
XERRADA COEDUCACIÓ: ROLS I 
ESTEREOTIPS DE GÈNERE



Què és la coeducació?



Coeducació

Coeducar vol dir que els espais educatius siguin petites comunitats on les 
persones puguin:

● Ser vistes, apreciades i reconegudes, respectant la diversitat
● Tenir l’oportunitat de desenvolupar, lliurement i de forma segura, la 

seva personalitat, les seves opinions i gustos 
● Tenir les mateixes oportunitats



Eixos claus de la mirada coeducativa

● Tenir present la diferent i desigual socialització que reben els infants 
en funció del gènere assignat al néixer

● Qüestionar les normes de gènere binàries que limiten la diversitat de 
gènere

● Revaloritzar allò tradicionalment associat al món femení
● Qüestionar els valors de la masculinitat hegemònica
● Visualitzar la diversitat afectivo-sexual



Triangle de les violències 



A on intervenir?

Llenguatge
Contes, cançons, pel·lícules

Llibres de text
Jocs i joguines

Tradicions

ASPECTES SIMBÒLICS

Espais emocionals i 
benvinguda a les emocions

Reproducció dels rols de 
gènere o no dels referents

ASPECTES ESTRUCTURALS

Relació amb mi mateix/a
Intervenció amb infants i joves

Relació amb la comunitat

ASPECTES RELACIONALS



Des del feminisme occidental constatem que en el nostre context aquest 
sistema d'organització i creences és un sistema sexista; amb això volem dir 
que tradueix unes aparents diferències biològiques en unes diferències en 

l'organització social i al sistema de valors, tot naturalitzant-les i 
normalitzant-les. 

Sexisme

les dones són més sensibles i passives per 
naturalesa; els homes són més actius i 

valents per naturalesa



http://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk


Terme encunyat pel moviment feminista per explicar i visibilitzar els 
sistemes de dominació als que estem sotmeses les societats 

heteropatriarcals.

S’usa per a referir-se al sistema sociopolític en què el gènere masculí i 
l'heterosexualitat tenen supremacia i privilegis sobre la resta de gèneres i 

orientacions sexuals.  

CAPITALISME ←→ HETEROPATRIARCAT

Són sistemes d’opressió inseparables

Sistema heteropatriarcal



Sexe

Els òrgans genitals interns (vagina/clítoris/úter/ovaris o testicles) i 
externs (vulva o penis), les característiques sexuals secundàries (pits, 
pèls, veu...), els cromosomes (XX o XY), i la predominància d'unes o altres 
hormones (testosterona o estrògens). 

Intersexualitat

Persones que neixen amb els genitals ambigus, altres que tenen penis i 
pits... – se'ls indueix a operar-se just al néixer (coneguda com la mutilació 
genital intersex o MGI) o a seguir tractaments hormonals des de ben 
petites per encaixar i ajustar-se al model binari. 



Gènere

Categoria d'anàlisi sociocultural i alhora una categoria normativa - en 

permanent transformació -  que ens travessa a cada una de nosaltres, les 

nostres relacions i organitzacions de dalt a baix: el conjunt de rols, valors, 

expectatives, sentiments, actituds, gustos, límits, desitjos... que la nostra 

societat basa en la diferència sexual, adjudicant-ne uns a homes i uns 

altres a dones, i que desemboca en una organització i un sistema de 

valors concret: el sistema binari sexe-gènere heteropatriarcal.



Sistema binari sexe-gènere

SISTEMA BINARI 
SEXE-GÈNERE

Sexe femella mascle

Gènere dona home

Expressió de gènere femenina masculina

Desig i afectivitat heterosexual heterosexual

Pràctica sexual coit coit



Diversitat de gènere, afectiva i sexual

més enllà del binarisme

Sexe femella mascle intersexual

Gènere dona home transgènere, transexual, no 
binari, gènere fluid...

Expressió de 
gènere

femenina masculina Butch, femme, pluma, noi 
femení...

Desig i 
afectivitat

heterosexual heterosexual homosexual, bisexual, 
pansexual, demisexual, 

asexual...

Pràctiques 
sexuals

coit coit estimulació clitoridià, anal, 
BDSM...



Rols i estereotips de gènere

Rols: comportaments que es consideren adequats i apropiats en funció 
del gènere, però que comporten una limitació de l'individu, que haurà de 
comportar-se segons exigències externes i no a partir de les múltiples 
opcions que disposi, ja que en molts casos serà sancionat per l'entorn.

Estereotipis i prejudicis: una manera de categoritzar el món real en el 
binarisme home-dona. Ens diuen que solament hi ha una manera de ser 
dona o home, existeixen funcions i responsabilitats atribuïdes per a cada 
gènere i en funció d’això, actituds que seran desenvolupades.



Rols i estereotips de gènere

http://www.youtube.com/watch?v=wl3CLakCZmA
http://www.youtube.com/watch?v=eKWSXBJIpyo


Què em preocupa/reptes

Treball en petits grups


