 
relacions entre els sexes es produeixen i s’institucionalitzen. Aquestes, al seu 
torn, s’estableixen a partir de l’assumpció (històrica/socialització diferenciada…) 
de rols/estereotips masculins i femenins que han determinat que aquestes re-
lacions siguen asimètriques i no igualitàries.

1	El	concepte	gènere	és	introduït	en	la	literatura	científica	i	en	la	seua	accepció	actual	per	
Robert Stoller el 1968.
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2. ESTEREOTIP

L’ús	que	s’hi	atorga	des	de	les	ciències	socials	a	“estereotip2”	no	difereix	de	la	seua	
aplicació inicial, perquè al·ludeix a les generalitzacions apreses sobre un col·lectiu, 
una cultura, un lloc… 

Los estereotipos:

     exageren els trets característics,

     minimitzen les diferències individuals,

     aapareixen carregats de prejudicis,

				estableixen	arquetips	o	models	molt	tipificats	i	extra-
polats amb els     quals s’indiquen tendències predomi-
nants, però que en situacions reals      i concretes es 
matisen i entrellacen.

Els	estereotips	no	solen	modificar-se	a	
pesar que hi haja evidències que els des-
mentisquen, per aquest motiu una de les 
seues	 característiques	 més	 identifica-
dores és la resistència al canvi. Aquesta 
singularitat s’explica pel fet que els es-
tereotips són una part del coneixement 
que s’interioritza en el procés de socia-
lització3 primària (infància) i opera de 
forma inconscient. 

2 Del griego στερεός stereós ‘sòlid’ i τύπος týpos ‘motlle’.
3 El procés de socialització és aquell pel qual les persones aprenen les normes socials i 
culturals de la societat en la qual viuen. Aquest procés abraça tota la vida, però se’n pot 
parlar de tres tipus, que corresponen a tres etapes cronològiques (Giner, Lamo i Torres, 
2006: 695): 
1. Socialització primària: durant la infància s’interioritzen acríticament els elements més im-
portants	de	la	societat	(llenguatge	i	identitat	–de	gènere–)	i	l’agent	més	influent	és	la	família.
2. Socialització secundària: durant l’edat adulta s’interioritzen els valors i normes més espe-
cífics	i	concrets	que	corresponen	a	les	funcions	que	s’exerciran	en	la	vida	adulta.
3. Socialització terciària: durant la vida adulta és possible que els individus relativitzen allò 
après dins d’un nou context social i opten per assumir altres normes i valors socials. Els 
mitjans de comunicació es presenten en aquesta etapa com els principals agents de socialit-
zació.

El terme estereotipe  va ser encunyat el 1794 pel francès Fermín	Didot.	Originàriament,	es va utilitzar en l’àmbit de la impremta per a referir-se al motle de plom amb el qual es reproduïen exemplars iguals a partir d’un original. 
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3. ESTEREOTIPS DE GÈNERE

Els	estereotips	de	gènere	atribueixen	característiques	i	comportaments	“típics”	als	
homes i a les dones (sexe) a partir de la distinció entre allò masculí i allò femení (gè-
nere). Els estereotips masculins i femenins se sustenten en una dicotomia d’oposats 
o,	com	ha	plantejat	Elisabeth	Badinter,	en	la	“lògica	dels	contraris4”		(quadre	2).	Els	
estereotips de gènere regulen els comportaments d’homes i dones. El compliment 
es	gratifica	amb	recompenses	socials,	mentre	que	la	transgressió	és	sancionada	
socialment.

Quadre 2. Estereotip masculí i femení segons dimensió

MASCULÍ FEMENÍ

ESTABILITAT	EMOCIONAL

Ferm
Decidit
Tranquil
Ponderat
Equilibrat

Emotiva
Sensible

Temorosa
Canviant

CAPACITATS INTEL·LECTUALS

Intel·ligent
Creatiu
Objectiu
Lúcid

Ment	cientificomatemàtica
Capacitat per a teoritzar-
raonar 

Intuïtiva

NIVELLS D’ACTIVITAT ActiU Pasiva

AGRESSIVITAT
Combatiu
Lluitador
Competitiu

Astuta
Manipuladora

AUTOESTIMA

Lligat al poder, èxit, celebri-
tat

Necessitat de realitzar-se, 
d’autoestimar-se

Feble
Insegura

AUTONOMÌA

Independent
Aventurer
Patriota
Lluitador
Valent

Gust pel risc
Ser	“per	a	ell”

Dependiente
Sumisa

Necesidad de apoyo, de 
agradar

Ser	“para	otros/as”

4	Per	a	Elisabeth	Badinter,	la	lògica	dels	contraris	forma	part	de	la	construcció	del	pen-
sament dualista de la cultura occidental, cit. per Altamirano (1993).
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MASCULÍ FEMENÍ

SEXUALITAT

Centrada en el sexe Tendra
Dolça
Púdica

Necessitat d’amor
Necessitat de ser mare

 

La teoria de la socialització diferencial estableix que les persones adquireixen iden-
titats diferenciades de gènere que comporten estils cognitius, actitudinals i con-
ductuals, codis axiològics i morals i normes estereotípiques de la conducta assig-
nada a cada gènere. Aquesta teoria se sustenta en la manera com els estereotips 
de gènere contribueixen a mantenir les diferències home-dona5.

¡

5	La	teoria	de	la	socialització	diferencial	identifica	tres	dimensions	que	operen	de	forma	e	
ntrellaçada	(Williams	i	Best,	1990):
1. Rols sexuals: activitats importants en les quals hi ha diferents taxes d’homes i dones.
2. Estereotips de rol de gènere: creences sobre quines activitats són més apropiades 
per a homes i quines per a dones.
3. Estereotips de trets de gènere: característiques psicològiques atribuïdes diferencial-
ment a un sexe o altre.
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4. ESTEREOTIPS DE GÈNERE A L’AULA

Si el procés general de socialització de gènere comporta que homes i dones ten-
disquen a complir rols diferenciats en la societat, aquests, al seu torn, també seran 
reproduïts a l’aula si la institució educativa: 

•	 està integrada en la societat i actua com a agent de socialització terciari;

•	 perquè	la	pràctica	docent	no	és	“neutra”,	ja	que	professores	i	professors	
són dones i homes socialitzats en patrons de gènere diferenciats.

4.1. Estereotips de gènere i elecció d’estudis universitaris

Un	dels	àmbits	en	els	quals	es	reflecteix	la	presència	de	certs	estereotips	a	les	au-
les universitàries el constitueix el fet que algunes titulacions es troben feminitzades 
i altres masculinitzades. Es reprodueix la creença (i expectativa) que les ciències 
(pels	estereotips	de	gènere	esmentats)	són	de	“xics”	i	les	humanitats	de	les	“xiques”	
(Kelly, 1987) (quadre 3).

 Quadre 3. Estereotips de gènere i estereotips en l’elecció d’estudis universitaris

Alumnes dones Alumnes homes

Titulacions	 “humanístiques”	 (magisteri,	 in-
fermeria,…).

Titulacions	 de	 “ciències”	 (informàtica,	 cièn-
cies de l’esport,… ).

Ciències	 lligades	 a	 la	 “cura”	 i	 a	 l’estereotip	
emocional	de	“ser	per	a	altres”.

Ciències lògiques, analítiques i amb gran ca-
pacitat de manipulació d’objectes i lligats a 
l’estereotip	emocional	de	“ser	per	a	ell”

Naturalesa/feminitat. Ciència/masculinitat.

Mite de la subjectivitat, irracionalitat i senti-
ment (intrínsec a la cura) femení.

Mite de l’objectivitat, la raó i la ment (intrín-
secs a la ciència) masculí.

Percepció/expectativa que són incompe-
tents per a les ciències, raó per la qual se 
sobreestima l’esforç que les alumnes inver-
teixen per a aprovar matemàtiques. Aquest 
estereotip genera la idea que el seu rendi-
ment depèn més de l’esforç que de l’habilitat 
(Madon	et	al.		cit.	per	Meece,	Glienke	i	Burg	
2006, en Causa 2008: 16).

Percepció/expectativa que són competents 
per a les ciències per la seua capacitat/
habilitat intrínseca a la seua condició d’home 
(Madon	et	a	.	cit.	per	Meece,	Glienke	i	Burg	
2006, en Causa 2008: 16).

Font:	elaboració	pròpia
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4.2. Estereotips de gènere i expectatives educatives
Les experiències educatives a les quals s’enfronten alumnes xiques i alumnes xics 
són diferents. Creiem que els tractem de forma equitativa, però rarament suc-
ceeix. El professorat projecta una sèrie d’expectatives que, en gran mesura, estan 
cimentades en els estereotips de gènere, fet que provoca el que s’ha anomenat 
efecte expectativa, amb el qual s’al·ludeix a les accions que desenvolupem a l’aula 
com a docents en resposta (inconscient) a certes expectatives (Causa, 2008: 16). 

	 “Moltes	vegades	tendim	a	assumir	que	el	sexe	d’una	
persona és un indicador important de les seues 
habilitats i interès i pensem que si algú és xiquet o 
xiqueta, sabem molt sobre ell i ella. 

 Conèixer el sexe d’una persona ens diu molt sobre ell o ella 
biològicament però molt poc sobre altres aspectes de la 
seua vida. Saber que algú és dona no és un indicador de les 
seues habilitats esportives o artístiques; saber que algú és 
home no ens diu res sobre les seues habilitats culinàries o 
en el ball clàssic. Per tant, el sexe no és el millor predictor 
de les habilitats acadèmiques, interessos o emocions de la 
persona”	(Alvarado,	2010:	64).

Al seu torn, les expectatives que es projecten poden generar el fenomen 
d’incapacitat apresa	(Guerrero	Caviedes,	Hurtado,	Azua	i	Provoste	Fernández,	s.	
f.: 57), és a dir, creure que la impossibilitat de realitzar una tasca va acompanya-
da d’una deterioració en el rendiment en aquesta. Açò és especialment visible en 
l’actitud de les alumnes i alumnes davant l’èxit en matèries com les matemàtiques o 
les lligades a les ciències.

4.3. Estereotips de gènere i patró de comportament a l’aula

Vinculat amb les expectatives que docents i discents tenim en els contextos 
d’interacció	que	genera	el	procés	d’ensenyament-aprenentatge,	és	possible	identifi-
car patrons de comportament que, seguint Subirats (1994), contradiuen el sistema 
educatiu. Així, la norma escolar enuncia que l’alumnat ha de complir l’ordre institu-
cionalitzat i, en conseqüència, acceptar la disciplina del centre. No obstant això, i 
atès que l’activitat i el mal comportament de l’alumnat són considerats inherents a 
la identitat masculina, el professorat sol ser més transigent amb les seues faltes 
a les normes del centre.  

Cuadro 4. Estereotipos de género y patrón de comportamiento

ALUMNES DONES ALUMNES HOMES

Se’ls fomenta conductes que els acos-
ten als valors relacionats amb la cura i 
a models de comportament social –que 
inhibeixen les xiquetes i atorguen més lli-
bertat als xiquets– (Guerrero, Provoste 
i Valdés, 2006; Lovering i Sierra, 1998).

Se’ls permet ser audaços i aventurers 
i fomentar la capacitat per a córrer 
riscos i la llibertat que implica (Guerre-
ro, Provoste i Valdés, 2006; Lovering i 
Sierra, 1998).
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ALUMNES DONES ALUMNES HOMES
Se’ls  encamina a l’èxit públic i a les seues 
exigències (Lovering i Sierra, 1998).

No	 se’ls	 tolera	 comportaments	 conflic-
tius perquè contradiu el seu estereo-
tip i rep sancions més dures (Subirats, 
2004).

Se’ls permet portar-se malament atès 
que es relaciona amb el seu nivell i activi-
tat (Subirats, 2004).

Se les responsabilitza de les activitats 
col·lectives amb el reforç de l’estereotip 
de treball per a la resta (Edwards, Mi-
cheli i Cid, 1993).

Com que no se’ls responsabilitza de les 
activitats grupals es reforça l’estereotip 
que solament assumeixen el seu interès 
personal (Edwards, Micheli i Cid, 1993).

Se les sanciona les expressions de rà-
bia i agressivitat i, en conseqüència, no 
aprenen	a	expressar	l’agressió	fins	i	tot	
quan són agredides (Edwards, Micheli i 
Cid, 1993).

Se’ls tolera les expressions de ràbia i 
agressivitat (Edwards, Micheli i Cid, 1993).

Se’ls recompensa per la seua aparença, 
el seu nivell de cooperació i obediència 
(Derman-Sparks, cit. per Karlin i Evans, 
1998).

Se’ls recompensa els assoliments (Der-
man-Sparks, cit. per Karlin i Evans, 1998).

Desenvolupen	 un	 “patró	 atributiu	 de	
baixa	 expectativa”	 que	 s’accentua	 en	
les	 àrees	 tipificades	 com	 a	 masculines.	
Per exemple, en matemàtiques i ciències 
les alumnes solen atribuir el seu èxit a 
l’esforç i treball dur –causes externes– 
(i no a l’habilitat), la qual cosa pot re-
duir les expectatives d’èxit a mesura que 
s’incrementa	la	dificultat	(Bar	Tal;	Cran-
dall,	Katkowsky	i	Crandall;	Frieze;	McMa-
han,	cit.	per	Meece,	Glienke	i	Burg,	2005	
en Causa 2008: 21-22).

Desenvolupen	un	“patró	atributiu	d’alta	ex-
pectativa”	que	s’accentua	en	les	àrees	ti-
pificades	com	a	masculines.	Per	exemple,	
en matemàtiques i ciències els alumnes 
atribueixen el seu èxit a la seua habilitat/
capacitat (causes estables i internes), la 
qual cosa incrementa les seues expecta-
tives d’èxit a mesura que s’incrementa la 
dificultat	(Bar	Tal;	Crandall,	Katkowsky	i	
Crandall;	Frieze;	McMahan,	cit.	per	Mee-
ce,	Glienke	i	Burg,	2005	en	Causa	2008:	
21-22).

Font:	elaboració	pròpia.

A partir d’aquests estereotips de gènere i patró de comportament, el professo-
rat aplica criteris i nivells d’exigència diferents a les alumnes xiques i als alumnes 
xics i els prepara de forma diferent en valors, pràctiques socials, destreses i ha-
bilitats que, fet i fet, repercutiran en el seu futur exercici professional en termes 
d’expectatives, concepció de l’èxit, sou, temps de dedicació i promoció professional 
(Guerrero	 Caviedes,	 Hurtado,	 Azua	 i	 Provoste	 Fernández,	 s.	 f.:	 50).	 Tot	 el	 que	
ocorre	a	l’aula	pot	afectar	d’alguna	manera	l’autoestima,	autoeficàcia	i	el	rendiment	
d’alumnes xiques i alumnes xics (Causa, 2008: 21).
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4.4. Estereotips de gènere i interacció a l’aula

La	discriminació	de	gènere	en	el	context	educatiu	pren	diverses	formes	identifi-
cables, també en la interacció docent-estudiant. Aquesta està determinada pels di-
ferents	estils	d’interacció	comunicativa	de	l’alumnat.	Bengoechea	(2004)	assenyala	
que, si bé hi ha molts elements compartits, entre els homes i dones occidentals 
s’aprecien algunes característiques diferencials en els seus estils de comunicació 
(quadre	5)	que	descriuen	el	masculí	com	a	“competitiu”	i	el	femení	com	a	“coope-
ratiu”	(Bengoechea	2004:	117-127).

Quadre 5. Estils de comunicació 

FEMENÍ MASCULÍ

.1. Inclouen com a iguals la resta de per-
sones i emfatitzen la relació amb elles:

•	 Recorren a la segona persona: tu.

•	 Introdueixen les converses amb 
preàmbuls de cortesia.

•	 Acaben les frases amb entonació in-
terrogativa	o	dubitativa	amb	la	finali-
tat d’incloure els qui participen en la 
conversa.

•	 Es	 distancien	 del	 paper	 d’“experta”	 i	
eludeixen la jactància per a minimitzar 
les diferències.

•	 Es	“disculpen”	per	les	seues	habilitats,	
no per falta d’assertivitat, insegure-
tat o manca d’autoestima, sinó com a 
desig d’incloure les altres persones 
com a iguals en el seu discurs.

•	 Recorren a la lloança aliena amb una 
funció de solidaritat, reconeixement i 
manteniment de les relacions socials 
més que de genuïna admiració.

•	 En general, resten importància a la 
lloança.

•	 No fan crítiques obertes als seus 
iguals.

1.	 	 Desig	 d’afirmar-se	 davant	 els	 altres	
perquè el seu estatus està en constant 
procés de negociació en la interacció 
verbal:

•	 Destaquen les diferències que deno-
ten superioritat

•	 Assumeixen	el	rol	de	persona	“exper-
ta”.

•	 Tendeixen a donar ordres, consells o 
opinions de forma categòrica.

•	 Els desagrada rebre ordres perquè 
són percebudes com a indicatiu de 
baix estatus.

•	 Refusen mostrar debilitats que qües-
tionarien el seu estatus.

•	 Per a autoafermar-se es defensen 
dels comentaris aliens.

•	 Son recelosos dels afalacs i compli-
ments, perquè els fa sentir-se infe-
riors..

•	 Quan reben el compliment, l’accepten 
amb neutralitat i subratllen les qua-
litats destacades. El compliment té 
una funció avaluadora que atorga 
estatus.
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FEMENÍ MASCULÍ

2. Elevada atenció a les paraules alienes i 
als missatges externs –verbals i no ver-
bals–::

•	 No són directes a l’hora d’expressar 
les seues idees, no perquè dub-
ten, sinó perquè es preocupen per 
l’efecte de les seues paraules.

•	 Recorren a expressions que modulen 
els seus gestos.

•	 Trien acuradament les seues parau-
les, que descobreixen a poc a poc 
segons els missatges aliens.

•	 No utilitzen termes que poden ferir.

2. La seua participació es mesura pel 
tipus d’intervenció més que per la demos-
tració d’atenció:

•	 Es deslliguen de gestos o senyals que 
denoten interès.

•	 La seua atenció se cenyeix a l’escolta.

•	 Les seues intervencions després 
d’una pregunta sol comportar ex-
pressions de desacord, de qüestiona-
ment	i,	fins	i	tot,	burla	i	són	aquestes	
les regles del prec.

•	 Es	 característic	 el	 “silenci	 per	 res-
posta”,	la	qual	cosa	fa	sentir-se	invisi-
bles o ignorades les persones educa-
des en la cultura del reconeixement 
de la paraula aliena (la majoria de les 
dones).

3. Expressen l’escolta i implicació en la 
conversa: 

•	 Amb expressions, moviments de cap…

•	 Utilitzen un timbre més agut i un to 
de veu un poc més alt i dinàmic que 
el	 dels	homes	amb	major	inflexió	 to-
nal i canvis més acusats: més pujades 
i baixades que segons els codis an-
drocèntrics són interpretats com a 
“alts	i	baixos	emocionals”.

3. Cerca d’objectivitat i distanciament:

•	 L’entonació és freda, distant i més 
plana que la de les dones, amb menor 
alternança en el to i menys dinàmica; 
aquesta característica els ajuda a 
mostrar-se	com	a	“experts”	i	contri-
buir	 a	 reforçar	 el	 seu	 estatus	 “su-
perior”.

•	 Reclamen objectivitat.

•	 Recorren a l’entonació enèrgica per 
a eludir sentimentalismes.

16

FEMENÍ MASCULÍ

4.	Busquen	intimitat:

•	 Tracten temes des de l’experiència 
personal.

•	 Desitgen conèixer les experiències 
alienes.

•	 Prefereixen intercanviar opinions en 
grups xicotets més que en els nom-
brosos.

•	 Els incomoda fer partícip a grans 
audiències de les seues idees.

4. Desenvolupament dels temes de forma 
individualista i freqüentment competitiva:

•	 Busquen	 ser	 el	 centre	 d’atenció	 i	
mostrar la seua superioritat.

•	 Valoren l’objectivitat i aporten fets 
i dades.

•	 La	 superioritat	 la	 reflecteixen	 en	 la	
rapidesa de resposta –que és sinònim 
de certesa i intel·ligència– i en la inte-
rrupció –demostrar que són ràpids 
en el seu enteniment.

•	 No els agrada ser interromputs.

•	 Els temes no es tracen a partir de 
la unió dels temes, sinó que a un tema 
succeeix l’altre.

•	 No solen incorporar les paraules 
alienes, però tendeixen a resumir allò 
que s’ha dit o legitimen allò que s’ha 
dit-ocorregut.

5. Desenvolupen els temes de forma 
cooperativa:

•	 Fan	 petites	 interrupcions	 –que	 se	
succeeixen amb rapidesa– per a in-
tercalar comentaris personals que 
servisquen per a elaborar conjunta-
ment la conversa i fer que l’altra 
persona se senta escoltada.

5. Expressió hostil, aparentment, de la 
solidaritat masculina:

•	 Les expressions no estàndard, els 
tacs i les formes vulgars col·loquials 
compleixen la funció de reforçar 
els llaços de solidaritat masculina; a 
aquest efecte recorren a ritus ver-
bals d’humiliació sexual o de jactància 
sexual que si bé no pretén ser literal 
sí resulta coercitiva en el seu abast.

 Font:	elaboració	pròpia	a	partir	de	Bengoechea	(2004:	117-127)

Com	assenyala	Bengoechea	(2004:	132),	no	es	tracta	que	un	estil	de	comunicació	
siga millor o pitjor que l’altre, sinó que l’estil de comunicació i interpretació masculí 
s’ha convertit en l’hegemònic en la nostra societat, el que mereix reconeixement i 
s’associa amb més autoritat. La institucionalització del model de comunicació mas-
culí no solament fa invisible el potencial del femení i identitat del col·lectiu de dones 
associat a aquest, sinó que, en constituir-se com el patró de referència, jutja els 
elements diferencials de l’estil femení com a senyals d’incompetència, lentitud, timi-
desa, doble o capacitat de manipulació de les dones 2004: 133-134). Aquesta lectura 
amb prejudicis i estereotipada, segons els codis androcèntrics, determina la menor 
participació i discriminació de les dones a les aules i, posteriorment, en el mercat 
laboral. 
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A l’aula, la investigació planteja que els estils de comunicació marcaran la major 
participació dels alumnes davant les alumnes, les diferents maneres d’acostar-se 
al coneixement, la menor autoestima de les alumnes i un tracte desigual per part 
del professorat (veure el quadre 6). La interacció a l’aula està determinada per 
(Guerrero	Caviedes,	Hurtado,	Azua	i	Provoste	Fernández,	s.	f.:	54):

•	 Les regles de participació que propiciaran l’ús diferenciat de l’espai, la participa-
ció diferenciada en les activitats i en les tasques que es demanen a l’alumnat, com 
també els patrons diferencials amb els quals es comuniquen (ús de la paraula, ús 
de termes, ús d’expressions, temps en les intervencions…).

•	 Els formats de participació	(planificats	o	espontanis)	i	rols situacionals que de-
terminen formes diferenciades de protagonisme acadèmic (i social).

Quadre 6. Estereotips de gènere i interacció a l’aula docent-estudiant

ALUMNES DONES ALUMNES HOMES

•	 Ocupen llocs marginals/perifè-
rics i pròxims a l’escriptori del/de la 
professor/a , la qual cosa es tradueix 
en un major control (Pinkasz i Tiramonti 
2006). 

•	 Ocupen més espai i llocs centrals.

•	 Reben menys ajuda, premis o estímuls 
per part del professorat (Alvarado, 
2010: 41). 

•	 Se’ls atorga més atenció i reconeixe-
ment explícit a les seues intervencions 
(Edwards, Micheli i Cid, 1993). 

•	 Es manté més contacte visual amb 
l’estudiant durant les seues respostes; 
se’ls diu pels seus noms (Alvarado, 2010: 
40).

•	 Se’ls plantegen preguntes que reque-
reixen respostes breus. Són interrom-
pudes i s’accepta que altres estudiants 
contesten per elles (Alvarado, 2010: 40-
41).

•	 Se’ls plantegen respostes que exigeixen 
processament (Alvarado, 2010: 40).

•	 No estimulen la seua participació, per 
la qual cosa tendeixen a retraure’s, fet 
que provoca que el seu accés al conei-
xement siga de forma indirecta a través 
de la memorització i l’observació en la 
construcció del coneixement que usual-
ment es dóna més entre alumnes i do-
cents (Edwards, Micheli i Cid, 1993). 

•	 Són més interpel·lats pels/per les do-
cents, la qual cosa es tradueix en una 
major participació a classe (pregunten i 
responen) (Edwards, Micheli i Cid, 1993).
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ALUMNES DONES ALUMNES HOMES

•	 En les seues interaccions a l’aula inclouen 
com a iguals els seus interlocutors, 
emeten senyals d’atenció i implicació i 
desenvolupen temes de forma coope-
rativa	(Bengoechea,	2003,	2004).	

•	 En les seues interaccions a l’aula ten-
deixen a afermar-se respecte del 
grup; estableixen distàncies cap al grup 
i afronten la participació més com a 
intervenció que com a atenció al grup 
(Bengoechea,	2003,	2004).

•	 Se’ls plantegen preguntes retòriques o 
de les quals tenen un ‘sí’ o un ‘no’ com 
a resposta (Swann i Graddol, 1988, cit. 
per	Bengoechea	2006:78).

•	 Se’ls plantegen preguntes més obertes 
i que precisen de més creativitat en 
la resposta (Swann i Graddol, 1988, cit. 
per	Bengoechea	2006:78).

•	 Els patrons diferencials d’interacció 
professorat/alumnat són més pronun-
ciats	 en	 les	 matèries	 definides	 com	 a	
masculines (p. ex.: matemàtiques i cièn-
cies) (Causa, 2008: 17).

•	 Tendeixen a controlar les converses a 
l’aula, a fer més preguntes i a rebre 
més afalacs i correccions pels seus 
errors (Sadker, Sadker i Klein).

•	 Segueixen les regles de la interacció a 
l’aula: alcen la mà i contesten quan el 
professor o professora els mira o es 
dirigeix	a	elles	(Bengoechea,	2006:78).

•	 No segueixen les regles de la interacció 
a l’aula: alcen més la mà que la resta o 
sense	mà	avancen	la	contestació	(Ben-
goechea, 2006:78).

•	 S’interactua menys amb elles per ser 
tranquil·les i passives.

•	 S’interactua més amb ells perquè són 
més inquiets: els dirigeixen la mirada més 
del doble, els anomenen vuit vegades 
més i acaben per dominar la interacció 
verbal (Sadker i Sadker, 1985; Sadker 
i	 Sadker,	 1994,	 cit.	 per	 Bengoechea	
2006: 78-79).

•	 En els debats no se’ls sol permetre 
torns	 “col·laboradors”	 amb	 encavalca-
ment	de	veus	(Bengoechea,	2006:	79).

•	 En els debats són els qui monopolit-
zen	 els	 torns	 de	 paraula	 (Bengoechea,	
2006: 79).

•	 Recorren a estratègies individuals 
d’acostament al professorat que emer-
geixen de l’estil comunicatiu femení –ne-
cessitat de contacte personal i fugida 
de visibilitat pública– que poden inter-
pretar-les	com	a	“pilotes”	(Bengoechea,	
2006: 80).

•	 No recorren a estratègies individuals 
d’acostament al professorat atès que 
el seu estil de comunicació els porta 
a intervenir més en públic i centren 
en ells l’atenció en la interacció a l’aula 
(Bengoechea,	2006:	80).

Font:	elaboració	pròpia

). La sociolingüista espanyola assenyala com 
Margaret Thatcher va haver d’aprendre a 
entonar com un home –les veus greus te-
nen més credibilitat que les agudes– quan 
va decidir presentar-se com a candidata a 
primera ministra; o com les locutores de 

la	 BBC	 són	 obligades	 a	 realitzar	 cursets	
per	 a	 “professionalitzar”	 les	 seues	 veus	 –
menys agudes, més signatures i asserti-
ves perquè siguen creïbles com a exper-
tes–, o com s’ha estès entre la formació 
de Recursos Humans cursos que ensenyen 
a les dones professionals a parlar com a 
homes –més assertives, menys passives, 
menys atentes, a desenvolupar la seua au-

toestima	(Bengoechea,	2003:	16-18;	2014:	122).
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El professorat tendeix a reproduir les relacions jeràrquiques entre sexes (Ruiz-
Bravo,	Muñoz,		Rosers	2006)	a	través	de:

 factors com l’atenció privilegiada als alumnes en detriment de les 
alumnes. 

 l’estímul donat als assoliments. 

 la invisibilitat de les alumnes a l’aula.

És la barrera invisible –o sostre de vidre– que se’ls imposa 
a les aspiracions de les alumnes en l’àmbit escolar. En oca-
sions, el professorat, davant situacions d’interacció, reac-
ciona de forma diferent i des dels seus propis estereotips 
de gènere, segons siguen alumnes xiques o alumnes xics els 
qui	les	protagonitzen	(Alvarado,	2010:	43;	Bengoechea	2003:	18):

De la mateixa manera, quan preguntem al professorat els motius de certes con-
ductes (comportaments perturbadors) en alguns alumnes, les respostes es nodrei-
xen d’estereotips de gènere, la qual cosa provoca que es naturalitzen els compor-
taments i restringeix les possibilitats d’articular estratègies docents inclusives. En 
les	seues	respostes	esmenten	(Bengoechea,	2009:	5-6):

	“Diferències	innates”: són naturalment més agressius i inquiets, han de 
demostrar la seua força constantment.

	“Diferències	biològiques”:	són més immadurs, maduren més tard que les 
xiques.

	“Diferències	de	socialització”: s’han acostumat a dir el que volen, a ser 
escoltats	i	a	mostrar	més	confiança	en	si	mateixos,	encara	que	no	la	
tinguen.

4.5. Estereotips de gènere i comunicació oral

La comunicació oral apareix estretament relacionada amb les maneres 
d’interaccionar a l’aula. Dediquem un apartat a l’ús del llenguatge en la pràctica 
docent atès que hi ha un consens generalitzat en les investigacions que analit-
zen el procés educatiu amb perspectiva de gènere que el llenguatge o els sis-
temes de comunicació oral exerceixen un paper central en el manteniment i la 
reproducció dels estereotips de gènere (Martínez Moscoso 2012) (quadre 7).
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Les alumnes i dones que parlen de for-
ma assertiva, clara i determinant són 
vistes com a tosques, descorteses, 
manaires, autoritàries, mentre que els 
alumnes i homes que parlen cortesa-
ment	són	qualificats	d’“efeminats”.

Les alumnes i dones que plantegen 
preguntes extenses i complexes so-
vint són vistes com a molestes, men-
tre que els alumnes i homes són valo-
rats com a interessants.

Quadre 7. Estereotips de gènere i llenguatge

Alumnes Dones Alumnes Homes
•	 Narratives	d’acte-desconfiança	 •	 Narratives	d’acte-confiança

•	 “Seu	com	una	senyoreta”

•	 “No	 jugues	 d’eixa	 manera,	 comporta’t	
com	una	senyoreta”

•	 “Les	xiquetes	no	juguen	a	futbol	perquè	
et	pots	fer	mal”	

•	 “No	sigues	cridaner,	sembles	una	dona”

•	 Per a referir-se/dirigir-se a elles 
s’utilitzen diminutius

•	 Per a referir-se/dirigir-se a ells 
s’utilitzen augmentatius

Particularment, l’ús generalitzat del masculí genèric (alumnes, xics, professors…):
	 Fa	 invisible	 les	 experiències	 de	 les	 dones	 en	
el discurs i en la pràctica docent i, en conse-
qüència, sobrevalora la dels homes.

 Reprodueix els rols tradicionals de gènere.

Aquestes consideracions fetes per a la comunicació oral es pot fer extensible a 
la comunicació escrita, com també a altres tipus de comunicació utilitzats a l’aula 
(visual o audiovisual). Per això, és important que, des d’una perspectiva de gènere, 
es	 reflexione	 sobre	 els	 biaixos	 de	 gènere	 que	 els	 recursos	 docents	 (quadre	 8)	
poden incloure, independentment del sistema de comunicació emprat.

Quadre 8. Recursos docents

Recursos Tipus
Orals •	 Presentaciones

•	 Fotografías
•	 Videos
•	 Películas
•	 Internet

Escrits •	 Presentacions

•	 Esquemes

•	 Notes

•	 Exercicis

•	 Artícles

•	 Manuals
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Recursos Tipus
Visuals •	 Presentacions

•	 Fotografies

•	 VÍdeos

•	 Pel·lícules

•	 Internet

5.	PERSPECTIVA	(o	ENFOCAMENT)	DE	GÈNERE

La perspectiva de gènere és un marc d’anàlisi teòrica i conceptual que permet 
(Pacheco 2004: 11):

 Visualitzar la condició i posició de les dones pel que fa als homes i separar les 
diferències sexuals de les representacions socials que es construeixen cultural-
ment i històricament (gènere) a partir de la diferència sexual (sexe).

  Detectar els factors de desigualtat en els diferents àmbits.

 Planificar	accions	per	a	modificar	els	elements	
que mantenen les desigualtats, com també les 
relacions asimètriques entre dones i homes.

6. PERSPECTIVA (enfocament) DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA (també) UNI-
VERSITÀRIA

6.1. Nivells d’actuació

L’aplicació de la perspectiva de gènere en l’educació abasta diferents nivells 
d’actuació que anirien (Pacheco 2004: 11):

		des	d’un	nivell	macro,	definint	polítiques	d’igualtat	de	tracte	i	oportunitats	
entre professors i professores6;

		fins	a	un	nivell	micro,	definint	programes	docents	inclusius	que	atenen	
tant el currículum explícit (formal) com implícit (ocult).  

6 Els plans d’igualtat d’oportunitats que actualment es desenvolupen en les universitats se-
rien un exemple d’aquest nivell d’aplicació de la perspectiva de gènere.
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6.2. Modell coeducativo

Des d’aquest plantejament general, la perspectiva de gènere en l’educació desen-
voluparia l’anomenat model coeducatiu amb el qual es proposa (Pacheco 2004: 12): 

la formació i desenvolupament de les persones i es rebaten les dues 
dimensions implícites al concepte de gènere: els estereotips de gènere i 
les relacions interpersonals establides segons el sexe. 

	 i	es	defensa	metodologies	docents	reflexives	i	crítiques.

6.3. Estratègies per a incorporar la perspectiva de gènere

Actualment, la incorporació de la perspectiva de gènere –siga quin siga l’àmbit– 
s’implementa a través de dues estratègies no excloents (quadre 9)..

Quadre 9. Estratègies per a la implementació de la perspectiva de gènere en l’àmbit uni-
versitari

Estratègia Estratègies ensenyament universitari
Polítiques	 o	 programes	 específics	 , dirigits 
a abordar problemàtiques particulars o 
grups determinats. Els programes o polí-
tiques	 específiques	 de	 gènere	 prenen	 les	
dones	com	les	principals	beneficiàries.	Per	
exemple:

•	 Pla d’atenció a les víctimes de violència 
de gènere.

Assignatures	específiques	en	plans	d’estudi,	
títols propis… Actualment són excepcionals i 
solen incloure’s en plans d’estudi amb certa 
tradició acadèmica i investigadora en estu-
dis de gènere. Exemples UA:

•	 Estudis de gènere (grau en Sociologia 
–obligatòria);

•	 Educar en igualtat de gènere (grau en 
Mestre/a en Educació Infantil –optativa);

•	 Història i gènere (grau en Història –op-
tativa);

•	 Etc.

Transversalització o mainstreaming de gè-
nere7, en què s’aborda la desigualtat entre 
dones i homes des d’un enfocament integral. 
Per exemple:

•	 HERA, mainstreaming de gènere en les 
administracions	públiques,	Fundació	Mu-
jeres, 2000.

Assignatures dissenyades amb perspectiva 
de gènere amb independència de la matèria, 
títol, disciplina… Exemples UA:

•	 Finalitats	 i	 objectius	 de	 la	 investigació.	
Inclusió de la perspectiva de gènere en 
la investigació (programa de doctorat 
UA, activitat formativa transversal co-
muna)

Font:	elaboració	pròpia7

7 El concepte de mainstreaming (o transversalitat) es va aplicar originàriament en les 
polítiques mediambientals britàniques en la dècada dels anys 80 en advertir que la sensi-
bilització social en matèria de medi ambient s’havia d’incloure de forma transversal, és a 
dir, en totes les polítiques del moment i no abordar-se, exclusivament, en els programes 
mediambietals. Amb posterioritat, aquest concepte s’ha estès a altres àmbits. En les polí-
tiques	 públiques	 d’igualtat,	 el	 mainstreaming	 	 va	 ser	 definit	 pel	 grup	 de	 persones	 expertes	
del	 Consell	 d’Europa	 com	 “l’organització	 (la	 reorganització),	 la	 millora,	 el	 desenvolupament	
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7.	ACTE	DIAGNÓSTIC	DEL	MODEL	D’ENSENYAMENT	DESPLEGAT	A	L’AULA

El repte proposat en aquesta guia és incloure orientacions per a la inclusió de la 
perspectiva de gènere de forma transversal en la docència universitària, siga qui-
na siga l’assignatura en qüestió. 
Com	ja	s’ha	comentat,	l’extensió	del	terme	“gènere”	en	la	vida	quotidiana,	en	els	mi-
tjans de comunicació i en els àmbits polítics i laborals ha desencadenat que errò-
niament	 s’associe	 amb	 “dona”	 i	 s’obvie	 les	 dues	 dimensions	 implícites	 en	 aquest	 (la	
contextual i la relacional). En conseqüència, aquesta associació ha alimentat la idea 
entre el professorat que la inclusió de l’enfocament o perspectiva de gènere en 
la docència universitària solament és aplicable quan el programa de continguts (cu-
rrículum formal) aborda, d’una manera o altra, la/les dona/es.
Incloure la perspectiva de gènere en la docència universitària de forma transver-
sal	comporta	un	exercici	previ	de	reflexió	sobre	la	nostra	activitat	docent,	com	
també la realització d’un acte diagnòstic del model d’ensenyament que portem a les 
aules.	Fabra	(s.	f.)	apunta	alguns	elements	sobre	els	quals	centrar	aquesta	tasca	
prèvia:

Reflexionar sobre les diferències entre les condicions, situacions i neces-
sitats respectives de les dones i els homes en cadascuna de les etapes/
fases en les quals organitzem el procés d’ensenyament-aprenentatge en 
les nostres assignatures (competències, objectius, continguts, preparació 
de la classe, transparències, selecció de lectures, presentació d’exemples, 
llenguatge…).

Reflexionar,	en	cadascuna	d’aquestes	etapes,	en	quina	mesura	contribuïm	
amb/en la nostra docència a reproduir les desigualtats entre dones i ho-
mes.

Reflexionar	sobre	cómo	en	nuestras	aulas	podemos	llevar	a	cabo	actua-
ciones educativas que minimizan los efectos de la socialización que separa 
a las personas en dos grupos de personas según su género-sexo.

Pensar en el tipus de persona que volem contribuir a formar.

Considerar que el nostre alumnat no és un grup homogeni sinó que estarà 
format per persones úniques, diferents entre si i condicionades per un 
procés de socialització que els ha portat a viure certes experiències, com 
també a assumir rols/estereotips de gènere predominants en la nostra 
societat.

Reflexionar	sobre	la	possibilitat	que	la	universitat	no	siga	un	lloc	on	es	con-
soliden les relacions de poder socialment establides i hegemòniques, sinó un 
lloc de formació de joves generacions sobre els principis d’igualtat i justí-
cia	social.	És	a	dir,	implica	reflexionar	si	volem	contribuir	a	construir	una	
societat en la qual les dones i els homes es relacionen de forma igualitària.  

Qüestionar el procés d’ensenyament-aprenentatge des de la perspectiva 
de gènere, amb la qual cosa la nostra aula universitària es converteix en 

i l’avaluació dels processos polítics, de manera que una perspectiva d’igualtat de gènere 
s’incorpore en totes les polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes, pels actors normal-
ment	involucrats	en	l’adopció	de	mesures	polítiques”	(Consell	d’Europa,	1999:	26).	
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objecte de problematització sobre el que dones i homes aprenen sobre 
les seues identitats diferenciades segons el sexe.

Realitzar un (acte)diagnòstic del meu model d’ensenyament (neutre?) de 
forma	(acte)	crítica	amb	la	finalitat	d’identificar	els	nostres	propis	pre-
judicis i estereotips de gènere de tal manera que ens permeta analitzar 
l’impacte d’aquests en l’exercici de la docència.
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8. TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

La incorporació de la perspectiva de gènere en l’ensenyament universitari de for-
ma transversal implica parar esment als àmbits que coparticipen en el sistema edu-
catiu i als elements sobre els quals dissenyem el procés d’ensenyament-aprenen-
tatge. És a dir, comporta no solament revisar el currículum formal (explícit), sinó 
també les pràctiques docents que queden recollides en el currículum ocult (implícit). 

En la pràctica docent l’interès s’ha centrat a sistematitzar i donar compte dels 
continguts que aborda i desenvolupa una assignatura, en particular, i un pla d’estudis, 
en general. No obstant això, la investigació ha posat de manifest l’estreta relació 
que s’estableix en la pràctica docent entre el currículum manifest i el currículum 
ocult i subratlla que la transmissió del segon és tan rellevant per a la docència com 
la	transmissió	del	primer	(Moreno	Sánchez,	2000).	

Apple (1986 [1979]) va plantejar la dualitat en el currículum per a desenvolupar 
la idea que les institucions educatives distribueixen paral·lelament tant els coneixe-
ments	 específics	 (de	 l’assignatura,	 matèria	 i	 titulació)	 com	 els	 valors	 ideològics	
hegemònics de la societat8 . En conseqüència, també els entorns universitaris gene-
ren i reprodueixen els estereotips, els prejudicis i els rols de gènere a través del 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 

8.1. Currículum formal, estereotips i biaixos de gènere

S’anomena currículum	 “formal”	 els	 elements	 de	 la	 planificació	 del	 procés	
d’ensenyament-aprenentatge que apareixen explicitats o formalment recollits en 
les	 guies	 docents	 de	 les	 assignatures	 que	 formen	 part	 d’un	 pla	 d’estudis	 oficial	
(de grau o de màster). En el cas particular de la Universitat d’Alacant, les guies 
docents, publicades en línia, recullen els apartats següents:

1. Dades generals
2. Horari i matrícula
3. Competències i objectius
4. Continguts.
5. Pla d’aprenentatge.
6. Avaluació.
7. Bibliografia	i	enllaços.

8	Des	de	les	teories	de	la	reproducció,	Bourdieu	i	Passeron	(1967,	1977),	entre	d’altres,	han	
constatat que la transmissió de coneixements a partir del currículum formal no és neutral. 
Aquests autors indiquen que les estratègies docents contribueixen, a través d’un currículum 
ocult, a transmetre i interioritzar una sèrie d’habitus  en el marc del model cultural domi-
nant.
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D’aquests set apartats, els que centren l’interès per a la inclusió de la perspectiva 
de gènere en la docència universitària són:

3. Competències i objectius
4. Continguts.
5. Pla d’aprenentatge.
6. Avaluació i
7.	 Bibliografia	i	enllaços	(aquest	últim	es	relaciona	amb	l’apartat	de	con-

tinguts).  
Si	bé	aquests	són	els	elements	que	formen	part	del	currículum	oficial	o	explícit	
d’una assignatura o pla d’estudis, la informació que contenen no sempre permet 
valorar els biaixos de gènere9	.	Aquesta	consideració	s’aprecia,	específicament,	en	
els apartats:

5. Pla d’aprenentatge. i 
6. Avaluació 

en els quals indiquen, respectivament, com s’organitzen i desenvolupen els aprenen-
tatges i com seran avaluats sense entrar en consideracions relacionades amb la 
interacció a l’aula, aspecte que, com s’ha assenyalat, és central en la inclusió de la 
perspectiva de gènere en la docència universitària. A continuació  s’aborda cadas-
cun d’aquests.

Competencies

L’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior va situar el paradigma de 
l’aprenentatge (centrat en la lògica de transferència) en el centre de l’activitat 
docent i va relegar a un segon pla el paradigma de l’ensenyament (centrat en la 
lògica dels continguts). Des d’aquesta nova òptica, i des d’una perspectiva cons-
tructivista,	la	planificació	o	metodologia	docent	d’una	matèria	s’articula	sobre	les	
anomenades competències o aprenentatges que ha d’adquirir l’alumnat que cursa 
una determinada titulació. 

El concepte més generalitzat de competència, 
seguint	Posada	(2004),	és	el	de	“saber	fer	en	un	
context”.	En	aquest	sentit,	el	saber	fer	no	sola-
ment al·ludeix a la dimensió instrumental, sinó que 
integraria el coneixement (teòric, pràctic o els 
dos), l’afectivitat, el compromís, la cooperació i 
el compliment.

9 L’any 2010 la fundació ISONOMÍA de la Universitat Jaume I va publicar l’informe 
“Integració	de	la	perspectiva	de	gènere	i	els	ensenyaments	en	matèria	d’igualtat	de	dones	
i	homes	i	no	discriminació	en	els	plans	d’estudis	de	grau	de	la	Universitat	Jaume	I”.	S’hi	fa	
una anàlisi de contingut –cerca d’indicadors textuals preestablits– amb el propòsit d’avaluar 
el nivell d’integració de la perspectiva de gènere i dels continguts en matèria d’igualtat de 
dones i homes i no-discriminació en els plans d’estudi de grau. Els àmbits d’anàlisi són: el con-
tingut	dels	plans	d’estudi	(objectius,	planificació	dels	ensenyaments,	denominació	de	matèries	
i assignatures, descriptors de continguts d’aquestes, caràcter de les assignatures, compe-
tències que ha d’adquirir l’alumnat, resultats d’aprenentatge previstos, metodologia docent); 
al·legacions	i	contraal·legacions;	ús	del	llenguatge	inclusiu	en	les	memòries	de	verificació.	
Amb el mateix propòsit, la Universitat Pública de Navarra va elaborar, sota la coordinació 
de	Fernández	Viguera	(2010),	l’“Estudio	de	la	transversalidad	de	género	en	los	títulos	de	
grado	implantados	en	la	UPNA”	en	el	qual	analitza	aspectes	formals	com	la	denominació	de	
l’assignatura,	objectius	de	la	titulació,	competències,	contingut-temari,	bibliografia	i	ús	de	
llenguatge inclusiu.
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La	inclusió	de	competències	en	els	títols	de	grau	o	de	màster	oficials	relacionats	
amb la promoció del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes o inclusió 
de la perspectiva de gènere ha sigut reduït en la Universitat d’Alacant. Quan s’hi 
han	 introduït,	 s’ha	 realitzat	 en	 títols	 la	 temàtica	 dels	 quals	 s’associa	 amb	 “dones”	 i	
s’obvia –com ja s’ha assenyalat– les dimensions contextual i relacional implícites en 
el terme gènere. 

El	quadre	10	exemplifica	la	inclusió	de	competències	lligades	a	la	promoció	del	prin-
cipi d’igualtat d’oportunitats en els plans d’estudi dels graus de Sociologia i Història 
que ofereix la Universitat d’Alacant.

Quadre 10. Exemples d’inclusió de competència lligades al principi d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes en la UA

Competències Curriculum	Formal	(Explícito)

PLA D’ESTUDIS DEL GRAU DE SOCIOLO-
GIA

Competències generals de la UA (CGUA)

CGUA6: promoure el respecte als drets 
fonamentals i la igualtat entre dones i ho-
mes

PLA D’ESTUDIS DEL GRAU D’HISTÒRIA

Competències generals (CG)

CG9: compromís social amb la pluralitat i 
la diversitat de realitats de la societat ac-
tual, des del respecte als drets fonamen-
tals i a la igualtat entre homes i dones; la 
igualtat d’oportunitats; la no- discriminació 
i accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat i els valors d’una cultura 
de pau i democràcia

 
Incorporar competències en els plans d’estudi lliga-
des al principi d’igualtat entre dones i homes i la no-
discriminació per qüestió de sexe o gènere permet 
a l’alumnat adquirir tant les competències professio-
nals associades com la capacitat d’analitzar la reali-
tat professional amb perspectiva de gènere.

 

Objectius

Quan el pla d’estudis inclou competències lligades al principi d’igualtat d’oportunitats 
entre	dones	i	homes,	aquestes	han	de	reflectir-se	en	els	objectius	de	les	assigna-
tures que el conformen. La relació entre competències i objectius curriculars, 
generals	 o	 específics,	 no	 s’estableix	 en	 totes	 les	 assignatures	 d’un	 pla	 d’estudis,	
per la qual cosa queda supeditada als continguts que en cadascuna es desenvolupa. 
Aquesta relació s’aprecia en el títol de grau d’Història de la Universitat d’Alacant i 
l’assignatura d’Història Moderna d’Espanya inclosa en el pla d’estudis.
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 CE4. Emprar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més 
rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, 
social, política, cultural, de gènere, entre d’altres) en l’època dels Àustria i els 
Borbó,	com	també	apreciar	la	importància	que	tenen	per	a	la	investigació	
els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.

En	els	casos	en	què	el	pla	d’estudis	no	reculla	competències	específiques	de	pro-
moció del principi d’igualtat entre dones i homes, la delimitació d’objectius lligats amb 
aquest principi pot ser una via amb la qual suplir aquesta absència, perquè si bé 
les	competències	d’un	pla	d’estudis	el	professorat	no	les	pot	modificar	(si	escau,	
caldria	plantejar	una	modificació	del	pla	d’estudis),	aquest	sí	que	pot	incloure	aquells	
objectius	específics	que	considere	d’interès	en	l’assignatura	de	la	qual	és	docent.

Els	objectius	específics	lligats	amb	l’enfocament de génere s’hauran d’adequar a la 
titulació	i	el	contingut	de	l’assignatura.	Exemplifiquem	això	en	el	quadre	que	segueix,	
en	el	qual	es	recullen	recomanacions	específiques	per	a	la	inclusió	de	la	perspec-
tiva de gènere en els continguts dels graus d’Economia i Administració i Direcció 
d’Empresa	(Fernández	Viguera,	Iturbide	Rodrigo	i	Olóriz	Espinal,	s.	f.:	31).

1. La incorporació de la perspectiva de gène-
re en l’anàlisi del funcionament del sistema 
econòmic, tant des del punt de vista ma-
croeconòmic com microeconòmic. També 
en l’anàlisi dels principals agents econòmics 
que mantenen i participen en el sosteniment 
de l’economia mundial. 

2. Abordatge de la visibilització, participació i contribució de les dones a la 
ciència econòmica al llarg de la història. 

3. Revisió crítica del concepte de treball, de la divisió sexual del treball i del 
repartiment del treball.

Continguts

De tots els elements que conformen el currículum formal d’una assignatura, l’anàlisi 
amb perspectiva de gènere dels continguts (temari) que s’imparteixen en una assig-
natura és el que més interès ha suscitat. A pesar que l’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior s’haja centrat en la lògica de la transferència, les assignatures 
que actualment s’imparteixen mantenen un apartat en el qual s’expliciten els contin-
guts teòrics que l’alumnat haurà d’aconseguir. Si bé aquest és un dels components 
en els quals resulta més senzill analitzar l’enfocament de gènere en la docència 
universitària, no sempre apareixen explicitats continguts (temes o apartats) que 
l’aborden, a pesar que el pla d’estudis incloga tant competències lligades a la pro-
moció	del	principi	de	la	igualtat	entre	dones	i	homes	com	objectius	específics	en	
aquest sentit.
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En aquest context, no podem obviar la reiterada discussió de si la perspectiva de 
gènere és aplicable tant a la recerca10  en ciències socials-jurídiques-econòmiques-
de la salut com a la feta en les ciències tecnològiques i, més en concret, en les 
anomenades	“ciències	dures”	(grup	d’investigació	ISONOMÍA,	2010:	10):

Quant a la investigació teòrica en ciències 
dures, es planteja la relació entre la pers-
pectiva de gènere amb el fet d’analitzar 
la seqüència dels nombres primers o la 
quantitat d’alcalins que conté una pedra. 
En aquest cas, el més important és la 
mirada de qui investiga i la seua capaci-
tat d’anàlisi. Si la seua formació se sus-
tenta sobre un coneixement androcèn-
tric, és molt probable que no considere 
l’aportació	de	les	científiques,	la	qual	cosa	
implica la pèrdua d’idees i capacitats i limi-
ten les possibilitats de la ciència.

 

Incorporar la perspectiva de gènere en els continguts d’una assignatura ofereix la 
possibilitat d’introduir les eines conceptuals perquè l’alumnat estudie i analitze crítica-
ment la parcel·la de la realitat objecte de presentació amb criteris d’interpretació 
sense biaixos de gènere. També fer visible l’aportació de les dones a l’àmbit, tema, 
disciplina… en qüestió ofereix a l’alumnat models i exemples de referència diferents 
i	d’acord	amb	la	real	aportació	de	dones	i	homes	a	l’avanç	científic	i	social;	redueix	
el biaix de gènere i androcentrisme en la transmissió del coneixement i resulta 
d’especial interès per a les alumnes atès que afavoreix la seua autoestima perquè 
ofereix models de referència.

L’experiència que ofereix Encina Calvo (2013) sobre el contingut –temari– 
sobre	el	qual	desenvolupa	l’assignatura	Física	I,	oferida	en	el	grau	en	Ensen-
yament	Geomàtica	i	Topografia,	exemplifica	la	perspectiva	de	gènere	en	els	
continguts. La docent presenta una relació de temes i selecció de recursos 
docents	que	li	permeten	presentar	les	aportacions	de	les	dones	científiques	
en dues àrees –Dinàmica de Partícules i Gravitació– i amb això aconsegueix 
no solament fer-les visibles, sinó presentar-les com a font d’informació i 
protagonistes en la construcció del coneixement.

10 Si bé l’al·lusió que l’informe d’ISONOMÍA fa sobre la pertinència de la inclusió de la pers-
pectiva	de	gènere	en	les	anomenades	“ciències	pures”	se	cenyeix	a	l’àmbit	de	la	investigació,	
aquest es pot fer extensible a la docència no solament perquè és freqüent aquest qües-
tionament també en la pràctica docent, sinó perquè en l’àmbit universitari l’activitat docent 
comporta	l’exercici	de	transmetre	el	coneixement	científic	que	esdevé	de	la	investigació.
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Pel que fa a la investigació aplicada 
en les ciències dures, i considerant 
que l’objectiu és millorar la vida de les 
persones, qualsevol aplicació cientí-
fica	ha	de	partir	de	les	diferències	
entre dones i homes i ha de tendir 
a la igualtat. Qualsevol investigació 
haurà d’evitar partir d’un subjecte 
universal genèric.

Pla d’aprenentatge

En el pla d’aprenentatge de les guies docents de la Universitat d’Alacant s’expliciten 
tant les modalitats organitzatives com els mètodes d’ensenyament-aprenentatge 
que el professorat desplega per a aconseguir les competències del pla d’estudi.

Per modalitats organitzatives s’entenen les maneres diferents d’organitzar i dur a 
terme els processos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb els propòsits que 
defineix	el	professorat,	els	escenaris	i	els	recursos	disponibles	(Miguel	2006:	19).	
Les modalitats organitzatives apareixen estretament relacionades amb els mèto-
des d’ensenyament-aprenentatge, i s’entenen així les formes de procedir que té el 
professorat per a desenvolupar la seua activitat docent (Miguel 2006: 22). Algunes 
modalitats organitzatives promouen el recurs d’uns mètodes d’aprenentatge sobre 
altres (quadre 11).
Quadre 11. Modalitats organitzatives del procés d’ensenyament-aprenentatge, mètode i esce-

naris d’interacció a l’aula

MODALITAT FINALITAT/DESCRIP-
CIÓ

MÈTODE ESCENARI COMUNI-
CATIU-INTERACCIÓ

CLASSE TEÒRICA Transmissió de conei-
xement

Sessions expositives, 
explicatives o demos-
tratives a càrrec del 
professorat o alum-
nat.

EXPOS IT I U -LL IÇÓ 
MAGISTRAL

Gran grup

SEMINARI TALLER
Construir coneixe-
ment a través de la 
interacció i l’activitat

Sessions monogrà-
fiques	 supervisades	
amb participació 
compartida (profes-
sorat, alumnat, per-
sones expertes…)

ESTUDI DE CASOS;

RESOLUCIÓ DE PRO-
BLEMES

Xicotet 

CLASSE PRÀCTICA
Mostrar com han 
d’actuar

Qualsevol tipus de 
pràctica a l’aula (es-
tudi de casos, anàli-
sis diagnòstiques, 
resolució de proble-
mes, laboratori, aula 
d’informàtica, cerca 
de dades…)

RESOLUCIÓ DE PRO-
BLEMES;

APRENENTATGE	 BA-
SAT	EN	PROBLEMES

Gran grup/xicotet 
grup
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MODALITAT FINALITAT/DESCRIP-
CIÓ

MÈTODE ESCENARI COMUNI-
CATIU-INTERACCIÓ

TUTORÍA
Atenció personalitza-
da

Relació personal 
d’ajuda i orientació 
formativa a l’alumnat

A P R E N E N T A T G E 
ORIENTAT A PRO-
JECTES; CONTRAC-
TE D’APRENENTATGE

Individual

PRÀCTICA EXTERNA Aconseguir aprenen-
tatges professionals 
en el context laboral

Formació	 en	 empre-
ses i entitats exter-
nes a la universitat

APRENENTATGE	 BA-
SAT	EN	PROBLEMES

Individual

Font:	elaboració	pròpia	a	partir	de	Miguel	(2006:	19-26)

El	quadre	11	presenta	les	modalitats	i	els	mètodes	amb	els	quals	habitualment	planifi-
quem els processos d’ensenyament-aprenentatge pel que fa als diferents escena-
ris de comunicació-interacció en els quals s’inscriuen. Aquest últim element caldrà 
considerar-lo en la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària 
des de l’estratègia transversal, atès que els estils comunicatius femenins i mas-
culins determinen elements de discriminació i biaixos de gènere a l’aula, segons es 
despleguen en contextos comunicatius en els quals es participa en un grup gran o 
reduït	de	persones	o,	fins	i	tot,	de	forma	individual.	

A diferència dels continguts (temari al voltant del que es desplega l’assignatura), el 
pla d’aprenentatge és un element que ha d’atendre la totalitat del professorat amb 
independència del tipus d’assignatura, atès que tant les modalitats d’organització 
com els mètodes d’ensenyament-aprenentatge són elements centrals en l’activitat 
docent universitària. D’altra banda, si bé el pla d’aprenentatge és un dels ele-
ments que explícitament apareixen recollits en les guies docents de la Universitat 
d’Alacant, és un component que no pot sotmetre’s a una anàlisi de biaixos de gènere, 
ja que solament apareixen enunciades les modalitats organitzatives i els mètodes 
d’ensenyament-aprenentatge. 

Incorporar la perspectiva de gènere en les modalitats organitzatives d’una assigna-
tura ofereix la possibilitat de:

  Construir a les aules espais de comunicació i interacció –d’aprenentatge– 
per a l’alumnat.

 Construir espais atents a les necessitats diferencials i inclusius als 
estils de comunicació masculins i femenins.

 Propiciar espais d’apoderament per a les alumnes. 
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D’altra banda, incorporar la perspectiva de gènere en els mètodes d’ensenyament 
i aprenentatge implica:  

•	 Considerar els biaixos de gèneres en la interacció a l’aula. 

•	 Introduir eines metodològiques perquè l’alumnat incorpore la perspec-
tiva de gènere en l’estudi de cas, resolució de problemes o projecte. 
En aquest sentit, les recomanacions apuntades per a la inclusió de la 
perspectiva de gènere en la investigació i estudis quantitatius i qualita-
tius són pertinents.

•	 Introduir exercicis, pràctiques, programes amb perspectiva de gè-
nere que posen de manifest les desigualtats entre dones i homes. 
Aquests ofereixen elements per a la deconstrucció de les formes de 
discriminació que hi ha i transmeten valors d’equitat i respecte.

Exemplifiquem	això	en	el	quadre	que	segueix,	que	recull	recomanacions	específiques	
per a la inclusió de la perspectiva de gènere en els mètodes d’ensenyament-apre-
nentatge dels graus d’Economia i Administració i Direcció d’Empresa. Encara que és 
una recomnació per a tots els graus per la importància que pren l’estadística, es 
proposa especialment tenir en compte l’art. 20 (adequació d’estadístiques i estudis) 
de	la	Llei	d’igualtat	3/2007	(Fernández,	Iturbe	i	Olóriz	s.	f.:	31).

Les dades separades per sexe permeten disposar d’informació rellevant a par-
tir de la qual articular mesures i propostes que aconseguisquen avançar en la 
superació d’aquestes desigualtats. Particularment, permet l’estudi i aplicació dels 
conceptes economicosocials de sostre de vidre i segregació vertical i horitzon-
tal per raó de sexe. 

Sobre aquest tema, Nélida Lamelas (2014) proposa per a l’assignatura Política 
Econòmica I –assignatura obligatòria– que els temes que la formen adopten una 
perspectiva de gènere. En el seu treball presenta una activitat (exposició de-
bat)	per	al	tema	“L’elaboració	de	la	política	econòmica”	la	problemàtica	objecte	
d’estudi del qual s’emmarca en les disparitats que hi ha entre la participació de 
dones i homes en l’àmbit laboral i polític dels països sud-americans. Una vegada 
identificades,	es	proposa	a	l’alumnat	que	analitzen	mesures	a	favor	de	la	igualtat	

Incloure sistemàticament la variable 
de sexe en les estadístiques, enques-
tes i recollida de dades que es duguen 
a terme.

Establir i incloure en les opera-
cions estadístiques nous indica-
dors que possibiliten un millor 
coneixement de les diferències 
en els valors, rols, situacions, 
condicions, aspiracions i neces-
sitats de dones i homes, la mani-
festació i interacció en la reali-
tat que serà analitzada.
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de gènere en diferents propostes de polítiques públiques.

D’altra banda, Eva Aguayo, Carmen López i Ana Iglesias (2014) presenten la pre-
paració	d’una	pràctica	col·laboradora	la	finalitat	de	la	qual	és	aplicar	un	model	
economètric (heteroscedasticitat) en l’anàlisi de la discriminació salarial per gè-
nere i la relació amb la segregació laboral.

Per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els mètodes d’ensenyament-
aprenentatge universitari, resulta d’interès les recomanacions aportades per a la 
inclusió en la investigació. El quadre 12 presenta una selecció de recursos en aquest 
sentit.
Quadre 12. Recursos per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació

LIKADI (2006): Guía orientativa para la inclusión de la perspectiva de género en 
investigaciones y estudios cuantitativos de cualquier orden. Área	 de	 Juventud,	
Educación y Mujer del Cabildo Insular de Tenerife. (http://www.americalatinage-
nera.org/es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=694&Itemi
d=&ml=1&mlt=system&tmpl=component).

Ministeri de Ciència i Innovació (2011): Manual de género en la investigación. Ministeri 
de Ciència i Innovación. (http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/
FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf) 

María Caprile (coord.) (2012): Guía	 práctica	 para	 la	 inclusión	 de	 la	 perspectiva	
de género en los contenidos de la investigación.	Fundació	CIREM.	(http://www.
idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_gene-
ro_en_las_investigaciones.pdf) 

En general, la valoració que l’alumnat fa sobre les activitats, exercicis, estudis de 
cas… que han incorporat la perspectiva de gènere és molt favorable, si bé són les 
alumnes les que ho valoren més positivament (Lamelas 2013; Aguayo, López i Iglesias 
2014).

Avaluació
En	 el	 procés	 d’ensenyament-aprenentatge	 caldrà	 planificar-la	 considerant	 les	
característiques del grup, les diferències de l’alumnat i els diferents patrons 
d’aprenentatge.

Quadre 13. Recursos amb els quals diagnosticar l’estil d’aprenentatge
 Qüestionari per a avaluar la manera d’aprenentatge preferit

Objectiu: avaluar la manera d’aprenentatge del nostre alumnat. Les respostes 
abocades permeten realitzar un diagnòstic de l’estil de processar la informació 
primari i secundari

Font:	 Alvarado,	 Beatriz	 (2010):	 Dinámicas	 de	 género	 en	 el	 aula.	 Pautas	 para	 la	
inclusión	 en	 el	 ámbito	 educativo.	 Perú:	 Taller	 de	 la	 Asociación	 de	 Promoción	 y	
Desarrollo, 46-48. (http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135)
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Pel que fa a les diferents necessitats formatives, és necessari que l’avaluació que 
es duga a terme s’adeqüe també als diferents estils d’aprenentatge de l’alumnat. 
Des de l’òptica d’un model d’ensenyament universitari atent a la diversitat i inclusiu, 
és	 insuficient	 tenir	 en	 compte	 un	 sol	 tipus/manera	 d’avaluació	 a	 través	 de	 com	
poder determinar el progrés i la consecució dels objectius aconseguits pel nostre 
alumnat. El professorat haurà d’incloure en el sistema d’avaluació diferents tipus 
de proves de manera que s’adeqüen a les necessitats i les característiques dels 
estudiants (Alvarado 2010: 27).

L’experiència docent a les aules universitàries demostra que hi ha alumnat que se 
sent més còmode amb sistemes d’avaluació tradicionals, per exemple, a través dels 
anomenats exàmens tipus test o de desenvolupament; mentre que hi ha alumnes als 
quals resulta més adequat que s’avalue el seu progrés i l’adquisició de competències 
a través d’exposicions i presentació de treballs. 

Addicionalment a la consideració dels diferents estils d’aprenentatge en l’articulació 
de les estratègies d’avaluació docent, incorporar la perspectiva de gènere en el 
sistema d’avaluació universitària “no	 significa	 biaix	 favorable	 a	 les	 alumnes,	 sinó	
plena	 consciència	 de	 no	 caure	 en	 possibles	 biaixos	 que	 afavorisquen	 els	 homes”	
(Bengoechea	2014:	33).	La	sociolingüista	reflexiona	sobre	els	elements	que	podrien	
explicar que, a pesar que en les titulacions de llengües modernes es mantinga la se-
gregació horitzontal amb sobrerepresentació d’alumnes, solament el 3% de les que 
van iniciar els estudis, davant el 13% dels alumnes que es van matricular en el primer 
curs,	 van	 aconseguir	 la	 màxima	 qualificació	 (excel·lent	 10).	 Planteja	 cinc	 possibles	
causes des de la perspectiva de gènere (2014: 14-20):

1. La vàlua acadèmica, major en-
tre els alumnes. “Ells	(una	minoria	
d’ells) són més brillants i creatius 
que	elles”	(2014:	14).	Sovint	aquesta	
és la resposta que s’ofereix per 
a	 justificar	 les	 millors	 qualifica-
cions d’ells. No obstant això, amb 
freqüència no se sap explicar en 
què	consisteix	la	“creativitat”	dels	
alumnes, la qual cosa suggereix 
que més que un argument fundat 
en l’evidència empírica són preju-
dicis o judicis de valor inconsis-
tents del professorat.

2. El treball realitzat, millor entre 
els alumnes.  Si bé els tribunals 
que	 avaluen	 els	 TFG	 solen	 utilit-
zar taules en què se sistematit-
zen els aspectes que cal conside-
rar per a prendre decisions amb 
més rigor i justícia, no sempre 
s’utilitzen. Addicionalment, en les 
actes	no	es	reflecteixen	aquests	
informes	ni	es	justifica	la	qualifi-
cació atorgada, ni tampoc s’han 
comparat	 qualificacions	 ator-
gades per diferents tribunals. 
Aquest context dóna compte de 
la	 dificultat	 a	 l’hora	 de	 justificar	
els elements que marquen les 
distàncies	 entre	 el	 “9”	 i	 el	 “10”	 i	
la rellevància que adquireixen els 
criteris no explicitats.

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=694&Itemid=&ml=1&mlt=system&tmpl=component
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=694&Itemid=&ml=1&mlt=system&tmpl=component
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=694&Itemid=&ml=1&mlt=system&tmpl=component
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135
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5. L’última explicació descansa en el  paper del tribunal que jutja els treballs  
i ací, novament, el model comunicatiu masculí juga un paper determinant. 
Des de l’experiència de la docent, els membres homes dels tribunals solen 
comptar amb una alumna o un alumne favorit que defensen perquè, seguint 
les directrius de la cultura comunicativa masculina, aconseguisca la màxima 
nota. En aquests contextos, les dones que formen part del tribunal, ancora-
des	en	una	cultura	comunicativa	femenina,	defugiran	l’enfrontament	i,	final-
ment, cediran a la pressió. Aquestes pautes de funcionament no tenen res 
a veure ni amb criteris objectius d’avaluació ni amb els mèrits que suposa-
dament s’estan avaluant, sinó amb la forma amb la qual reproduïm el gènere 
(currículum	 ocult),	 “recitant	 i	 reiterant	 comportaments	 apresos,	 malgrat	
que les paraules gènere, femení i masculí no aparegueren en la deliberació 
del tribunal, ni l’alumnat ni el professorat involucrat eren conscients d’estar 
portant	a	terme	actuacions	performatives”	(Bengoechea,	2014:	20).
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3. Els alumnes trien millor el tema. 
.	És	probable	que	la	“creativitat”	
dels alumnes estiga relacionada 
amb els temes que els tribunals 
van apreciar com més originals 
o arriscats. En el cas que certs 
temes	 susciten	 “més	 interès”	
entre les persones que inte-
gren el tribunal i, en conseqüèn-
cia, siguen objecte d’una major 
puntuació, el barem d’avaluació 
ho hauria d’explicitar perquè les 
alumnes estigueren informa-
des adequadament. En conèixer 
aquesta particularitat, donem a 
les alumnes l’oportunitat que de-
fensen en el seu treball escrit i, 
especialment, en la seua defen-
sa oral els criteris que els han 
portat a triar un tema concret 
i reivindicar el seu valor, la seua 
significació	i	la	necessitat	de	la	
seua investigació. És a dir, els 
donem l’oportunitat que puguen 
dissenyar la seua estratègia de 
defensa.

4. Els alumnes realitzen una millor 
defensa oral Aquesta hipòtesi expli-
ca el desigual resultat que alumnes 
xiques i alumnes xics obtenen en 
els	 seus	 TFG	 com	 a	 conseqüèn-
cia indirecta de la socialització de 
gènere en què la cultura comuni-
cativa masculina és hegemònica. En 
aquest sentit, l’estructura de de-
fensa	 dels	 TFG	 s’hauria	 dissenyat	
prenent com a mesura la norma 
masculina de comunicació, per la 
qual cosa algunes alumnes haurien 
quedat en desavantatge. Les ha-
bilitats que es consideren són les 
adscrites a l’estil de comunicació 
masculí: acostumats a les presen-
tacions davant grans públics, a la 
crítica i a l’exposició dels assoli-
ments. Addicionalment, elles prac-
tiquen la retòrica de la disculpa 
que s’interpreta com a insegura, 
una entonació ascendent que es 
llig com excessivament emocional 
i irracional i adopten una postura 
corporal de retraïment.   

8.2. Currículum ocult, estereotips i biaixos de gènere

Maceira (2005: 195) presenta al currículum ocult com

…els	aprenentatges	(valors,	actituds,	coneixements,	destreses,	significats,	ha-
bilitats, supòsits) no explícits o no intencionals que es donen en el context 
escolar, no solament a l’aula o en el procés d’ensenyament mateix, sinó que es 
reprodueixen o expressen tant en elements vinculats exclusivament a aquest 
(…) com en les relacions de poder i amb l’autoritat, codis i formes de comu-
nicació, llenguatge verbal, interaccions escolars i socials, ambient escolar i 
de treball, activitats extraescolars, discursos, normes i política institucional…

Llenguatge

Dos dels aspectes que més han sigut analitzats en el procés d’ensenyament en el 
currículum ocult ha sigut el llenguatge, sobretot l’escrit, i les imatges utilitzades. La 
UNESCO (1999: 2), en un estudi sobre l’ús no sexista del llenguatge, assenyala que 
“els	prejudicis	sexistes	que	el	llenguatge	transmet	sobre	les	dones	són	reflex	del	
paper	social	atribuït	a	aquestes	durant	generacions”	(1999:	2).	Malgrat	els	avanços	
produïts per les dones en tots els ordres, afegeix l’informe, els missatges que es 
transmeten a través del llenguatge reforcen el seu rol tradicional i domèstic. 

És sabut que el llenguatge reprodueix i construeix la realitat, però per a aquest 
lloc també interessa destacar que amb el llenguatge es categoritza la realitat amb 
uns models més prototípics (representatius) i altres més perifèrics (marginals) en 
les relacions de poder entre el masculí i el femení. El que s’ha dit en els epígrafs 
anteriors ens diu que el model cognitiu que hem heretat socialment i culturalment 
com a prototípic és el masculí, davant el femení, que es considera perifèric. Tot 
es reprodueix i transmet (de vegades de forma inconscient) amb el llenguatge tant 
en la nostra interacció com en la nostra comunicació oral i escrita.

En aquest sentit, les recomanacions que s’aporten 
perquè la comunicació escrita i visual reculla un enfo-
cament de gènere giren al voltant del desenvolupament 
de les anomenades estratègies comunicatives inclusi-
ves. Aquestes estratègies es recullen en els recursos 
del quadre 14. 
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Cuadro 14. Recursos para la comunicación inclusiva

UNESCO (1999): Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. Servei de Llen-
gües	 i	 Documents	 (BPYLD).	 París,	 Place	 de	 Fontenoy.	 .	 (http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001149/114950so.pdf)

Marimón, Mª Carmen y Santamaría, Isabel (2011): Guía para un discurso igualitario en la Uni-
versidad de Alicante. Alacant: Universitat d’Alacant, Vicerectorat de Relacions Institucionals, 
Unitat d’Igualtat(https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discur-
so-igualitario-ua.pdf)

Escrig	Gil,	Gemma	i	Sales	Boix,	Anna	(2010):	Guía	de	tratamiento	no	sexista	de	la	información	
y	comunicación.	Unitat	d’Igualtat	de	la	Universitat	Jaume	I.	Fundación	ISONOMÍA(http://www.
redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_no_sexista_in-
formacion.pdf).
Briz	Gómez,	Antonio	(coord.);	Quilis	Merín,	Mercedes;	Albelda	Marco,	Marta;	Montañez	Mesas,	
Marta Pilar; Carcelén Guerrero, Andrea (2011). Guía de comunicación no sexista. Madrid, Institut 
Cervantes, Ed. Aguilar.

Porras, Lyvia; Molina, Silvina (2011): Manual de género para periodistas. Recomendaciones 
básicas	para	el	ejercicio	del	periodismo	con	enfoque	de	género.	Àrea	Pràctica	de	Gènere	
del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament a Amèrica del Sud i el Carib 
(RSCLAC, PNUD) (http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGe-
nero.pdf).

Provencio Garrigós, Herminia i Esteve Vidal, Rosa (en premsa). Apuntes de lenguaje no sexista. 
Universitat d’Alacant.

Guerrero Salazar, Susana (2014). Guía orientativa para el uso igualitario del lenguaje y de la 
imagen	en	la	Universidad	de	Málaga.	Màlaga:	Unitat	d’Igualtat,	Vicerectorat	d’Extensió	Univer-
sitària de la Universitat de Màlaga. (http://www.uma.es/media/tinyimages/file/GUIA_ORIENTA-
TIVA.PDF) 

•	

Interacció a l’aula

Estudis sobre les interaccions docent-estudiants sobre el temps assignat a les 
respostes indiquen que les alumnes precisen de més temps atès que ten- deixen a 
formular-les cognitivament abans de verbalitzar-les i, al seu torn, que als 
alumnes se’ls concedeix més temps perquè expressen les seues respos-
tes (Alvarado, 2010: 35). En ocasions, davant la no-resposta immediata 
de les alumnes, el professorat dóna la paraula a un altre estudiant amb 
la	 finalitat	 de	 no	 deixar-la	 en	 evidència	 sense	 considerar	 que	 la	 bona	
intenció perpetua una desigualtat sistemàtica en la interacció a l’aula. 
Bengoechea	 (2003,	 2004)	 planteja	 les	 diferències	 observades	 en	 la	
interacció a l’aula entre alumnes i alumnes des dels estils de comuni-
cació femení i masculí. Per a la sociolingüista espanyola, els estils de 
comunicació formen part del procés identitari d’unes i altres. La 
qüestió nuclear no és tant l’existència de dos estils de comunicació, sinó la su-
pravaloració que, en la nostra societat, se li atorga al masculí. A més, els estudis 
realitzats en la interacció a l’aula posa en evidència que el professorat tria temes 
que	motiven	l’interès	dels	alumnes	(Bengoechea,	2003:	8)	amb	l’objectiu	de	mantenir	
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el seu interès, la qual cosa desencadena que les seues intervencions siguen majors 
tant en nombre com en extensió. 

Incorporar la perspectiva de gènere en la interacció a l’aula i en els múltiples tipus 
d’interaccions que s’hi estableixen ofereix l’oportunitat de:

Crear espais d’inclusió, d’aprenentatge tant per a alumnes xics com per 
a alumnes xiques. 

Crear contextos organitzatius en els quals les xiquetes participen pú-
blicament i generen espais d’interacció en què es fomenta l’autoestima i 
la seguretat de les alumnes, sense que això comporte renunciar a l’estil 
comunicatiu.

Crear espais en els quals les alumnes aprenguen estratègies 
d’enfrontament en el joc de la interacció al mateix temps que aprenen i 
posen en valor les possibilitats que ofereix l’estil de comunicació femení.

Bengoechea	 (2014:	 27)	 administra	 un	 qüestionari	 entre	 l’alumnat	 amb	 el	 qual	
confirma	la	presència	de	les	cultures	de	comunicació	masculina	i	femenina	
a l’aula.

Recursos docents

La discriminació de gènere es pot traslladar implícitament a través dels recursos 
docents que utilitzem en la nostra activitat docent (presentacions, esquemes, ví-
deos…). En ocasions, el professorat no és conscient de les desigualtats de gènere 
inherents en els seus materials i recursos docents perquè, senzillament, també va 
ser socialitzat en un context que socialment i culturalment tracta de forma des-
igual	homes	i	dones.	En	aquest	sentit,	és	important	que	reflexionem	sobre	els	biaixos	
de gènere que involuntàriament recollim en els llibres o manuals de referència i, en 
general, en els recursos docents que utilitzem.

La investigació feta en cicles formatius preuniversitaris demostra que, en ge-
neral,	 inclouen	 estereotips	 de	 gènere	 i	 que	 la	 seua	 influència	 marca	 no	 solament	
l’experiència en l’escola, sinó que fa que alumnes xics i alumnes xiques desenvolupen 
percepcions distorsionades de les seues pròpies capacitats o de les altres perso-
nes.	Així	mateix,	s’ha	posat	de	manifest	que	l’ús	de	recursos	docents	que	reflec-
teixen	contextos	d’equitat	i	reflecteixen	la	contribució	de	les	dones	en	diferents	
àmbits	contribueix	a	crear	entre	l’alumnat	actituds	més	flexibles	cap	als	rols	de	
gènere	i,	fins	i	tot,	tendeixen	a	reproduir	les	conductes	que	reflecteixen	(Alvarado	
2010: 29).

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discurso-igualitario-ua.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discurso-igualitario-ua.pdf
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_no_sexista_informacion.pdf
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_no_sexista_informacion.pdf
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_no_sexista_informacion.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/GUIA_ORIENTATIVA.PDF
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/GUIA_ORIENTATIVA.PDF
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Quadre 15. Recursos amb els quals autoavaluar els biaixos de gènere en els re-
cursos docents

•	 Quadre d’observació per a l’anàlisi de llibres, anotacions i altres materials

Objectiu:	identificar	estereotips	relacionats	amb	l’activitat	de	les	dones	i	homes	en	
els materials escrits i llibres.

Font:	Centre	Dolors	Piera	d’Igualtat	d’Oportunitats	i	Promoció	de	Dones.
•	 Metodologia per a l’anàlisi dels continguts de gènere transmesos a través dels plans, pro-

grames i llibres de text 

Objectiu: procediment d’anàlisi de contingut per a avaluar la inclusió de la perspec-
tiva de gènere en recursos docents i programes i plans d’estudi (estudi comparat 
entre Espanya, Colòmbia i Canadà). 

Font:	 Causa,	 M.	 Paz	 (2008):	 Incorporació	 de	 la	 perspectiva	 de	 gènere	 en	 tex-
tos escolars. Xile, Servei Nacional de la Dona, DT núm. 101 (http://estudios.sernam.
cl/?m=e&i=72). 

•	 IInstrument	 d’observació	 sobre	 equitat	 de	 gènere	 en	 materials:	 fotos	 o	 gràfics	 en	 els	
textos; activitats en els textos

Font:	Alvarado,	Beatriz	(2010):	Dinámicas	de	género	en	el	aula.	Pautas	para	la	inclusión	
en	el	ámbito	educativo.	Perú,	Taller	de	la	Asociación	de	Promoción	y	Desarrollo,	pp.	
34-35) (http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135)

La	 recent	 investigació	 de	 Gutiérrez	 Sánchez	 (2012),	 en	 la	 qual	 ha	 analitzat	 la	
presència de les dones en els llibres de text escolars, assenyala que: 

•	 les dones que apareixen en solitari assoleix el 16% (davant el 84% dels homes) 
i que tan sol el 8%	de	les	dones	apareixen	identificades	amb	el	seu	mon	propi		
(davant el 67% dels homes)..

•	 Quant a la presència de dones en les imatges que inclouen els llibres de text, 
la historiadora assenyala que solen aparèixer en parella o en un col·lectiu 
mixt i, en general, són mostrades en entorns domèstics i religiosos i més 
com a consumidores que productores, mentre que als homes se’ls vincula 
amb la política, la cultura (productors) i la ciència. . 

La investigadora assenyala que els biaixos de gènere en els continguts i en les imat-
ges	incloses	en	els	llibres	de	text	no	se	circumscriu	a	una	qüestió	de	“quota”,	sinó	
de representació social d’homes i dones atès que, com ha assenyalat Emilia Moreno 
(2000: 86 et seq.), la infrarepresentació: 

  transmet estereotips de gènere.

	Fa	invisible el paper de les dones en la història, les ciències socials o 
el	desenvolupament	cientificosocial.

 margina o exclou dimensions en les quals l’aportació de les dones ha 
sigut	significativa.	No	són	habituals	continguts	referits	a	la	infància,	les	
dones, la vellesa
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 falseja la realitat en la  mesura que a través de la sobrerepresenta-
ció de les aportacions masculines se sobrevalora el treball i la capaci-
tats dels homes, mentre que es té poca referència de l’experiència de 
les dones, la qual cosa repercuteix en l’autoestima de les lectores.

Al costat de la desigual presència o inclusió de les dones i homes en els llibres o 
manuals de text, s’ha assenyalat la visió estereotipada que transmeten les referèn-
cies; particularment, en els llibres de primària les il·lustracions i els textos mostren 
les dones i homes en situacions que reprodueixen els rols tradicionals de gènere 
(Alvarado	2010:	31),	o	bé	les	dones	són	caracteritzades	com	a	“belles”,	“passives”	i	
“preocupades”,	mentre	que	els	homes	són	descrits	com	a	“curiosos”,	“treballadors”,	
“forts”,	“poderosos”	i	“estudiosos”	(Causa	2008:	31-34).

http://estudios.sernam.cl/?m=e&i=72
http://estudios.sernam.cl/?m=e&i=72
http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135
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