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Ceguesa de gènere (gender blindness)

– La feminització dels estudis d’educació evidencia els biaixos de gènere en la formació i el desenvolupament 
professional de les educadores, com alerten Izquierdo et al. (2008), amb una orientació clara cap a la cura en els 
graus de mestre/a d’educació infanCl i menys accentuada en els graus d’educació primària, pedagogia i educació 
social.

– En un estudi sobre la ceguesa al gènere en l’educació, entesa com a la dificultat per reconèixer els indicadors de 
desigualtat per part del professorat, els seus autors arriben a la conclusió que aquesta afecta de manera diferent a 
homes i dones, però que en el pla relacional, concretament pel que fa a la pràc:ca educa:va, tant uns com altres 
mostren els mateixos nivells de dificultat (García-Pérez et al. 2010). 

– L’ús d’un llenguatge no sexista és un dels principals reptes, i que, en definiCva, la formació inicial del professorat 
hauria d’assumir que el «desenvolupament de ‘competències de l’aprenentatge del gènere’ del professorat a les 
escoles ha de començar pel nivell més bàsic, en la seua capacitació per a reconèixer i actuar davant la 
desigualtat» (García-Pérez et al. 2010: 324). 

– Un tasca que es pot dur a terme mitjançant l’adopció d’estratègies per part dels futurs educadors/es que els porten 
a aprendre a reflexionar i a intervenir críCcament en la pròpia pràcCca, revisant les autorrepresentacions i 
incorporant metodologies pedagògiques emancipatòries.



…aplicada a la docència, la perspectiva de gènere suposa un 
procés reflexiu que afecta el disseny de les competències del 
pla d'estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, 

incloent els resultats d'aprenentatge, els continguts 
impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts 

seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn 
d'aprenentatge... 
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Los mundos de Ursula K. Le Guin, 
d’Arwen Curry. EE. UU., 2018. 65´

– La ma Esquerra de la foscor (1969).
– Els desposseïts (1974).
– El nombre del mundo es bosque (1976).
– Un mag de Terramar (1968)



La trama, la mirada i els
escenaris de l’educació

- Crítica al sistema sexe-gènere
- Gèneres i sexualitats no binaris
- Globalització de la cura i de la política
- Canvi climàtic i vida quotidiana
- Complexitat de les relacions sexo-afectives 
- Alteritat individual o col·lectiva
- El rol de la ciència i la tecnologia
- Parentalitat i comunitat
- Diversitat lingüística i llenguatge no sexista
- Confrontació entre passat i futur
- Rituals, viatges i cerimònies
- Vida i mort

Le Guin, Ursula (1969). La ma Esquerra de la foscor.

Pedagogies 
creatives per 

sobreviure a la ‘via 
mercurial’ del canvi 

educatiu
(Rifà, 2019)

Imperatius del 
canvi:

• Econòmic
• Justícia social
• Ecològic
• Generacional

(Hargreaves, 2010 i 2011)



Sistema sexe-gènere

androcentrisme – sexisme – patriarcat 

REPRODUCCIÓ i RESISTÈNCIES

És el sistema de relacions a través del qual una societat transforma la 
sexualitat biològica en productes de l’activitat humana i mitjançant el 

qual aquestes necessitats sexuals transformades són satisfetes     
(Gayle Rubin, 1975)



1. Crítica a la reproducció del sistema sexe-
gènere 
Qüestiona la masculinitat hegemònica des 
de la diferència sexual, analitza l’accés de 
les dones a les institucions educatives i 
crítica les formes de coneixement del 
patriarcat (escolarització, recursos, 
professionalització) (Mitrano, 1981; Miller, 
1982; Grumet, 1988; Pagano, 1990).

2. Resistències del gènere a les desigualtats
Analitzen els estereotips de gènere, per 
transformar radicalment el contingut de 
l’educació i reflectir-hi els interessos i les 
experiències de les dones. En aquest 
desplaçament s’incorpora la relacionalitat
entre gènere, classe i raça (McRobbie, 1978; 
Anyon, 1983; Arnot i Weiler, 1993; Acker, 
1994).

Eixos

Heterosexualitat 
normaYva Divisió sexual del treball Discursos i ideologies 

(masculinitat I feminitat)

DisposiYu del poder

GÈNERE I 
EDUCACIÓ

Teories, 
aproximacions, focus

(Young, 2002; Harding, 1986; Sco`, 1989) 



Transversalització del 
gènere

(gender mainstreaming)

Principis d’igualtat i equitat de gènere
IV Conferència Mundial de Dones de Beijing (1995) 



http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf

Transversalització del gènere
S’apliquen els principis d’igualtat i equitat en la transversalització
del gènere que cerca «l’ús d’una perspec8va de gènere en tots 
els estadis del desenvolupament i implementació de polí8ques, 
plans, programes i projectes» (Leo-Rhynie, 1999: 9) en tots els 
sectors i nivells educa8us.

GÈNERE I 
EDUCACIÓ

Teories, 
aproximacions, focus

http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf


Implica que la perspec.va de la igualtat de gènere s'incorpora en totes les 
polí.ques, a tots els nivells i en totes les etapes, pels actors normalment 
involucrats en l'adopció de polí.ques (Consell d’Europa, 1998).

– ONU (1995), UE (1996).

– Gender+à Incorpora interseccionalitat.

Gender mainstreaming o perspectiva de gènere

1. Conèixer les dades
2. Reconèixer que l’equilibri de 

gènere no és només un tema de 
les dones

3. Implicar a l’equip de direcció de 
l’ins.tut o que lidera l’en.tat

4. Establir objec.us específics i 
concrets

5. Iden.ficar els subjectes que 
estan mo.vats i inver.r-hi

6. Crear contextos per l’avaluació

http://curt-rice.com/wp-
content/uploads/2012/11/6-Steps-to-Gender-

Equality1.pdf#Download

Article 28. Universitats

1. L’educació en valors a què fa referència l’article 5 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha d’incloure necessàriament:

a) La promoció de la introducció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal i 
dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits 
del coneixement i en l’activitat acadèmica i investigadora, que s'han d'incloure en el 
currículum dels graus i dels programes de postgrau. La presentació de les sol·licituds 
d’acreditació dels graus i postgraus ha d'anar acompanyada d’un informe que detalli, si 
s'escau, com s’ha incorporat la perspectiva de gènere en el pla d’estudis o, si no s'ha 
fet, del pla de millora previst per a fer-ho possible.

2. Per a complir l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit 
universitari i de la recerca, les universitats han de:

b) Garantir la formació de llur personal en matèria de perspectiva de gènere i de les 
dones en cadascuna de les disciplines acadèmiques.

c) Crear mòduls o cursos específics en matèria de perspectiva de gènere i de les dones 
en cadascuna de les disciplines acadèmiques.

Espanya i Catalunya: LOU, LEC; Llei d’Igualtat 
(ES 3/2007; CAT 17/2015), Llei de la Ciència 
(2011); LEC, Estatut (2006), Pla de recerca i 
innovació de Catalunya, Xarxa Vives, Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC).



• Examinar les jerarquies (de poder) a l’aula

• Del professorat a l’alumnat

• De l’alumnat al professorat

• Entre alumnes (entre iguals)

• Apoderar l’alumnat – “el personal és polí>c”

• Capacitació per iden>ficar les causes i 

conseqüències de les desigualtats de gènere i la 

seva intersecció amb altres eixos de desigualtat

• Eines per iden>ficar, problema>tzar i combatre els 

estereo>ps i rols de gènere. 

• Millorar la seva futura pràc>ca professional

• Integrar la diversitat de veus

• Combatre l’androcentrisme, l’eurocentrisme, 

l’heteronorma>vitat

• Pràc>ca reflexiva

Co-educació

Visibilitzar el SEXISME, ANDROCENTRISME i 

l’HETEROPATRIARCAT per transformar els coneixements, 

les iden>tats i les relacions pedagògiques i l’aprenentatge

Amb la finalitat de combatre el sexisme des 
de la coeducació, formulem aquest objectiu 

als graus d’educació, a tall d’exemple:

Analitzar les accions educatives de 
l’àmbit formal i no-formal des de la 

perspectiva de la coeducació, 
reflexionant sobre l’accés de les nenes 
en igualtat de condicions, i interpretar 

els valors, els rols, els espais, les 
tasques i els materials d’aquestes 

accions des de la igualtat de gènere.





Bones pràctiques a la UAB

• Graus d’educació. Transversalització i revisió de les fitxes de les matèries de la memòria 
ANECA i de les guies docents per a incorporar la perspectiva de gènere. 

• Màster de recerca en educació. Mòdul transversal: Cartografies del gènere. Transicions i 
identitats en la recerca. Proposta de línia de recerca al Doctorat en Educació.

• Màster d’educació secundària. Tallers per a incorporar la perspectiva de gènere en la formació 
inicial (comú a totes les especialitats, en grups de 30). Seminari permanent de seguiment del 
pràcticum i per al desenvolupament professional.

• Grau d’estudis socio-culturals del gènere. Assignatures específiques: Gènere i educació; 
Història del feminisme en l’educació; Família, gènere i institucions educatives.

• Premis dels Treballs Finals de Grau amb perspectiva de gènere. L’Observatori per a la 
Igualtat de la UAB i l’Institut Català de les dones en col·laboració amb la facultat, premien el 
millor TFG amb perspectiva de gènere de cadascun dels graus.

• Institut d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG). Participació dels grups de recerca, docència 
en el màster i direcció de tesis doctorals des d’una perspectiva interdisciplinar i feminista.



Pedagogies feministes,  
queer i decolonials

Identitats – nomadismes – trànsits

(Luke, 1999; Talburt i Steinberg, 2005) 
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– La polí(ca cultural de las emociones (2004).
– Fenomenología Queer: orientaciones (2006).
– La promesa de la felicidad (2010).
– Vivir una vida feminista (2016)



Posicionalitats, orientacions, 
afectes, derives i projectes
Feminist Killjoy (Feministes Esgarriacries)

“El feminismo (…) es un fenómeno de “bricolaje” o “autoensamblaje” (p. 48) en 
el que las historias de vida empiezan a cobrar sentido. Ahmed entiende que 
vivir una vida feminista, comprendiendo al feminismo como interseccional, 
supone denunciar las situaciones cotidianas de sexismo y racismo, por lo que 
ser feminista para ella está muy relacionado con generar conflicto. Así, las 
feministas negras y racializadas encarnan la figura de la “aguafiestas 
feminista” (feminist killjoy), se las ve como voluntariosas, perversas y 
causantes de infelicidad en los demás. La aguafiestas es una “paria afectiva” 
(p. 87) puesto que no le hace feliz lo que a la gente le hace feliz, como el 
matrimonio, la crianza o la heterosexualidad.”

Paula Martín. Investigaciones Feministas. Reseña de Vivir una vida feminista.

Vivir una vida feminista



4. Pedagogies feministes i queer
Es repensa el gènere des de Foucault i els feminismes, per posar l’atenció en el desig, el llenguatge, el poder i la construcció de subjec:vitats (vegeu 

Belausteguigoi:a i Mingo, 1999). S’apunta a les pedagogies de la vida quo:diana, de la diferència i del desig (Luke, 1999; Ellworth, 2005; Talburt i 

Steinberg, 2005).

5. Interseccionalitat del gènere i pedagogies decolonials
La interseccionalitat en educació mira els subjectes des de la relacionalitat de les categories de sexe-gènere, raça-ètnia, classe social, orientació 

sexual, discapacitat i edat (Rifà i Duarte, 2013; Rifà, Duarte i Ponferrada, 2015). Les pedagogies decolonials proposen metodologies per descolonitzar 

el «jo», les pràc:ques i el poder (Walsh 2013).

GÈNERE I 
EDUCACIÓ

Teories, 

aproximacions, focus



Interseccionalitat
Hill Collins (2000) va ser la primera a parlar de la 
interseccionalitat com a paradigma i Hancock (2007) va 
proposar-ne la formalització amb sis supòsits, atenent a la 
complexitat categorial; la relació teoria-pràcDca; i als 
diferents nivells d’anàlisi.

Verloo (2006) sosté que “el enfoque de one size fits all 
(‘talla única’) para abordar la discriminación múlDple se 
basa en una visión incorrecta de la semejanza o 
equivalencia entre categorías sociales conectadas a las 
desigualdades y de los mecanismos y procesos
consDtuyentes”  (Rifà i Duarte, 2013).

PaDl (2013), explica la transició des del concepte de 
“patriarcat” fins al d’“interseccionalitat”, afirmant que el 
primer es queda curt explicaDvament (colonialisme i 
patriarcat són mutuament consDtuents, atès que com s’han 
definit les masculinitats i feminitats a Occident, està 
relacionat amb com es defineix als altres/a les altres).

Mason (2016).

Crenshaw (1991).



Pedagogies feministes, queer i decolonials

Estratègies que treballen per a l’apoderament de les persones, i cerquen crear pràctiques 
de llibertat a través de l’educació crítica:

a) Inclusió de les diferències.

b) Visibilització de les formes de desigualtat i les imposicions del patriarcat.

c) Coneixement dels espais, sabers, experiències de les diferents dones, des de diferents 
enfocaments per a facilitar processos d’apoderament individual i col·lectius.

d) Participació comunitària activa en equitat.

e) Horitzontalitat i transversalitat en les intervencions.

f) Generació de capacitat d’autocrítica, de presa de consciència individual i col·lectiva.

g) Divulgació i explicació de la història, la cultura, els sabers... des d’un punt de vista 
feminista i intercultural, descobrint el valor de coneixements ocults i no només dels 
dominants i globalitzadors.

h) Èmfasi en el foment de la xarxa de dones en pro d’un model social basat en el bé comú, 
en el suport mutu a les persones, en xarxes solidàries i de teixit ciutadà (Martínez, 2015: 
167).



A qui es dóna visibilitat en la producció 
cien4fica? A qui inves7m d’autoritat? A qui 
donem més models de referència?
– Majoria aclaparadora d’autors homes (blancs i heterosexuals) 

en les referències bibliogràfiques dels plans docents.

– Referències amb només inicial dels noms d’autors/es en lloc del 
nom sencer

– Incloure el nom i el cognom de les persones citades. 

La referència i la transmissió/construcció del coneixement

Vera Rubin
Font: http://blocs.mesvilaweb.cat/marco/?p=274923

S’atorga menys autoritat científica i a l’aula a 
les professores?
– Els estereotips de gènere i les qualitats que es relacionen 

com a pròpies de cada sexe filtren la valoració de les 
professores.

– Autoritat

– Cura / atenció

– La valoració que l’alumnat fa del professorat depèn d’allò 
que perceben com a socialment prestigiós.



Les estratègies pedagògiques
Es reprodueixen els rols de gènere en les dinàmiques de participació a l’aula?

– Les noies participen amb menys freqüència, sobretot en les classes magistrals (especialment a 1er i 
2n curs a la universitat).

– Els nois fan intervencions més assertives. Les noies fan més preguntes de clarificació (“Al descans de 
classe, les cues preguntant al professor són de noies”).

– Les noies són interrompudes més sovint.
Es reprodueixen els rols de gènere en els treballs en 
grup?

• Divisió de rols en els treballs en grup: els nois tasques més 
visibles?

Més enllà de qui fa què, apoderament
• Presentació mitjançant pòsters
• Treballar a classe i/o recordar la importància de la 

composició paritària dels espais de representació i 
participació estudiantil.

Com importen el llenguatge, les metàfores i 
exemples en la generació o reforçament 
d’estereotips?
L’avaluació incorpora la perspectiva de gènere?

Tània Verge



EDUCACIÓ I PEDAGOGIA  
guies per a una docència  
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http://www.vives.org/

Graus de Pedagogia i Educació
Social. Exemples de la Guia



- CÓM PODEM TRANSFORMAR LA NOSTRA DOCÈNCIA PER INCLOURE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE?

1. Transformació dels sabers i construcció del coneixement

2. Estratègies metodològiques i relacions pedagògiques a l’aula

3. Models d’avaluació basats en l’equitat

4. Formació (inicial) per a la professió i el seu desenvolupament

5. Cultura insWtucional i violència estructural

Exercici pràctic
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– Las estructuras elementales de la violencia (2003).
– La escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2013)
– La crítica a la colonialidad en ocho ensayos (2016).
– Contrapedagogías de la crueldad (2018)



Tesi doctoral en procés: 
La cultura de la violación y las implicaciones en las 
subjetividades de las mujeres que sufrieron violencia sexual  
Doctoranda: Fannella Giusti. 
Direcció: Montse Rifà i Margot Pujal

- Feminisme decolonial: desprendre’s de la colonialitat
del saber, del poder i de l’ésser (Curiel, 2014)

- Investigació narrativa i reflexivitat. Deconstruir el 
privilegi epistèmic en la producció de coneixement 
(Hill Collins, 1998)

- Co-investigació, investigació participativa 
- Investigació autobiogràfica, experiencial i col·lectiva
- Sessions amb participants que tenen diferents 

històries
- Mètodes artístics, explorar formes de narrar i 

representar-se una mateixa i a l’altra



Transform
ar elssabers, les relacions

pedagògiquesi elssubjectesam
b

l’educació

Lo relacional



Guia 
per a la incorporació

de la diversitat sexual 
i de gènere 

a les universitats 
catalanes 

a partir 
de la Llei 11/2014

Recursos



Gràcies per la vostra atenció!
montserrat.rifa@uab.cat

mailto:montserrat.rifa@uab.cat

