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Crec que aquest és un dels moments més difícils de 
la construcció d’una tesi, agrair a tothom que t’ha 
donat suport de determinades maneres, potser no 
conscient, en tot aquest procés emocionant que per 
a mi han sigut aquests anys. En cap moment he tingut 
una “mala relació” amb la tesi durant aquest temps, 
al contrari, he après moltíssim a través d’aquesta 
manera de fer interna i externa que m’ha transformat 
com a persona. Seré breu.

Tota aquesta feina és col·lectiva, moltes abans que 
jo, han reflexionat sobre feminisme, arqueologia i 
educació, i jo m’he limitat a aprendre de tot el que 
he estudiat i xuclat, per aportar el meu petit gra de 
sorra. Poder entendre els mecanismes que fan que el 
patriarcat sigui l’ordre social dominant per poder tenir 
eines i combatre’l a través de l’arqueologia i l’educa-
ció, ha estat el meu objectiu. I també, unir-me a un 
moviment que hauria de ser imparable, que treballa 
per a la millora de les condicions de totes les perso-
nes que vivim en societat, especialment dels col·lec-
tius més vulnerables.

Perquè aquesta tesi es pogués fer, vull agrair primer, 
la paciència infinita de les educadores del Cogul: 
Anna i Clara protagonistes de la tesi, per deixar-me 
experimentar i que, amb la seva reflexió i saviesa, 
també han aportat molt en aquest estudi. A l’equip 
educatiu del MAPI (Coti, Ivanna, Jimena, Fabiana, 
Victoria, Sebastián i Pablo) que em van acollir com si 
fos una més durant aquell temps compartit i em van 
deixar regirar de dalt a baix el projecte educatiu del 
museu. Repensar juntes les polítiques educatives del 
museu va ser una oportunitat única de la qual estaré 
infinitament agraïda, vaig aprendre moltíssim sobre 
educació patrimonial amb elles i la seva manera de 
fer durant el seu dia a dia, amb una agenda plena 
d’activitats que afrontaven, amb un entusiasme, com 
si cada una d’elles fos la primera. Un gran exemple 
de compromís i professionalitat.

Ara tornaré una mica al passat i agrairé a totes les 
persones del Tana (avui INCIPIT) amb les que vaig 
entrar al món de l’arqueologia ja fa molts anys. Vaig 
aprendre a treballar amb un equip unit, de manera 
col·laborativa i compartida, que com una família, po-
sava al centre de la feina, les persones i les apor-
tacions de tothom que hi érem. Allò es feia gràcies 
al suport i la confiança total que Felipe Criado po-

sava en nosaltres. Gràcies, Felipe, he arribat fins aquí 
perquè tu em vas donar l’oportunitat. El Tana també 
em va donar moltes amistats, directes o indirectes, 
que conservo avui en dia encara que sigui des de la 
distància, per a mi, igual d’importants. Agraïment es-
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altres, no acabaria. A Camila Gianotti la meva llar a 
l’Uruguai, i a Sofia Baqueiro, brúixola a Galícia, família 
de vida on sempre tinc un lloc a on tornar a cada 
costat de l’oceà.

Ara a Catalunya; aquesta tesi és per a l’Anna Torres, 
família també de vida, que em va obrir les portes del 
seu cor i de casa seva. Una vegada em va dir que 
estava clar que ens havien de trobar ella i jo, i que, 
què pena que no hagués sigut abans. Penso que ha 
estat en el moment que havia de ser, i que l’amistat i 
la feina que hem fet al Cogul, no té preu, és un regal 
d’aquests que et dona la vida, de vegades.

Gratitud infinita a la Paloma González, que va creure 
en mi, sense conèixer-m, perquè sí, des de la seva 
generositat absoluta, i perquè la seva amistat, les se-
ves aportacions i reflexions m’han ajudat sobretot, a 
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Aquesta tesi doctoral és el resultat de 3 anys d’in-
vestigació profunda sobre feminisme, arqueologia 
i educació. També és el resultat de 3 anys d’esforç 
personal combinant la feina en educació patrimonial 
i la recerca, acompanyada de la professora Paloma 
González Marcén.

Tracta de feminisme, perquè una experiència per-
sonal em va portar a aprofundir en les causes de 
la desigualtat i la discriminació de les dones en el 
món actual, i tot el que comporta per a la vida a 
nivell emocional. El feminisme com a eina per si-
tuar-se, prendre consciència i continuar des d’una 
perspectiva vital nova que m’ha enriquit com a per-
sona. A més, m’ha permès desenvolupar eines per 
fer crítica constructiva i estudiar altres alternatives 
d’acció per aportar-les a la lluita col·lectiva que és 
el moviment feminista.

Tracta d’arqueologia, perquè soc arqueòloga i per-
què és durant la construcció de les civilitzacions que 
van començar aquestes diferències que acabarien 
construint l’ordre social patriarcal en el qual encara 
estem immerses avui en dia. L’arqueologia m’ha per-
mès aprofundir en les desigualtats socials que ja es 
van originar durant el neolític, i que es van fer més 
evidents durant l’edat del bronze, que algunes inves-
tigadores coincideixen que va ser el moment en el 
qual les dissimetries es van accentuar per la divisió 
sexual del treball, entre el col·lectiu masculí i el feme-
ní, i van donar pas al naixement de l’ordre patriarcal. 
Aquest ordre es va establir mitjançant normes socials 
coercitives (Escoriza Mateu, 2007) o consentides de 
manera no tan conscient a través de la repetició quo-
tidiana, generació rere generació, a través de l’espe-
cialització en la divisió sexual del treball (Hernando, 
2012; Lillo Bernabeu, 2014).

I tracta de l’educació, perquè durant el meu periple 
vital, la crisi econòmica de 2008 em va portar a tre-
ballar en alguns instituts d’educació secundària. En 
aquell moment vaig comprovar com els estereotips 
sexistes, els rols de gènere i les jerarquies androcèn-
triques que es produïen en les relacions entre nenes 
i nens s’incrementaven a mesura que arribaven a 
l’adolescència. Allò em va portar a interessar-me per 
noves eines metodològiques educatives que incidis-
sin en el treball amb l’alumnat, no només en la part de 
construcció curricular, sinó també en les maneres de 
relació que una professora podia practicar amb les 
nenes i nens, per fer-los visible aquest comportament 

sexista i pensar com es podria transformar. I la coe-
ducació em va donar aquest marc teòric per poder 
experimentar (Subirats, 2017).

El plantejament de noves preguntes relacionades amb 
l’arqueologia i l’educació em va tornar a arribar quan, 
treballant a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
com a responsable de l’acció educativa en diversos 
equipaments patrimonials, vaig assumir el repte de 
bastir un nou programa d’activitats educatives per al 
Centre d’Interpretació de les pintures rupestres del 
Cogul (Lleida), que el 2015 reobria les portes a les 
visites. El relat sobre la dansa fàl·lica (Breuil, 1908) se-
guia vigent, i era el moment de trencar aquell discurs 
androcèntric heretat de la investigació prehistòrica 
del segle XIX.

El 2016 vaig tenir la sort de coincidir amb la profes-
sora Paloma González Marcén en una jornada del 
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Pre-
història (CEPAP), i aquell va ser l’origen d’aquesta in-
vestigació i de la meva vinculació, un altre cop, amb 
el món universitari com a investigadora a través del 
doctorat en Arqueologia Prehistòrica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Investigació i pràctica s’ajuntaven i era una gran opor-
tunitat per aprofundir en el marc teòric acadèmic per 
poder processar els continguts científics i donar-los 
forma d’instruments de divulgació pedagògica amb 
temàtica prehistòrica. La vinculació acadèmia - mu-
seus ha estat una relació discutida. Des del món pa-
trimonial s’ha criticat la falta d’empatia de molts sec-
tors acadèmics per crear eines i marcs de referència 
que a la pràctica són deficients, pel poc coneixement 
sobre el funcionament i la gestió del sector museístic 
i patrimonial i per la poca comunicació que general-
ment hi ha entre institucions. Els museus no han estat 
receptius a l’hora de col·laborar amb les universitats 
en programes educatius patrimonials, fent incís en 
una suposada posició jeràrquica de la universitat. La 
universitat, en canvi, ha generat molts marcs referen-
cials i estudis sobre patrimoni que, malauradament, 
en ocasions no s’han portat a la pràctica o han que-
dat en un calaix o en publicacions científiques que no 
arriben al sector patrimonial. Aquesta és la meva opi-
nió fonamentada en l’estudi i la participació en mul-
titud de trobades, jornades i congressos d’ambdós 
sectors, on la majoria de les vegades els dos camins, 
la investigació i l’educació patrimonial, han estat pa-
ral·lels i no coincidents; el meu punt de vista des del 
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meu coneixement situat, seguint els postulats dels 
feminismes treballats per diferents investigadores 
feministes (Harding, 1986a; Hartsock, 1983).

A més, el 2019 em van concedir una beca de ca-
pacitació Ibermuseus per fer una estada d’inves-
tigació al Museu d’Art Precolombí i Indígena de 
Montevideo. Ibermuseos és el principal programa 
de cooperació per als museus existents de la re-
gió iberoamericana, en el qual Espanya també hi 
participa. L’estada consistia a fer una avaluació i 
seguiment de les activitats educatives que oferia 
el museu, amb la metodologia d’avaluació patri-
monial que es va elaborar per a aquest estudi, i 
amb els resultats construir després l’eina de diag-
nosi que es presenta en aquesta tesi doctoral. Per 
aquest motiu, es va decidir incloure els resultats 
en aquesta investigació, per tal de verificar i argu-
mentar les conclusions.

Amb aquestes inquietuds vaig començar aquesta re-
cerca dins d’aquest camp i l’he desenvolupat en di-
ferents congressos i seminaris (Cacheda Pérez et al, 
2017, 2020; Cacheda Pérez, 2018a, 2019a, 2020), 
per donar a conèixer la coeducació patrimonial i la 
seva importància en l’àmbit de la divulgació patrimo-
nial de la prehistòria. Introduir la perspectiva de gène-
re a través de l’arqueologia feminista i la coeducació 
ha estat la prioritat des que es va reobrir la visita al 
conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, i 
les dones protagonistes del Cogul van ser el pretext 
immillorable per obrir la porta a la mirada de la coedu-
cació patrimonial. Buscar altres opcions d’actuació 
crítiques pensades des d’una òptica transformadora 
per poder construir alternatives i passar de la crítica a 
l’acció. Una educació, com deia Paulo Freire (Freire, 
2006), que sigui capaç de visibilitzar les diferències, 
prendre’n consciència i trencar amb els mecanismes 
de la seva normalització.
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Objectius de la recerca

L’objectiu de la investigació és construir un nou mo-
del per a una nova eina de diagnòstic en coeducació 
patrimonial per a l’arqueologia prehistòrica, per poder 
implementar-la en museus i equipaments patrimoni-
als que treballin la divulgació de la prehistòria. Aques-
ta metodologia es la coeducació patrimonial (Cache-
da Pérez, 2019a, 2020) i en aquest treball s’explica el 
seu procés de construcció científic.

Com ja veurem amb més detall, aquest objectiu 
implica un apropament des diferents àmbits de co-
neixement teòric i pràctic i horitzons de subjectivitat 
diferents (Criado Boado, 1998, 2012): l’arqueologia 
prehistòrica, l’educació i el feminisme. Des de la 
perspectiva de l’arqueologia prehistòrica, presenta 
una oportunitat per aprofundir d’una forma crítica en 
els continguts (relats, narratives) i les formes que es-
tan presents en els àmbits de la divulgació de la pre-
història i del patrimoni arqueològic associat.

A nivell teòric, fa servir els postulats de l’arqueolo-
gia feminista, l’educació patrimonial i la coeducació, 
disciplines dins dels àmbits de coneixement abans 
esmentats. Amb l’arqueologia feminista, la intenció 
és modificar les narratives androcèntriques que hem 
après i encara es repeteixen en la divulgació patri-
monial que es fa del relat de la prehistòria. Amb la 
coeducació, una pedagogia feminista provinent de 
l’educació formal, que aprofundeix en la pràctica 
educativa en si, es volen modificar les interaccions 
estereotipades que s’estableixen entre l’alumnat vi-
sitant d’un espai patrimonial i les persones educado-
res, per tal que siguin relacions equitatives sense tenir 
en compte el gènere de qui les rep; a més de parar 
atenció també en l’ús del llenguatge no sexista.

Per construir aquesta eina de diagnòstic que treballa 
la divulgació de l’arqueologia prehistòrica, es seguei-
xen alguns propòsits o fites més concretes, com ara: 

-Aplicar la perspectiva de gènere a la divulgació patri-
monial de l’arqueologia prehistòrica.

-Revisar els discursos que ha fet l’arqueologia prehis-
tòrica a través de categories d’anàlisi de l’arqueologia 
feminista i de l’educació patrimonial de la prehistòria.

-Revisar l’acció educativa patrimonial on els conei-
xements que es treballen tracten sobre la prehistòria, 
a través de la coeducació (aplicar la perspectiva de 
gènere a la pràctica educativa).

-Anar més enllà de la crítica feminista i de la narrati-
va inclusiva i proposar alternatives d’acció divulgativa 

patrimonial en prehistòria que repercuteixin en una 
educació igualitària, justa i lliure, que permeti triar 
nenes i nens sense condicionaments perquè puguin 
desenvolupar eines per poder viure en societat de 
manera més democràtica.

Per acabar i concretar, es poden resumir els objectius 
de la tesi en sis punts concrets que apropen els dife-
rents àmbits de coneixement teòric i pràctic utilitzats 
en el desenvolupament d’aquesta recerca:

1. Construir una nova eina de diagnosi en coeduca-
ció patrimonial per a l’arqueologia prehistòrica.

2. Anar més enllà de la crítica feminista i de la narrati-
va inclusiva i proposar alternatives d’acció i eines de 
transformació social per poder viure en societat de 
manera més lliure i democràtica.

3. Des de la perspectiva de l’arqueologia prehistòrica, 
aprofundir d’una forma crítica en els continguts (relats, 
narratives) i les formes que estan presents en els àm-
bits de la divulgació de la prehistòria i del patrimoni ar-
queològic associat, mitjançant l’educació patrimonial.

4. Aplicar la coeducació a l’acció educativa per mo-
dificar les interaccions estereotipades que s’establei-
xen entre l’alumnat visitant d’un espai patrimonial i 
les persones educadores, per tal que siguin relacions 
equitatives sense tenir en compte l’atribució biològica 
de qui les rep.

5. Modificar les narratives androcèntriques del relat 
de la prehistòria amb les categories de l’arqueologia 
feminista, aprofundint també en les teories feministes 
que denuncien l’androcentrisme de la ciència.

6. Construir una eina de diagnosi que es pugui imple-
mentar en museus i equipaments patrimonials que 
treballin la divulgació de la prehistòria.

Metodologia

La construcció metodològica d’aquest estudi està 
elaborada seguint diferents processos successius 
pensats i dissenyats des d’una vessant teòrica i una 
vessant pràctica.

El pla de treball s’ha dissenyat des de la pràctica, 
que aplica i revisa les disciplines que participen del 
propi programa d’investigació científica, i segueix els 
postulats sobre la pràctica científica defensats per Fe-
lipe Criado en diferents publicacions (Criado Boado, 
1998, 2012; Criado Boado i Barreiro Martínez, 2013). 
La immersió en les dades serveix com a referència 
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per a la revisió del disseny teòric, per replantejar el 
sistema de categories elaborades durant el disseny 
inicial i influir sobre les anàlisis posteriors.

Per a Felipe Criado, un programa d’investigació ci-
entífica ha de recollir diferents criteris i condicions. 
Aquests criteris serien: ontologia, epistemologia, 
base teòrica, proposta metodològica, una metodo-
logia o repertori de procediments, un mètode, uns 
models interpretatius i una dimensió crítica (Criado 
Boado, 2012).

L’ontologia determina l’àmbit d’objecte d’estudi i es-
tudia diferents concepcions de la realitat. En aquest 
cas, l’àmbit d’estudi és la invisibilització de les dones, 
i altres diversitats, en la societat prehistòrica en con-
textos de divulgació de l’arqueologia prehistòrica. Es 
fa a través dels postulats del feminisme i l’arqueologia 
feminista. El feminisme, i el feminisme acadèmic con-
cretament, reflexiona sobre la desigualtat de gènere 
en les disciplines científiques i ajuda, a través de les 
teories del punt de vista i coneixements situats (Hart-
sock, 1983; Harding, 1986a, 1986b, 2008; Haraway, 
1988; Wyllie, 2003, 2012), a desenvolupar un con-
text epistemològic del perquè d’aquesta desaparició 
i discriminació de la dona en l’àmbit històric. L’ar-
queologia feminista ens dona les eines o categories 
d’anàlisi científiques que fan que les dones emergei-
xin en el relat de la prehistòria (Escoriza Mateu, 2002; 
González Marcén i Picazo Gurina, 2005; Hernando, 
2002). D’aquesta manera, pensar un relat inclusiu en 
el qual hi aparegui la diversitat social de la prehistòria 
(sobretot dones, infància i persones grans, així com 
també altres diversitats oblidades en el discurs de 
l’arqueologia prehistòrica tradicional).

L’epistemologia defineix el que és possible conèixer 
des de l’arqueologia tenint en compte les pròpies li-
mitacions sobre la construcció del coneixement pre-
històric. La interpretació del registre arqueològic en 
l’actualitat implica la persona arqueòloga que el re-
cull, el context original de producció del registre i la 
seva història posterior, que també l’interpreta, com 
ara les diferents tradicions culturals que l’han fet seva 
i també l’han interpretat (Criado Boado, 1998, p. 
185). D’aquest context participa l’arqueologia prehis-
tòrica i altres disciplines afins com ara l’arqueologia 
feminista, l’etnografia o l’antropologia, que ajuden en 
la construcció d’aquest coneixement de la prehistòria 
amb la seva pròpia pràctica científica.

Una base teòrica que a partir de la cultura material, 
en aquest cas, el coneixement sobre el conjunt d’art 

rupestre de la Roca dels Moros del Cogul i sobre la 
representació de les dones en l’art llevantí, ajuden a 
produir coneixement sobre allò social i sobre allò his-
tòric. Quin coneixement s’ha construït i com la seva 
dimensió cultural i social interaccionen per consolidar 
un discurs androcèntric hegemònic, o per ampliar la 
base interpretativa i dignificar un discurs que retor-
ni a les dones el paper rellevant que van tenir en la 
construcció de la prehistòria i que els ha estat negat. 
Es tria el model d’educació patrimonial creat al Co-
gul. Les activitats educatives que es desenvolupen 
per a la divulgació de la prehistòria i de les pintures 
rupestres en aquest centre patrimonial, perquè és un 
projecte que es construeix des de zero, i es basa en 
l’experimentació del model de la coeducació patri-
monial que es presenta en aquesta tesi. El Cogul va 
ser la llavor per construir l’eina de diagnosi des dels 
postulats de l’arqueologia feminista, l’educació patri-
monial i la coeducació.

Una proposta metodològica que orienta la investiga-
ció a través de postulats teòrics i pràctics. Aquest 
procediment, que produeix coneixements nous, es 
basa en una part teòrica i una part pràctica i permet 
dissenyar el procés d’investigació, a través de postu-
lats teòrics, i unes tècniques d’anàlisi i protocols per 
a l’estudi de camp (la pràctica de l’educació patrimo-
nial al Cogul). Aquestes eines d’avaluació de l’acció 
educativa venen donades per l’educació patrimonial i 
la coeducació i s’apliquen a la divulgació de la prehis-
tòria en àmbits patrimonials. 

El repertori de procediments (enquestes i eines avalu-
atives amb diferents criteris i indicadors d’observació, 
creades per aquesta investigació) permeten obtenir 
les dades a través del seu registre, i examinar-les per 
generar el nou coneixement i construir l’eina de di-
agnòstic en coeducació patrimonial per a la divulga-
ció de la prehistòria. La immersió en les dades serveix 
com a referència per a la revisió del disseny teòric, 
de manera que replanteja el sistema de categories 
elaborades durant el disseny inicial i influeix sobre les 
anàlisis posteriors.

Els àmbits d’acció de la coeducació aprofundeixen 
també en el llenguatge sexista i no inclusiu que es fa 
servir en discursos orals i escrits, i en l’àmbit relacio-
nal que es dona durant la pràctica educativa patrimo-
nial. Concretament durant la interacció entre l’educa-
dora1 i l’alumnat, i la interacció de les persones que hi 
participen, amb l’espai on es desenvolupa l’activitat o 
taller educatiu. La reflexió que aporta la coeducació, 
que no és res més que aplicar la perspectiva de gè-

1 Aquest text està escrit en moltes ocasions en femení plural, al·ludint a les persones en general, independentment del seu 
sexe biològic. Quan es vol especificar apareix també la paraula en masculí.
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nere també a la pràctica educativa (Subirats, 2017), 
és imprescindible per a la construcció dels qüestio-
naris i els fulls d’observació que s’utilitzen durant el 
seguiment de l’acció educativa. L’eina de diagnosi es 
van construir amb procediments qualitatius i quanti-
tatius, fets a través de les enquestes i l’observació del 
relat, del llenguatge i de l’àmbit relacional.

Els procediments per a l’observació tenien uns ob-
jectius concrets:

-Identificar el discurs estereotipat i androcèntric so-
bre el relat de la prehistòria, tant en el discurs oral 
patrimonial com en els materials educatius i l’espai 
expositiu.

-Identificar el llenguatge sexista escrit (en el material 
educatiu i l’espai expositiu del centre) i oral (comuni-
cació de l’educadora amb l’alumnat).

-Identificar les pràctiques educatives relacionals dis-
criminatòries entre gèneres que es donen durant la 
mediació entre la educadora i l’alumnat.

El mètode defineix procediments per a la generació 
d’hipòtesis i ve donat per la discussió de les dades 
teòriques que es generen després d’aplicar el reper-
tori de procediments, i ajuden a enriquir el nou relat 
que es genera i posa en discussió les pràctiques no 
coeducatives que es produeixen en les interaccions 
socials que es donen en la divulgació prehistòrica.

Els models interpretatius que es creen ofereixen eines 
senzilles i reals, que serveixen per construir models 
divulgatius dialogats i compartits que transformen 

la societat que hi participa. Es reconeix la dimensió 
subjectiva de la pràctica científica que permet el dià-
leg amb altres subjectivitats; en aquest cas, el públic 
o alumnat que participa en la pràctica educativa pa-
trimonial de divulgació.

Per últim, una dimensió crítica que permet posar en 
discussió l’eina de diagnòstic creada per a la divul-
gació de la prehistòria basada en la coeducació pa-
trimonial. Un cop construïda l’eina i testada al Centre 
d’Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul, 
es va testar també al Museu d’Art Precolombí i Indí-
gena de Montevideo (MAPI), amb la intenció de veri-
ficar que l’eina construïda serveix i es pot aplicar en 
diferents espais expositius on es treballa la prehistòria 
i altres cultures i societats del passat, en contextos 
molt diferents i diversos. Al MAPI s’aplica el model 
de diagnosi creat, un model que va de l’art rupes-
tre europeu a un museu d’art precolombí i indígena 
llatinoamericà, un cas totalment oposat: un context 
expositiu sobre arqueologia prehistòrica però amb 
referents diferents. 

Amb aquesta feina es comprova que s’ha construït una 
eina no limitada a un context prehistòric concret. Una 
eina patrimonial aplicable a tots els contextos d’arque-
ologia prehistòrica de divulgació de la prehistòria.

Aquesta eina es posa a l’abast de la comunitat patri-
monial (equipaments patrimonials i museus) per ser 
provada, revisada, copiada, qüestionada i millorada. 
Tots els programes d’investigació científica han de 
poder ser repetits, replicats i reproduïts, per això és 
fonamental documentar i inventariar el procés de tre-
ball científic.
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PART 2. 
ELS MARCS TEÒRICS
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2.1. L’EDUCACIÓ PATRIMONIAL EN 
ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

Patrimoni arqueològic i valors socials

Hi ha moltes definicions de patrimoni. Les diferents 
i múltiples definicions que s’han fet requeririen una 
anàlisi amb profunditat, però no és l’objectiu d’aques-
ta tesi; per això se n’ha triat una que encaixa amb la 
perspectiva interdisciplinària d’aquest estudi.

Per a Felipe Criado i David Barreiro, el patrimoni “és 
un fet social mitjançant el qual certs processos de so-
cietats diferents i moments anteriors, i/o les seves im-
pressions materials (el seus productes, intencionats o 
no) es legitimen como alguna cosa digna de ser estu-
diada, conservada, inventariada, catalogada i posada 

El marc teòric amb el qual es construeix l’eina de diag-
nòstic en coeducació patrimonial per a la divulgació 
de l’arqueologia prehistòrica es basteix amb un con-
junt de disciplines teòriques complex que s’alimenten 
de l’arqueologia prehistòrica, l’educació i el feminis-
me. A la vegada, dins d’aquests grans blocs teòrics 
es trien diferents àmbits de coneixement tranversals.

Els àmbits de coneixement epistemològics s’edifi-
quen amb la crítica feminista al relat de l’arqueologia 

Figura 1: Els blocs o marcs teòrics on se situa aquesta tesi. El triangle del mig l’ocuparia l’eina de diagnosi 
en coeducació patrimonial per a la divulgació de la prehistòria. Elaborat l’autora de la tesi en col·labora-
ció amb Paloma González.

en valor: és a dir, són socialment apreciats” (Criado 
Boado i Barreiro Martínez, 2013, p. 6). La naturalesa 
del patrimoni arqueològic en concret és dual: un do-
cument sobre les societats passades i un recurs per 
a les societats actuals. Però qui legitima el valor social 
i cultural del patrimoni, l’acadèmia?

El valor social i patrimonial el determinen totes les 
persones vinculades a un territori amb un entorn ma-
terial determinat i unes pràctiques compartides que 
reafirmin la pertinença a una comunitat específica, i 
així es genera una relació significativa entre els llocs i 
les persones. Aquesta relació dona un sentit emocio-
nal al lloc en qüestió, com a punt de partida per ser 
estudiat, conservat, inventariat, catalogat i posat en 
valor, des del respecte i la construcció d’una memòria 
col·lectiva significativa, vinculada a uns valors que te-

prehistòrica mitjançant l’arqueologia feminista (narra-
tives i relats en les formes del discurs i les imatges o 
museografies), els objectius i instruments de l’educa-
ció patrimonial (les activitats educatives proposades i 
els qüestionaris valoratius) i la teoria i la pràctica de la 
coeducació (l’àmbit que té a veure amb l’acció edu-
cativa, el moment en què succeeix l’activitat educati-
va patrimonial, i com s’afronten les relacions entre els 
diferents actors/actrius que la desenvolupen: educa-
dora patrimonial - alumnat - espai físic).
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nen a veure amb la diversitat, els drets culturals i la 
convivència pacífica i inclusiva de les persones que 
creen un lligam amb el patrimoni. Llavors el patrimo-
ni ja no es defineix com una riquesa heretada per al 
gaudi, sinó que és una expressió dels drets culturals 
que han de ser reconeguts en les societats democrà-
tiques (González Marcén, 2011; 2020).

L’arqueologia, en relació amb el seu patrimoni mate-
rial, adquireix, d’aquesta manera, una dimensió glo-
bal que al llarg d’aquests últims vint anys ha donat 
lloc a nous camps de reflexió i actuació. Un exemple 
n’és la inserció dels museus i conjunts patrimonials 
al mercat de l’oci i del turisme, que a la vegada tam-
bé ha impulsat la recerca en el camp de l’educació 
patrimonial.

Els objectius actuals de les disciplines que es relacio-
nen amb el patrimoni cultural haurien de ser: avaluar 
la significació històrica dels béns que el constitueixen, 
innovar en metodologies d’anàlisi i intervenció del pa-
trimoni cultural i transformar aquest coneixement en 
una tecnologia per a la gestió actual del patrimoni 
cultural. Per a Criado, l’acció interpretativa d’aquest 
patrimoni implica “construir, reconstruir i deconstruir 
la memòria social a través del patrimoni cultural” 
(Criado Boado, 1998, p. 183).

Aquesta acció interpretativa de la memòria social de 
què es fa ressò és tractada com un procés per va-
lorar el patrimoni arqueològic de manera automàtica 
i direccional: transmissió d’informació —comprensió 
del passat— i valoració del patrimoni arqueològic. 
Però l’accés a la informació, que és una condició ne-
cessària, no és suficient per generar vincles ni valors 
de respecte (González Marcén, 2011). Des de l’aca-
dèmia i les administracions, l’estratègia principal ha 
estat el turisme cultural i la cultura de l’oci per pro-
piciar un lligam amb els béns patrimonials, i no s’ha 
vinculat als valors educatius que, mitjançant l’apre-
nentatge significatiu, es treballen des dels departa-
ments educatius a museus i centres patrimonials que 
divulguen com a disciplina —a través de l’educació 
patrimonial— el discurs interpretatiu que es recull en 
el relat institucional proporcionat pel món acadèmic.
Transmetre valors socials a través de l’educació for-
mal i informal, amb accions amb els centres educatius 
i l’alumnat, no s’ha tingut en compte des de l’acadè-
mia. En general, les necessitats de la comunitat no 
científica i d’infants i joves no s’han incorporat en els 
seus projectes d’investigació i divulgació acadèmics 
(González Marcén, 2011, 2020).

Un dels objectius pedagògics seria defugir de l’ar-
queologia i la prehistòria com a finalitat educativa en 
si, i formar futurs ciutadans i ciutadanes per buscar 

continguts que permetin entendre la societat actual 
on viuen i participar-hi activament. Valors socials i cul-
turals que l’arqueologia pot proporcionar com a ins-
trument crític per a la comprensió de la societat con-
temporània mitjançant la descodificació d’un passat 
no evident a través d’accions educatives patrimonials 
que treballin, per exemple, les desigualtats socials, els 
conflictes pels recursos, les migracions, l’aculturació, 
l’organització de les societats, la invisibilització de les 
dones al llarg de la història i les seves conseqüències 
negatives, etc. Desenvolupar una acció educativa 
participativa, activa i experimental en què l’alumnat 
sigui protagonista, buscant com a conseqüència final 
la transformació educativa.

Aproximar l’alumnat al fet històric modificant les ba-
rreres entre el llibre de text, el relat del museu i la 
interpretació de coneixements tancats i inamovibles. 
D’aquesta manera es desenvolupen actituds i valors 
que els permet entendre i repensar els conceptes 
previs, els fa conscients dels prejudicis i estereotips 
i proporciona elements d’anàlisi per transformar-los, 
ampliar-los i aplicar-los a altres àmbits d’estudi i de les 
seves vivències (capacitats per realitzar judicis ètics, 
per escollir, per prendre decisions, per potenciar la 
participació activa pels seus drets com a ciutadans 
i ciutadanes, per exemple). Concretament, durant 
la prehistòria, els canvis socials entre el pas del pa-
leolític al neolític permeten aprofundir en conceptes 
temporals essencials de la construcció del temps: la 
successió, la posició en el temps, la reversibilitat, la 
simultaneïtat, la continuïtat i el canvi. Desenvolupar la 
capacitat d’imaginar i representar, de promoure es-
tratègies amb les quals l’alumnat pugui enfrontar-se 
a una situació en què s’han de prendre decisions, 
arqueològiques o no (Bardavio Novi et al, 2013; Bar-
davio Novi i González Marcén, 2008).

La col·laboració entre universitat, professorat i edu-
cadores patrimonials fa que els programes educatius, 
formals i informals es centrin en el potencial didàctic 
del patrimoni, més enllà de la importància de la seva 
conservació. L’èxit rau en la creació d’una relació po-
sitiva entre el patrimoni i l’alumnat, que asseguri la 
formació d’un públic actiu, cívic i responsable envers 
el seu patrimoni proper; la construcció de nous signi-
ficats patrimonials, reflexius, diversos i inclusius.

En paraules de Paloma González, “desenvolupar es-
tratègies comunicatives i formatives que dotin d’in-
tel·ligibilitat i de rellevància la investigació històrica 
i prehistòrica” (González Marcén, 2011, p. 499). I 
aquesta perspectiva o procés es donarà amb el tre-
ball compartit i col·laboratiu de persones investigado-
res, professorat i educadores patrimonials. González 
parla de l’escissió acadèmia - conjunts patrimonials, 
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al·legant que des de la investigació el que es busca, 
sobretot, és visualitzar els jaciments arqueològics ja 
excavats, i apunta la importància de fomentar l’edu-
cació patrimonial com una línia central de les políti-
ques culturals, posant els exemples de l’English He-
ritage o el programa italià d’adopció de monuments, 
que treballa amb les escoles de les comunitats pro-
peres; o aquí a Catalunya, el Camp d’Aprenentatge 
de la Noguera, que des de fa més de deu anys tre-
balla conjuntament des de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i les escoles de la comarca (González 
Marcén, 2011, 2020; Bardavio Novi i González Mar-
cén, 2008, 2013).

El projecte de la Noguera té la voluntat de superar les 
propostes educatives basades en la successió de ta-
llers d’arqueologia i prehistòria amb l’única finalitat del 
propi aprenentatge de l’arqueologia i la prehistòria en 
elles mateixes, per tendir a convertir-les en instruments 
de formació integral d’infants i joves vers la seva for-
mació com a ciutadans i ciutadanes, mitjançant estra-
tègies didàctiques dinàmiques i participatives basades 
en la interacció dialogada permanent amb les fonts 
materials i el plantejament de problemes que forcin 
l’alumnat a aplicar coneixements previs adquirits en 
l’àmbit escolar, tot sovint fortament disciplinaris i des-
connectats entre ells, de manera integrada. (Bardavio 
Novi et al, 2013, p. 27).

Els museus i equipaments patrimonials de temàtica 
arqueològica treballen l’educació patrimonial —a tra-
vés d’empreses culturals i perfils externs especialit-
zats en educació patrimonial i didàctica de les cièn-
cies socials i didàctica del patrimoni— per a la gestió 
del patrimoni arqueològic, dissenyant i incorporant 
projectes educatius i activitats culturals i familiars que 
poden donar rendibilitat social al relat acadèmic dels 
elements arqueològics recuperats. Per aquest motiu, 
nombroses empreses d’arqueologia s’han expandit 
buscant més quota de mercat. Normalment, el tipus 
d’activitats que ofereixen aquestes empreses provi-
nents de la investigació formal són tallers manipula-
tius, itineraris i visites teatralitzades, amb mancances 
metodològiques i didàctiques que es treballen des 
de l’educació patrimonial com a disciplina científica. 
Aquestes empreses treballen molt bé el relat, però 
no les metodologies competencials i pedagògiques 
que s’aprenen de l’educació patrimonial. Es tracta 
d’activitats amb un caire més dirigit a l’obtenció d’un 
objectiu concret (realitzar un objecte ceràmic, per 
exemple, en un taller de ceràmica prehistòrica), o a 
explicar i donar a conèixer uns continguts de manera 
direccionada (itineraris, visites teatralitzades, etc.), i 
no tant a compartir experiències i deixar que el públic 
dialogui i entri dins del relat cultural que es vol posar 
en relleu, i d’aquesta manera aportar la seva visió i 

experiència amb el patrimoni en qüestió; el seu punt 
de vista com a públic divers i interessat, que és el que 
en legitima el valor social i cultural.

Interpretació i divulgació

Podríem definir l’educació patrimonial com l’aprenen-
tatge significatiu que es genera de manera implíci-
ta en les persones visitants al patrimoni mitjançant 
la divulgació sobre la interpretació del relat facilitada 
per les educadores patrimonials, en un equipament 
patrimonial de qualsevol tipus: arqueològic, artístic, 
etnogràfic, històric, etc. Les persones visitants des-
cobreixen per si mateixes els continguts que es volen 
facilitar, treballant els seus coneixements previs, que 
actuen com a ancoratge d’aquest aprenentatge.

La transmissió de coneixements significatius es rea-
litza mitjançant diferents accions d’interacció, directa 
o indirecta, amb el públic interessat en la visita o en 
les accions culturals i educatives que s’elaboren des 
d’aquestes institucions per a la divulgació del co-
neixement. 

Una acció indirecta de transmissió de coneixements 
i aprenentatge, d’un relat interpretat per la pròpia 
institució, seria, per exemple, la visita per lliure d’un 
espai patrimonial. El centre ofereix uns recursos mu-
seogràfics passius, com ara l’exposició permanent 
que s’exhibeix a les diferents sales o les exposicions 
temporals que es promouen. Les persones que vi-
siten aquests espais reben uns continguts interpre-
tats, ja siguin orals, icònics, escrits, audiovisuals, 
etc., que els serveixen per assimilar un missatge 
que s’adapta als seus nivells de coneixement parti-
culars i s’adhereix (o no) dins del seu imaginari cog-
nitiu. Dir —o no fer-ho— vol dir que la interpretació 
que se n’hagi fet pot interpel·lar o no les persones 
que la reben.

Les accions directes serien les activitats educatives 
i familiars en què l’educadora patrimonial fa d’inter-
mediària i facilitadora entre el discurs interpretatiu del 
museu i el públic. El missatge que reben les persones 
intermediàries en aquest context podria tenir una vi-
sió més àmplia i oberta, però també estaria adapta-
da al filtre de coneixements culturals i socials de la 
persona que el trasllada a les persones receptores. 
En aquest cas, la informació ja jugaria a tres bandes: 
museu, persona mediadora i persona receptora. El 
coneixement que es transmet serà més ric i tindrà 
més punts de vista, que expressaran els coneixe-
ments situats i interessos de cada persona (Hartsock, 
1983; Harding, 1986a, 1986b, 2008; Haraway, 1988; 
Wyllie, 2003, 2012), i això farà que com més perso-
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nes participin en aquesta interacció més àmplia serà 
la mirada construïda del discurs que dona el museu, 
que es completarà amb les diferents mirades situa-
des de cada persona que vulgui aportar o compartir 
el seu coneixement en aquesta experiència compar-
tida. D’aquí la importància de l’acció didàctica per a 
la divulgació del relat que ofereix l’espai patrimonial i 
la importància de la mediació i de les persones que 
la fan, les educadores patrimonials. La divulgació del 
patrimoni, doncs, es produeix a través de l’educa-
dora patrimonial i el públic en les accions directes, 
mitjançant els recursos passius (museografies, es-
pais expositius, material educatiu) que interpreten el 
patrimoni cultural.

Les accions directes, dirigides sobretot a la comunitat 
educativa, es construirien mitjançant un model com-
petencial que garanteix l’aprenentatge significatiu, tre-
ballat per l’educació patrimonial i compost de quatre 
criteris: significativitat, comunicació, acció i projecció. 
La significativitat es refereix a tot allò que fan les i els 
joves i infants en tots els moments i espais d’apre-
nentatge, de manera que capti el seu interès (m’hi in-
teresso, m’hi implico i ho gestiono, trobo sentit a allò 
que faig, m’adono de com ho faig i com ho aprenc). 
La comunicació és l’eina de construcció i avaluació 
dels aprenentatges i les diferents formes d’expressió 
tenint en compte la totalitat de l’alumnat. L’acció té a 
veure amb l’alumnat com a subjecte protagonista del 
seu aprenentatge (per ajustar-me a l’entorn canviant 
he d’actuar, ser actiu). I la projecció vol dir que l’apre-
nentatge de l’alumnat té projecció, aporta una con-
seqüència amb la seva connexió amb el que fa i aprèn 
fora de l’entorn escolar (Cacheda Pérez, 2018b).

La divulgació, en aquest cas, arqueològica, és una 
tasca complexa i delicada que exigeix el domini de 
múltiples destreses i competències i resulta fona-
mental que la persona que divulga tingui una forma-
ció específica que aprofundeixi en molts nivells: en 
els continguts científics, les metodologies compe-
tencials, el psicopedagògic i el lingüístic, com a mí-
nim; no només “cal saber bé un tema, saber com es 
construeix la comunicació, amb missatges eficaços 
desenvolupats amb històries ben escrites i ben il·lus-
trades” (González Alcaide et al, 2009, citat per Ruiz 
Zapatero, 2010, p. 11).

Jorge Wagensberg (1998, citat per González Marcén, 
2011) ja proposava una hipòtesi en què argumenta-
va que el millor mètode didàctic per a la transmissió 
de coneixements científics és el propi mètode d’in-
vestigació. Argumentava que la clau per atraure i fer 
partícip el públic no especialitzat dels coneixements i 
les interpretacions procedents de la investigació cien-
tífica és la interiorització dels mecanismes que con-

dueixen des de l’observació a la teoria i a l’inrevés, i 
que, per tant, les millors persones divulgadores d’una 
ciència n’haurien de ser les millors coneixedores, la 
comunitat científica. Paloma González critica la pro-
posta i la titlla d’agosarada per no tenir en compte 
les educadores patrimonials, professionals en peda-
gogia i didàctica de les ciències socials i del patrimo-
ni, en aquest cas, que es formen a les universitats 
d’Educació (Gonzalez Marcén, 2011). La feina inter-
disciplinar hauria de fer-se cada vegada més patent, 
però aquesta argumentació errada es repeteix des 
dels àmbits acadèmics.

Gonzalo Ruiz Zapatero exposa que els elements es-
sencials per a una bona divulgació arqueològica són 
el rigor dels continguts i “la capacitat de suscitar in-
terès d’una manera amena”. Subscriu el que defensa 
Wagensberg i l’arqueòleg Brian Fagan (1998, citat per 
Ruiz Zapatero, 2010), que defensa que la divulgació 
del coneixement arqueològic és una obligació del 
sector professional i científic de l’arqueologia, i que cal 
tenir habilitats per explicar històries, demostrar interès 
per la gent, tenir interès pels coneixements de les ex-
pectatives dels diferents públics, entre altres coses.

La meva opinió és que l’acadèmia té una funció, la 
funció d’investigar i interpretar la història des d’una 
visió àmplia que dialogui amb altres disciplines cien-
tífiques afins. Ara, per tal que la interpretació acadè-
mica hegemònica pugui dialogar amb els diferents 
públics, hi ha una disciplina que s’oblida en els àm-
bits acadèmics, que és l’educació patrimonial. L’edu-
cació patrimonial és l’encarregada de fer divulgació, 
i per fer-la té unes persones especialistes que són 
les educadores patrimonials, que no no necessària-
ment són arqueòlogues, són persones formades en 
múltiples coneixements i disciplines, relacionades 
amb la didàctica de les ciències socials i la pedago-
gia. Amb estudis i coneixements que per a l’acadè-
mia són meres eines comunicatives (Ruiz Zapatero, 
2009), que, en canvi, per a les persones que fan 
aquesta feina, requereixen un mètode específic i co-
neixements sobre metodologies pedagògiques acti-
ves que s’aprenen (les metodologies competencials, 
les psicopedagògiques o les lingüístiques). Aquestes 
metodologies, en principi, no són innates i estan pen-
sades i dissenyades específicament per a diferents 
nivells d’edats, capacitats educatives i per a la inclu-
sió de les persones discapacitades i amb diversitat 
funcional. Aquests estudis, avui en dia, a més de a les 
facultats d’educació i pedagogia, es donen en màs-
ters especialitats i altres cursos específics dins de la 
branca de l’educació i les humanitats, concretament 
dirigits a persones que vulguin treballar en educació 
patrimonial en museus o institucions patrimonials; no 
tothom ho pot fer ni tothom ho sap fer. Que es tingui 
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un bon perfil professional i acadèmic en arqueologia 
i prehistòria, i que se sàpiga explicar històries, no és 
garantia de convertir-se en una bona persona divul-
gadora. La persona que investiga té el monopoli de 
la interpretació i la persona que divulga la tasca de la 
simplificació per aconseguir fer entenedora la lectura 
històrica elaborada en l’àmbit de la recerca (González 
Marcén, 2011).

El reconeixement de la pluralitat dels públics és es-
sencial per a una bona divulgació, sí, però ser ar-
queòloga no ho garanteix. La ideologia dominant que 
impera en el coneixement de l’arqueologia prehistòri-
ca és la que determina la interpretació en les sales del 
museu o centre patrimonial, i l’educadora és l’enca-
rregada de desconstruir-la i ampliar-la amb els punts 
de vista de les persones no especialistes que s’apro-
pen al patrimoni arqueològic; a través de la mediació 
educativa, compartida.

El patrimoni hauria de ser un lloc, material o no, on 
es conformen identitats i es materialitzen relacions so-
cials participatives i democràtiques amb una instància 
mediadora que possibilita la negociació en l’adquisi-
ció del seu valor social i cultural. L’arqueologia apli-
cada utilitza els coneixements generats per l’arqueo-
logia prehistòrica acadèmica (coneixement sobre les 
societats passades a partir de la documentació i es-
tudi de les restes materials) per socialitzar-los en altres 
contextos (Barreiro Martínez, 2014). Un exemple se-
ria la divulgació del patrimoni arqueològic a través de 
les eines de l’educació patrimonial, la mediació que 
es dona en l’acció educativa en espais i museus ar-
queològics i “contribuir de manera reflexiva a la trans-
formació del món” (Barreiro Martínez, 2014, p. 202).

Segons la definició de l’artista Marcos García (Garcés 
dir, 2019, p. 202), la mediació és “l’art de fer comú 
l’espai. És el que permet, a través de l’escolta, la tra-
ducció, la connexió i la invitació, que qualsevol per-
sona visitant pugui convertir-se en promotora d’una 
idea o en col·laboradora”. L’educadora patrimonial, 
mitjançant aquesta relació tridimensional (equipa-
ment - educadora - públic), possibilita una trans-
missió compartida i experimental del relat que es vol 
divulgar, desenfocant la mirada inicial —ja interpre-
tada— amb la idea de possibilitar noves mirades, 
igual de vàlides i valuoses per a la construcció del 
coneixement patrimonial i del valor social i cultural. 
L’educadora patrimonial connecta, comparteix i no 
dona respostes, és un pilar bàsic i insubstituïble per 
a la divulgació del saber patrimonial, ja que ofereix 
claus per comprendre que el patrimoni cultural és una 
construcció històrica d’un moment històric concret i 
forma part d’un discurs del present que cal descodi-
ficar i democratitzar-ne l’ús.

Per tant, les accions directes i els recursos passius 
interpretatius que conformen l’educació patrimonial 
són agents inseparables a l’hora de divulgar el co-
neixement científic en museus i equipaments patri-
monials. La interpretació hegemònica institucional 
necessita l’acció directa per tal que la divulgació 
del patrimoni —arqueològic en aquest cas— es 
produeixi i sigui transformadora. Es passa de la in-
terpretació tradicional més dirigida a la divulgació 
mitjançant l’educació patrimonial. I perquè aquesta 
divulgació, a més de significativa, sigui equitativa, s’hi 
han d’incloure les mirades feministes que ofereixen 
l’arqueologia feminista i la coeducació, coneixements 
que també es fan servir en l’educació patrimonial a 
través de la mediació i les metodologies actives que 
s’utilitzen (Cacheda Pérez et al, 2017).

El patrimoni hauria de generar pràctiques discursives 
que facin emergir formes de pensament crítiques, 
més socials i compartides. L’educació patrimonial 
a través de la divulgació del coneixement que es 
fa amb la mediació entre patrimoni i públic genera 
pensament crític transformatiu. Es qüestiona la inter-
pretació hegemònica dels centres patrimonials per si 
sols. No es pot separar la mediació de la interpreta-
ció, vist que fa que es generin altres relats igual de 
vàlids. L’educació patrimonial com a disciplina cien-
tífica, a través de la divulgació, qüestiona el pensa-
ment autoritzat (androcèntric) que sorgeix durant la 
mediació patrimonial o educativa, i permet al públic 
visitant sentir-se part d’aquest patrimoni i introduir-lo 
al seu mapa cognitiu i emocional a través de la crítica 
i la reflexió de la pròpia interpretació, compartint ex-
periències. Transformar com a pràctica de desplaça-
ment a partir del que hi ha, del que no hi ha i del que 
podem arribar a imaginar, desarticulant les interpreta-
cions hegemòniques.

Un exemple d’això és la feina que es va fer entre 
l’escola pública Gloria Fuertes d’Andorra (Terol) i el 
Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Antonio Beltran 
d’Ariño (Terol) durant el curs escolar 2002-2003 en el 
marc del projecte d’escoles associades a l’UNESCO. 
Un projecte de sensibilització i protecció del patrimo-
ni artístic i natural entre les pintures rupestres dels 
abrics del parc cultural del riu Martín i l’alumnat amb 
necessitats educatives especials de l’escola, per tre-
ballar els valors socials i culturals lligant les pintures 
rupestres a les interpretacions plàstiques generades 
pel propi alumnat. El resultat d’aquesta col·laboració 
va ser la creació d’una revista on els i les alumnes 
explicaven els seus records i sensacions, mitjançant 
textos escrits o dibuixos, de les visites fetes a les pin-
tures i al centre d’interpretació. També un calendari 
amb les representacions de les pintures i les noves 
generades, una exposició d’escultures realitzades 
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per l’alumnat, jocs didàctics, a més d’altres accions 
durant tot el curs escolar. Es va potenciar el treba-
ll cooperatiu i en equip, la responsabilitat, generant 
una connexió emocional entre l’alumnat i el patrimo-
ni que va donar pas a la transformació educativa de 
l’alumnat, del professorat i de tot l’equip educatiu de 
l’escola que va poder participar de totes les accions 
de coneixement generades durant l’any escolar (Pe-
guero Serrano, 2004).

Aquesta participació social que transforma també la 
demanaven les persones visitants als llibres de visites 
del Museu d’Altamira, un altre exemple. En aquests 
llibres hi deien que no es conformaven amb el seu 
paper de subjectes passius i volien formar part dels 
processos de generació de coneixement sobre el 
passat, donat que no trobaven en el discurs museo-
gràfic la vinculació identitària respecte del seu patri-
moni proper. Aquestes persones valoraven amb una 
participació molt elevada la satisfacció de la visita al 
museu (recurs interpretatiu), però en canvi, es desta-
ca la desvinculació emocional dels joves de la zona 
respecte de la cova i les pintures rupestres(Barreiro 
Martínez i Criado Boado, 2015).

Aquest estudi que s’esmenta forma part del projecte 
“El Valor Social d’Altamira”, dut a terme en el marc 
del Programa d’Investigació per a la Conservació 
Preventiva i Règim d’Accés de la Cova d’Altamira, 
liderat per l’INCIPIT del CSIC2, fet entre els anys 
2012 i 2014 (Barreiro Martínez et al, 2014; Barreiro 
Martínez i Criado Boado, 2015; Barreiro Martínez et 
al, 2018). Aquest projecte agafa especial importàn-
cia perquè és un estudi en què la participació social 
és la part rellevant. Es va fer un estudi sociològic 
avaluatiu, amb qüestionaris dirigits, per propiciar un 
doble estudi del públic visitant del Museu d’Altamira 
(un qüestionari de satisfacció de la visita i un altre 
per a l’estudi de l’impacte econòmic), a més d’un 
estudi de l’opinió pública en general i del llibre de 
visites. S’arriba a la conclusió de la conveniència 
d’abordar qualsevol pla de gestió de llocs patrimo-
nials, especialment d’aquells delicats per la seva di-
fícil conservació, mitjançant estratègies inclusives i 
participatives, i convertir els béns i espais en nous 
llocs de socialització. Es ressalta que la participació 
de la població local, no només en el coneixement, 
sinó en la gestió de qualsevol bé patrimonial, és clau 
per a la seva socialització i la transformació social. 
Els resultats d’aquesta arqueologia aplicada haurien 
de formar part de la narrativa del lloc arqueològic, de 
la divulgació educativa, del sentit del lloc, de la vida 
social al seu voltant, tal com es vol fer en aquesta 

tesi; també amb el punt de mira posat en un lloc 
fràgil amb art rupestre i Patrimoni de la Humani-
tat, però donant veu a un col·lectiu en concret, els 
agents que participen del projecte educatiu: centre 
d’interpretació, educadores, professorat i alumnat.

Reivindicar l’educació patrimonial en aquests proces-
sos, que és la que garantirà un aprenentatge trans-
formador i significatiu: la persona, des del que sap 
(preconceptes), i gràcies a la funció mediadora de 
l’educadora patrimonial, reorganitza el seu coneixe-
ment del món i és capaç de transferir aquest coneixe-
ment a noves situacions a la seva vida real i el relat de 
l’equipament en qüestió.

El registre de les accions directes i  
projectes en educació patrimonial

Durant els últims vint anys, l’educació patrimonial a 
Espanya ha estat un focus d’investigació creixent en 
diferents punts del país. Sota aquest prisma, el 2010 
es forma l’Observatori d’Educació Patrimonial a Es-
panya i el 2013 el Pla Nacional d’Educació i Patrimoni 
(Fontal Merillas i Ibáñez Etxeberria, 2015). Aquestes 
dues eines esdevenen clau per estudiar els progra-
mes d’educació patrimonial espanyols, i van ser im-
pulsades pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport amb les comu-
nitats autònomes respectivament.

Mitjançant aquests instruments es localitzen, inven-
tarien, analitzen i avaluen programes de l’àmbit na-
cional i internacional que treballen des de l’educació 
patrimonial.

Per a Olaia Fontal i Àlex Ibáñez, l’educació patrimo-
nial és una actuació necessària i imprescindible, do-
nat que influeix sobre les maneres de relació entre 
béns i persones, que són la pròpia essència del patri-
moni: la propietat, l’herència, la pertinença, la cura, la 
transmissió, etc. L’educació en museus i institucions 
patrimonials es considera el motor de la institució, 
organitzacions educatives de primer ordre on nens, 
nenes i joves també aprenen a socialitzar-se a tra-
vés de les activitats i propostes educatives que se’ls 
ofereixen.

La metodologia d’actuació del Pla Nacional té una 
durada prevista de deu anys, fins al 2023, i entre els 
objectius concrets que es pretenen assolir envers 
l’educació patrimonial, definits per Fontal i Ibáñez, 
hi ha: fomentar l’elaboració de materials educatius 

2 Última consulta gener de 2021: https://digital.csic.es/handle/10261/112860
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3 Última consulta gener de 2021: http://www.oepe.es/

orientats a la transmissió dels conceptes i valors pa-
trimonials i integrar les línies d’actuació orientades a 
la didàctica dels béns patrimonials dins les eines de 
gestió del patrimoni cultural, o difondre programes 
i accions educatives relacionades amb el patrimoni 
cultural realitzades en tot el territori espanyol. També 
afavorir la inserció dins del currículum educatiu formal 
de l’educació patrimonial, implementar la normativa 
educativa i crear instruments de col·laboració entre 
educació formal i no formal en matèria d’educació 
patrimonial (Fontal Merillas i Ibáñez Etxeberria, 2015).

Per aquest motiu, l’Observatori d’Educació Patri-
monial a Espanya ha generat una base de projectes 
sobre educació patrimonial que Olaia Fontal explica 
en un article (Fontal Merillas, 2016), ja que no són 
públics a la pàgina web de l’observatori3. En aquesta 
publicació s’explica que s’ha generat una base de 
dades amb més de 1.200 entrades amb 19 tipolo-
gies educatives de programes sobre educació patri-
monial des de 1998. Es gestiona mitjançant una fitxa 
de recollida de dades i inventari que s’organitza en 
5 apartats i 42 subapartats i annexos documentals. 
Aquesta base de dades “posa de manifest l’escàs 
interès per elements vinculats a la prehistòria” (Fon-
tal Merillas, 2016, p. 428). Dels projectes inventa-
riats, l’educació secundària obligatòria és la que té 
més programes, i les etapes infantils i de primària 
les que menys pel menor contingut en temes patri-
monials als currículums d’aquestes etapes. La con-
creció educativa és escassa, ja que gairebé un 45   % 
dels programes inventariats no expliciten objectius 
didàctics, el 81,7% no defineix una justificació als 
seus plantejament i només un 27,9% descriuen els 
plantejaments metodològics en què es sustenten, i 
destaquen les metodologies actives i participatives. 
El contingut dels projectes en un 64,2% es centra 
en la transmissió de continguts, en la comprensió 
(52,2%), en la interpretació (50,3%), en contrast amb 
la gairebé absència de processos de sensibilització 
(0,7%), identització (0,2%) o posada en valor (3,1%). 
Fontal diu que aquestes dades mostren una ten-
dència a enfocaments transmissius i interpretatius 
i en manquen d’altres que treballen per processos, 
que poden partir del coneixement i la comprensió, 
però que transitin per processos relacionats amb la 
dimensió específica patrimonial; per a ella, la valorit-
zació, la sensibilització o la identització. Per a Fontal, 
aquesta mancança evidencia “la desconnexió entre 
teoria i pràctica, entre conceptualització sobre pa-
trimoni i disseny didàctic” (Fontal Merillas, 2016, p. 
429). Els programes tampoc contemplen l’avaluació 
(només l’1,9%) per conèixer-ne l’eficàcia o si ha as-
solit els objectius que es plantejava, de manera que 

no podem conèixer la rendibilitat social d’aquests 
projectes en educació patrimonial.

Es posa en evidència que aquest observatori conté 
una base de dades inaccessible per a les persones 
que es dediquen a la gestió i educació patrimonial. 
No queden clares les tipologies d’activitats o projec-
tes (accions actives), i no queda prou ben explicat 
si les accions de divulgació del patrimoni són exito-
ses, vist que sense l’avaluació d’aquestes accions 
no podem conèixer si s’han complert els objectius 
didàctics, ni els resultats, ni si aquestes accions han 
servit per generar pensament crític. Queda clar que 
projectes sobre prehistòria no abunden.

A Catalunya, per buscar algun estudi o publicació re-
lacionada amb el tipus d’activitats en educació patri-
monial que es realitzen, s’ha de buscar al Servei de 
Museus del Departament de Cultura. Es tenen algu-
nes dades de diferents estudis inèdits sobre la gestió 
i serveis dels departaments educatius dels museus 
catalans encarregats el 2015 pel Departament de 
Cultura. Els departaments educatius d’aquests mu-
seus es gestionen i organitzen la seva activitat edu-
cativa de manera similar, al voltant d’activitats i tallers 
dirigits als diferents nivells del sistema educatiu.

El 2015 es van dur a terme dos estudis que es van en-
tregar al Departament a principis de 2016. Els estudis 
són: “Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, 
Informe sobre la seva estratègia didàctica” (Emame-
dia, 2016), elaborat per l’empresa Emamedia SCP, 
i l’”Informe sobre els serveis educatius dels museus 
registrats del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre” 
(Auriga Serveis Culturals, 2016), elaborat per l’empre-
sa Auriga Serveis Culturals. El 2016 es fa un estudi 
dels museus de la xarxa de Girona que es publica el 
2017: “Diagnosi dels serveis educatius dels museus 
de la Xarxa de Museus de les comarques de Giro-
na” (Càtedra UNESCO, 2017), elaborat per la Càtedra 
UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació.

Amb aquests estudis apareix una radiografia d’una 
cinquantena de museus repartits pel territori català 
amb una idiosincràsia molt diferent. Aquests estudis 
aprofundeixen en les característiques dels serveis 
educatius dels equipaments, com es gestionen, qui-
nes activitats ofereixen, o les aliances de què dis-
posen amb altres organismes educatius. A través 
d’algunes entrevistes i enquestes, també es fa una 
reflexió sobre el tipus d’activitats educatives que es 
duen a terme, les metodologies pedagògiques esta-
blertes i els objectius didàctics, i l’opinió del personal 
docent i d’educadores de museus.
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Dels museus que ofereixen activitats educatives pa-
trimonials (una minoria no en tenen, sobretot els més 
petits i amb menys recursos) s’estableix una tipolo-
gia variada d’activitats educatives dirigides al centres 
educatius. Visites guiades, tallers, visites-tallers, itine-
raris, etc. Aquestes activitats sovint són visites guia-
des dirigides al públic amb temàtiques concretes que 
s’expliquen tot fent el recorregut pel museu. També 
apareix la tipologia taller, que consisteix en una visita 
guiada temàtica pel museu i una part de taller, que 
normalment es desenvolupa en una aula adaptada, 
on l’objectiu fonamental és la realització d’una ma-
nualitat que l’alumnat es pugui endur a casa. Els cu-
rrículums escolars estan assumits i generalment es 
busquen temàtiques relacionades entre el currículum 
i el contingut del mateix museu.

Un altre recurs que ofereix el Departament de Cultura 
és el portal web Patrimoni Cultural Educació4, actual-
ment en fase de revisió i ampliació, que aglutina el 
programa d’activitats educatives patrimonials de prop 
de tres-cents equipaments culturals i patrimonials, per 
exemple museus, monuments i jaciments arqueolò-
gics. La tipologia d’activitats també s’estableix en 
visites guiades, visites temàtiques, tallers, visites-ta-
ller. En aquesta pàgina es pot descarregar tota la in-
formació que els museus i equipaments patrimonials 
ofereixen sobre les activitats educatives que duen a 
terme amb els centres escolars de tots els nivells edu-
catius. Es tracta d’una base de dades, d’un catàleg, 
dirigit a la comunitat educativa formal interessada en 
realitzar alguna activitat patrimonial amb l’alumnat. 
La informació que es dona en general, depenent de 
l’equipament, és molt escassa i es limita a una mera 
descripció de l’activitat que es farà; la temàtica, la ti-
pologia, un text curt que descriu en què consisteix 
i una enumeració d’objectius sense desenvolupar. 
També afegeixen guies educatives per al professorat 
i guies didàctiques que connecten els continguts de 
l’equipament amb el currículum educatiu escolar, que 
normalment són molt genèriques i amb dades bàsi-
ques sobre el centre patrimonial i museu i las dades 
generals de l’activitat plantejada. El que no apareix en 
cap cas són les guies didàctiques i metodològiques 
que expliquen com es construirà l’acció per a l’edu-
cadora per arribar a assolir els objectius que es plan-
tegen i fer una mediació oberta que creï pensament i 
discurs crític compartit. Fins que no arribes al centre 
patrimonial no se sap quina serà la metodologia que 
es farà servir, i en la majoria dels casos són activitats 
molt dirigides, sense assolir objectius ni l’aprenentat-
ge significatiu que reitera el discurs hegemònic que ja 
s’exposa en la museïtzació de l’espai.

Relacionades amb continguts prehistòrics, es po-
den consultar les activitats educatives que ofereixen 
una quinzena de jaciments arqueològics, a més del 
Museu Arqueològic de Catalunya (MAC), amb seu a 
Barcelona.

D’aquest museu hi ha una avaluació inèdita del 2018 
feta per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
(Cacheda Pérez, 2018c): “Avaluació i estudi qualitatiu 
en clau competencial d’algunes activitats educatives 
del MAC Barcelona i el seu desenvolupament”. En 
aquest estudi s’analitzava l’acció educativa del mu-
seu: les activitats que s’oferien a les escoles i com 
es desenvolupava l’acció de divulgació educativa. Es 
feia protagonista de l’estudi la feina de les educado-
res i la metodologia pedagògica desenvolupada en 
la divulgació de la prehistòria. A través de protocols 
d’observació (germen d’aquest estudi) construïts des 
de l’epistemologia de l’educació patrimonial, s’ana-
litzava si les activitats s’adequaven amb les compe-
tències bàsiques treballades als centres educatius, la 
relació del discurs amb el currículum educatiu i les 
metodologies actives en l’acció educativa. Es va fer el 
seguiment de quatre activitats de temàtica prehistòri-
ca, d’educació primària i secundària, que es desen-
volupaven per les sales del museu una part i en tallers 
adequats per fer manualitats l’altra part. Es tractava 
de visites-taller.

Les conclusions després de fer els seguiments no 
van ser gaire positives, ja que la característica més 
predominant observada durant l’acció educativa va 
ser que les activitats estaven dirigides per les educa-
dores i no deixaven espai per al diàleg i la interacció 
entre l’alumnat i l’educadora. En aquest cas, la trans-
missió del coneixement es va fer d’una manera bidi-
reccional. L’educadora repetia el discurs hegemònic 
del museu i no es creaven espais per a la construcció 
crítica del pensament ni la transformació educativa. 
La relació tridimensional equipament – educadora – 
alumnat en aquest cas no va funcionar, i l’educadora 
no va aconseguir que la interpretació institucional es 
convertís en un aprenentatge significatiu a partir dels 
coneixements previs de l’alumnat.

Les activitats de les quals se n’havia fet el seguiment, 
tant la revisió a la pàgina web com durant el segui-
ment de l’acció educativa dins les sales del museu, 
estaven lluny de ser experiències significatives per a 
l’alumnat, es tractava d’activitats que seguien un mo-
del tradicional de transmissió de continguts de mane-
ra unidireccional, en què l’educadora patrimonial, en 
aquest cas, des d’una posició jeràrquica, explicava 

4 Última consulta gener de 2021. Actualment en fase de revisió i ampliació. http://patrimoni.gencat.cat/educacio
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5 Última consulta gener de 2021: http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/educacio/avaluacio

a l’alumnat uns continguts específics sense deixar 
participar activament els nens i nenes, que deixaven 
d’estar atents poc temps després del començament 
de l’activitat. Aquestes activitats es tractaven com a 
productes comercials de durada determinada. Pro-
ductes de consum per a les escoles que omplen les 
sales del museu d’alumnat de primària i secundària 
que, pel currículum, van al museu buscant ampliar 
coneixements sobre la prehistòria i amb la idea de 
sortir de classe (Cacheda Pérez i Granell Querol, 
2019). Aquestes activitats en qüestió eren les acti-
vitats més demanades al llarg del curs escolar per la 
seva vinculació curricular, i les més deficients peda-
gògicament. No es pot saber l’opinió de les persones 
docents que acompanyaven l’alumnat ni l’opinió del 
mateix alumnat. El museu no va fer avaluació del seu 
programa educatiu, ni dirigida a les persones docents 
ni a l’alumnat, ni seguiments de les educadores que 
duen a terme les accions educatives.

Sobre aquests temes d’avaluació de la pràctica edu-
cativa patrimonial no se’n troben gaires publicacions, 
però sí que tenim precedents en avaluacions externes 
de la professora Roser Calaf, de l’equip de la ja es-
mentada Olaia Fontal, de la Universitat d’Oviedo, en 
el marc del projecte d’investigació “Evaluación cuali-
tativa de programas educativos en museos españo-
les” (Suárez Suárez et al, 2013; Gómez Redondo et 
al, 2016). Es tracta del disseny de programes d’ava-
luació amb qüestionaris i observacions de la pràc-
tica educativa patrimonial competencial des de una 
visió acadèmica. Programes d’avaluació elaborats 
pels mateixos museus i centres patrimonials, des del 
servei educatiu propi, amb la intenció de millorar les 
activitats educatives i la pràctica educativa —n’hi ha 
algunes fetes per l’autora de la tesi (Cacheda Pérez i 
Granell Querol, 2019; Cacheda Pérez, 2019a)—, i el 
programa d’avaluació de les activitats educatives de 
l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural, publicat el 2020 a la seva 
pàgina web, on es poden veure alguns exemples im-
plementats5. Que s’avaluïn les pròpies activitats edu-
catives als museus i centres patrimonials, des de la 
visió de les persones protagonistes de la pràctica pa-
trimonial (servei educatiu, professorat, alumnat i edu-
cadora patrimonial), és una feina pendent dels equips 
educatius dels museus i que té molt a veure amb les 
externalitzacions d’aquests serveis a empreses que 
cobren per contractar les educadores patrimonials i 
fer només les activitats amb l’alumnat. Serveis molt 
polèmics pel tipus de relacions contractuals que es 
donen, que resten qualitat al servei; però que no és el 
tema de què s’ocupa aquest document.

2.2. L’ARQUEOLOGIA FEMINISTA

Introducció. Feminismes

El 2015, la investigadora Almudena Hernando, en 
el pròleg del seu llibre col·lectiu Mujeres, hombres, 
poder (Hernando, 2015), parla de feminisme com un 
moviment social col·lectiu per derruir l’ordre patriarcal 
actual (mirada particular dels homes que tenen el po-
der: blancs, rics, occidentals, etc.); ordre que ocupa 
una posició de poder, on les dones, persones d’altres 
cultures, grups subordinats, altres gèneres no binaris 
i immigrants de qualsevol condició, queden excloses 
d’aquest ordre social consolidat i que és transmès 
com a veritat des de tot tipus d’institucions, ja siguin 
les universitats, les educatives o les culturals.

Hi ha moltes definicions del patriarcat. El podem re-
sumir, segons la definició de Dolors Reguant (citada 
en Varela, 2008), com un sistema polític, econòmic, 
religiós i social basat en la idea d’autoritat i liderat-
ge masculí, en el qual es dona el predomini dels ho-
mes sobre les dones en tots els àmbits de la vida. 
El patriarcat sorgeix d’una presa de poder històrica 
per part dels homes, que s’apropien de la sexualitat i 
reproducció de les dones i del seu producte, els fills, 
al mateix temps que creen un ordre simbòlic a través 
dels mites i de la religió que el perpetuen com a única 
estructura possible. Aquest sistema patriarcal es basa 
en la coerció (lleis i normes que sancionen amb violèn-
cia) i en el consentiment (actua a través de l’educació 
i es construeix per mites, rols i estereotips en demo-
cràcies occidentals; veritats inqüestionables a força 
de repetir-se). El consentiment està construït dins del 
sistema patriarcal, en el qual les dones estan excloses 
des de l’origen, per tant, dins d’una relació de des-
igualtat no pot haver-hi consentiment conscient, és un 
consentiment edificat pel mateix sistema patriarcal i 
que juga amb la por implícita de la persona que con-
sent a trencar les normes establertes (Varela, 2008).

El feminisme es revela contra aquest ordre de manera 
col·lectiva mitjançant moltes persones, de diferents 
condicions i cultures, que reflexionen sobre la des-
igualtat des d’una posició subordinada o d’opressió. 
Els dubtes i contradiccions que comencen a sentir i 
viure entre el que suposen que haurien de ser i fer i 
el que en realitat és i poden fer, fa que s’adonin que 
no és fruit de cap carència o defecte personal. Es 
constata que és una conseqüència de prendre cons-
ciència que el que passa no és contemplat dins del 
discurs patriarcal acceptat per aquells que el generen 
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i el fan legítim. Aquesta presa de consciència, la pe-
riodista Lucía Lijtmaer (Lijtmaer, 2017) l’anomena “el 
golpe en la cabeza”, i es refereix a quan les dones 
o qualsevol persona que, amb les mateixes condi-
cions i capacitats que d’altres que pertanyen a l’or-
dre social patriarcal, s’adonen que han estat o estan 
discriminades i queden excloses d’una societat que 
no les té en compte i les aparta. El sistema patriarcal 
es basa en diferents mecanismes, visibles i sobretot 
invisibles, que normalitzen aquest imaginari, com ara 
l’educació, els mitjans de comunicació, la socialitza-
ció familiar, la cultura, les tradicions o les religions.
Quan altres persones han reflexionat abans sobre 
aquestes desigualtats i contradiccions que sorgeixen 
es demostra que les dificultats del camí que es vol 
prendre, i que són infinites, són del mateix camí i no 
de la manera de caminar. És un camí que no és fà-
cil, però és compartit per moltes persones que ja s’hi 
han trobat. A les contradiccions internes a què s’han 
enfrontat un cop iniciat, per adonar-se que només és 
un altre precipici en el trajecte i que només es trac-
ta de salvar-lo. I per això és imprescindible la lluita i 
la reflexió col·lectiva, per detectar entre tothom els 
mecanismes a través dels quals el patriarcat segueix 
reproduint-se en l’actualitat (Hernando, 2015).

Trencar amb aquests mecanismes de socialització 
de la cultura del gènere implica fer visible i replante-
jar-nos la nostra posició dins del sistema. L’anàlisi, la 
desconstrucció i la denúncia de l’imaginari patriarcal 
i els seus mecanismes de normalització i la recons-
trucció d’un nou sistema en el qual l’equitat, la igual-
tat, la llibertat i la justícia social siguin l’alternativa a la 
desigualtat i la violència (Martínez Matín, 2016).

I si hi ha una cosa inacabada en el dia d’avui és pre-
cisament fer visible les veus silenciades, de les seves 
perspectives invisibilitzades i de les seves presències 
neutralitzades per aquest ordre. Per això, amb aquest 
moviment plural, i el fet de pensar-ho col·lectivament, 
es posa en marxa una interlocució que al mateix 
temps és un aprenentatge, que quan es produeix 
transforma un intercanvi de la paraula que és existen-
cial, i que per tant posa l’existència en joc, l’exposa 
a la possibilitat de ser pensada, elaborada i transfor-
mada. És el que la filòsofa Marina Garcés anomena 
“la dimensió col·lectiva del pensament” i el moviment 
feminista n’és un exemple (Garcés, 2015, 2018).

El feminisme qüestiona l’ordre patriarcal establert. És 
un discurs polític que es basa en la justícia social. 
És una teoria i pràctica política articulada per dones 
i altres grups discriminats, que després d’analitzar 
la realitat en la qual viuen prenen consciència de les 
discriminacions que pateixen per l’única raó de ser 
dones o persones d’altres grups no binaris, i deci-

deixen organitzar-se per canviar la societat. Es tracta 
d’una filosofia política i un moviment social universal. 
El discurs, la reflexió i la pràctica feminista comporten 
també una ètica i una manera d’estar al món. La pre-
sa de consciència feminista canvia, inevitablement, la 
vida de cada una de les persones que s’hi apropen.
El feminisme es diferencia d’altres corrents de pensa-
ment polític en el fet que està constituït per la manera 
de fer i pensar de milions de dones que s’agrupen o 
van per lliure, i estan disseminades per tot el món. El 
feminisme és un moviment no dirigit ni jeràrquic. És 
col·lectiu i el primer pas és la presa de consciència 
de la injustícia social i treballar dia a dia per aconse-
guir que els éssers humans siguin el que vulguin ser i 
visquin com vulguin viure, sense un destí marcat pel 
sexe amb què van néixer (Varela, 2008).

El feminisme neix al segle XVIII com a moviment so-
cial i podem considerar com a obra fundacional del 
feminisme el llibre Vindicacions dels drets de la dona, 
escrit per l’anglesa Mary Wollstonecraft el 1793 (cita-
da en Varela, 2008). Al llibre reivindicava els drets de 
les dones, la igualtat entre gèneres, la independència 
econòmica i la necessitat de la participació política 
i la representació parlamentària. Es tractava d’una 
reivindicació sobretot moral de la individualitat de les 
dones i de la capacitat d’elecció del seu propi destí. 
Per primera vegada es feia servir la paraula “privilegi” 
per al poder que havien exercit els homes sobre les 
dones de forma natural, com si fos un mandat de 
la natura. Aquesta obra surt en el marc de l’aprova-
ció de la Constitució anglesa de 1791, que en el seu 
preàmbul ja afirmava que hi havia dues categories de 
ciutadans: els actius, els homes majors de 25 inde-
pendents i amb propietats; i els passius, homes sen-
se propietats i totes les dones sense excepció.

Una altra publicació molt important en la història del 
feminisme va ser El segon sexe, de Simone de Beau-
voir, el 1949, a través de la qual es torna a posar 
en relleu el feminisme després de la Segona Guerra 
Mundial. Aquesta obra recull els temes que el femi-
nisme treballarà des de llavors fins a l’actualitat. Aquí 
s’exposa que el gènere és una construcció social no 
biològica i indaga en totes les ciències i disciplines. 
Beauvoir afirma que la cultura, des de l’edat del bron-
ze, va donar més valor a qui arriscava la vida —que 
és el que feien els homes en les guerres i la con-
questa de nous territoris— que a qui donava la vida, 
que és el que feien les dones amb el seu poder de 
concebre. Aquesta afirmació és una de les que pos-
teriorment l’arqueologia feminista treballarà durant la 
segona meitat del segle XX fins avui en dia. La valora-
ció de les feines i treballs de les dones, invisibilitzades 
en la narrativa científica i menyspreades pel sistema 
patriarcal (de Beauvoir, 1949).
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Amb el feminisme radical (que vol dir anar a l’arrel, 
paraula que etimològicament ve del grec), i que es 
desenvolupa entre 1967 i 1975 als Estats Units amb 
dones molt preparades intel·lectualment com ara 
Kate Millett (Política sexual, publicat el 1969) o Su-
lamith Firestone (La dialèctica del sexe, 1970), és el 
moment en què es defineixen conceptes com ara 
“patriarcat” o “gènere”, conceptes que ens interes-
sen per a aquest treball. El patriarcat ja l’hem defi-
nit com a ordre social i gènere, com una categoria 
d’anàlisi social dins del propi patriarcat.

El concepte de gènere sorgeix a partir de la idea 
que allò femení i allò masculí no són fets naturals o 
biològics, sinó que són construccions culturals. Són 
les normes i conductes assignades pel patriarcat a 
homes i dones en funció del seu sexe. El primer a 
utilitzar la paraula va ser el psiquiatra Robert Jesse 
Stoller el 1968 a la seva obra Sex and Gender. En 
aquesta investigació, Stoller utilitza la categoria de 
gènere femenina o masculina per definir el sexe, de 
manera innata i immutable, de nens o nenes a qui no 
es podia atribuir el gènere binari al néixer ni durant 
els dos primers anys de vida, de manera que negava 
la intersexualitat6 i consolidava el binarisme. Després 
Kate Millet, en l’obra Política sexual (1969), el defineix 
com el resultat de les condicions socials que es des-
envolupen des de la infància, la suma de la socialitza-
ció familiar i de l’entorn, en cada moment de la vida, 
quan aprenem pautes de com ens hem de comportar 
o pensar per satisfer les exigències inherents al gène-
re, ja sigui masculí o femení. Com a resultat podem 
dir que el gènere és una construcció social històrica 
i, com a conseqüència, ha de ser pensat des de les 
ciències socials com a categoria d’estudi (citades en 
Varela, 2008).

A partir del 1975, el feminisme floreix a cada lloc del 
món amb les seves característiques i necessitats 
pròpies. Neix el feminisme cultural, el lesbià, el de les 
dones negres, l’institucional, l’ecofeminisme, el ciberfe-
minisme, el feminisme llatinoamericà, el feminisme àrab 
o el feminisme acadèmic (Varela, 2008; Mies, 2019).

Dins del feminisme acadèmic se situarà l’arqueologia 
feminista, que neix als anys 80 en els països nòrdics i 
s’estén també i arriba a Espanya i Catalunya als anys 
80-90 del segle XX. 

El feminisme acadèmic aposta per situar-se dins del 
sistema, igual que l’institucional, quan fins llavors 
sempre s’havia desenvolupat fora del sistema. Per 

això de vegades és entès pel propi moviment femi-
nista com a un lloc de privilegi que es distancia de la 
mobilització i que llavors no mereix dir-se feminista 
(Pérez Bustos, 2016).

Els antecedents a Espanya del feminisme acadèmic 
es remunten al 1974, quan Mary Nash va fer la prime-
ra incursió a la Universitat de Barcelona impartint una 
assignatura sobre història del feminisme. Els primers 
seminaris i centres dedicats als estudis acadèmics es 
van produir uns anys més tard. El primer es va crear 
el 1979 a la Universitat Autònoma de Madrid, dirigit 
per María Ángeles Durán; i el 1982 Mary Nash va fun-
dar el Centre d’Investigació de la Dona a la Universitat 
de Barcelona. A Madrid, la Universitat Complutense 
va aprovar durant el curs 1988-1989 l’Institut d’In-
vestigacions Feministes, dirigit per Celia Amorós. La 
majoria d’universitats espanyoles tenen ja departa-
ments específics en l’actualitat (Varela, 2008).

La conseqüència més significativa que provoca el 
naixement de la teoria feminista és una crisi de pa-
radigmes: quan les dones apareixen a les ciències 
socials, ja sigui com a objecte d’investigació o com 
a investigadores, trontolla tot allò establert. Es qües-
tiona com es mesuren les investigacions, com es 
verifiquen, la suposada neutralitat dels termes i les 
teories i les pretensions d’universalitat dels models 
establerts. La introducció dels estudis feministes su-
posa una redefinició de tots els grans temes de les 
ciències socials i es comença a qüestionar la neutra-
litat i la veracitat de la ciència.

El feminisme acadèmic

Abans de definir l’arqueologia feminista i les categories 
d’anàlisi que s’utilitzaran en aquesta recerca, es fa una 
aproximació d’algunes pensadores que van influenciar 
en el desenvolupament del pensament feminista en 
arqueologia, i en la construcció d’aquesta tesi, posant 
al centre del debat l’androcentrisme de la ciència i al-
tres punts de vista que no s’han tingut en compte en 
la construcció històrica ni en el debat científic.

Cal posar en pràctica la crítica democratitzadora del 
coneixement científic per obrir nous itineraris que 
ampliïn la noció d’allò existent en el present i d’allò 
possible en un futur. Aquestes teories i reflexions pro-
porcionen nous espais de llibertat i possibilitat i ex-
pliquen les desigualtats existents entre els gèneres i 
els mecanismes de la seva reproducció i legitimació.

6 Intersexualitat: presència en un mateix individu de característiques sexuals masculines i femenines en proporció variable. 
Definit en: Ovid, Metamorphoses, Book IV: The story of Hermaphroditus and Salmacis.
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L’epistemologia feminista de la ciència (Varela, 2008) 
sorgeix als anys 70 del segle XX en el marc de la de-
nominada “segona onada del feminisme”, que es ca-
racteritzava per denunciar la desigualtat entre dones 
i homes, i des dels seus orígens s’ha caracteritzat 
per no ser un conjunt teòric uniforme ni respondre 
a un discurs homogeni. Les diferències conceptuals, 
metodològiques o polítiques entre unes i unes altres 
s’aprecien també en les diferències epistemològiques 
subjacents. Engloba una pluralitat d’enfocaments i 
mètodes, articulats de maneres diferents en diferents 
països, disciplines o àrees de coneixement.

Algunes pensadores com Nancy Hartsock (1943-
2015), que va ser professora de Ciències Polítiques 
i Estudis de la Dona a la Universitat de Washington, 
van destacar per les seves teories del punt de vista 
feminista. També la filòsofa Sandra Harding, profes-
sora de la Universitat de Califòrnia, amb la teoria del 
punt de vista femení i l’empirisme feminista; o la filò-
sofa Donna Haraway, amb la teoria del coneixement 
situat i la seva aportació a la ciència. Totes elles, a 
més d’altres estudis, com ara els de la filòsofa po-
lítica Hannah Arendt (1906-1975) sobre les causes 
de l’opressió del poble jueu, han influenciat arqueòlo-
gues del segle XXI, tant en les seves hipòtesis com 
per desenvolupar l’arqueologia feminista i les seves 
categories d’acció i construcció d’una nova arqueo-
logia social i inclusiva, i un relat sobre les identitats de 
les societats del passat, on les dones també partici-
paven de manera estructural en la supervivència dels 
grups humans.

L’epistemologia feminista busca i practica alternati-
ves a la manera patriarcal d’enunciació de la veritat 
i de la filosofia occidental. Es critica, d’una banda, 
la idea d’objectivitat i universalitat de la ciència, i de 
l’altra, l’exclusivisme i les dicotomies fundacionals. 
Sobre la idea d’objectivitat i universalitat, es qüestio-
na que la validesa de la ciència occidental moderna 
transcendeixi el projecte històric particular en què es 
produeix. Una teoria o hipòtesi acceptada en base 
a mètodes objectius no vol dir que sigui veritat, sinó 
que reflecteix el consens de la comunitat científica 
(del Moral Espín, 2002).

En l’actualitat, els diferents treballs o discussions so-
bre l’epistemologia feminista dins la ciència, són de 
diversa índole i l’especialista en estudis de gènere Ta-
nia Pérez (Pérez Bustos, 2016) els classifica en tres 
tipologies:

Els feminismes empírics: treballs que busquen ex-
plicar empíricament les raons de l’exclusió de les 
dones en el territori de la ciència i la tecnologia; són 
els feminismes empírics de Haraway i Harding, per 

exemple. Corrent epistemològica que identifica biai-
xos androcèntrics en la producció de coneixement i 
mira d’eliminar-los, a més d’explicar l’exclusió de les 
dones (o altres gèneres no binaris o col·lectius discri-
minats) de la producció de coneixement per garantir 
que es faci una bona ciència. L’empirisme feminista 
desafia la manera incompleta de practicar la recerca 
científica i no les normes pròpies de la ciència, i així 
no s’obre massa als problemes d’ètnies, classes o 
diferències culturals de les dones com a subjecte del 
coneixement.

Els feminismes del punt de vista: treballs que s’es-
forcen per identificar l’aportació particular de les 
dones en la ciència i la tecnologia i per reconèixer 
formes de coneixement típicament femenines. Tro-
bem reflexions interessants sobre la divisió sexual 
del treball, sobre l’espai quotidià i domèstic com a 
compilador de les nostres maneres de veure el món. 
Aquests treballs han estat denominats pels estudis 
feministes de ciència i tecnologia com a feminismes 
del punt de vista, i són els treballs, per exemple, de 
Harding o Hartsock. Hi ha dos tipus d’aportacions: 
la subsistència i la criança de les criatures, dues de 
les categories d’estudi fonamentals que l’arqueologia 
feminista desenvoluparà en les seves teories.

Els feminismes de frontera: treballs que indaguen 
des d’una perspectiva feminista més radical els biai-
xos de gènere que estan presents en el coneixe-
ment científic i tecnològic de caràcter hegemònic. 
En aquests casos és interessant abordar el gènere 
com a categoria heterogènia no essencial i que es 
construeix històricament i culturalment per altres ca-
tegories, com ara la qualitat ètnica o la classe social, 
entre d’altres. Les reflexions dialoguen amb feminis-
mes decolonials o fronterers i la teoria queer, i revisen 
els plantejaments epistemològics i metodològics dels 
feminismes del punt de vista com a línia de base. Un 
exemple vàlid per a aquesta tesi seria el coneixement 
situat de Haraway, o l’estudi de les identitats jueves 
d’Arendt.

Hannah Arendt
Hannah Arendt va reflexionar sobre el poble jueu i la 
seva identitat des d’una posició de grup subordinat i 
violentat, no exactament des del feminisme. Però les 
seves reflexions ajuden a entendre les posicions d’al-
tres grups discriminats, com ara les dones. Es tracta 
d’una reflexió des del coneixement i la vivència, com 
a membre del poble jueu que va viure la violència del 
nazisme. Arendt, en el seu llibre The Jew as Pariah 
(Arendt, 1978), reflexiona al voltant de les categories 
de pària conscient o arribistes (“advenedizo” en cas-
tellà) des d’una visió de poble oprimit. No parla direc-
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tament de les dones, però les seves reflexions sobre 
com actua el poble oprimit mitjançant diferents me-
canismes d’acceptació de l’opressió, i com s’acobla 
al poble privilegiat, és una metàfora de com les do-
nes, com a gènere oprimit, viuen en aquest consen-
timent construït (Varela, 2008) per les normes socials 
visibles i invisibles del patriarcat com a ens privilegiat.
Pària és aquella persona que es troba exclosa dels 
avantatges que gaudeixen la resta, també del tracte, 
per ser considerada inferiors. Arendt vincula la noció 
de pària amb el poble jueu. Diu que els pobles pàries 
sorgeixen amb força en els temps de l’obscuritat, en 
èpoques que es tornen tan fosques per a certs po-
bles perseguits, que el fet que es retirin del món ja no 
depèn de la seva decisió, no passa per la seva elec-
ció. Es crea un sentiment fraternal entre els éssers 
humans per aquest tracte injust i es constitueix una 
condició igualitària entre ells i elles. Aquest sentiment 
fraternal que per a ella és positiu substitueix l’espai 
públic al qual no tenen accés, en el qual es deslliguen 
de tota responsabilitat. Aquest sentiment fraternal 
esborra la diferenciació entre els pobles pàries. En 
el cas de les dones, seria la sororitat o solidaritat fe-
menina entre elles, que es gesta en l’espai privat on 
s’han vist relegades pel patriarcat.

Ser una persona jueva no s’ha triat, ve donat, igual 
que ser dona. Sorgeix en un moment concret i en un 
temps específic, en l’entorn d’una comunitat i amb 
unes característiques físiques o psicològiques parti-
culars. Allò que ens ha estat atorgat no determinarà 
la nostra visió del món i per això, contràriament a allò 
que ve ens donat, es prendrà una posició (Calderón 
Melnick, 2013).

El poble jueu intenta assimilar-se a la vida europea 
per deixar de banda la seva situació de marginalitat i 
ho fa de dues maneres diferents, el o la pària cons-
cient i el o la pària arribista.

Persona pària conscient: per sortir de la marginali-
tat, nega de manera individual allò que se li ha donat 
sense triar —ser jueva, una cosa no pròpia— amb la 
finalitat de ser reconeguda i aconseguir assimilar-se. 
Serien les dones que s’adeqüen al model patriarcal, 
negant un altre model que reconegui la vida privada i 
la pública de manera diferenciada a la patriarcal.

Pària arribista: participen de la vida pública però sen-
se ocultar que són un poble pària, des de la seva 
condició de jueves. Serien també les dones que par-
ticipen en els àmbits públics a més dels privats. Les 
persones pàries arribistes (també les dones) tindran 
el coratge de representar la seva condició jueva (o 
de dones feministes) i altres diferències que els ca-
racteritzen a través del discurs i l’acció, en la realitat 

del món comú on es troben els uns amb els altres. 
Accepten allò donat i permeten que aparegui en elles 
una subjectivitat singular que fa que prenguin inicia-
tives en relació amb allò donat. Pensen i actuen en 
relació amb el coneixement que tenen de la realitat de 
la seva condició de persones jueves pàries arribistes 
o de dones feministes, i així poden exercir la llibertat 
de consciència i pensament autònom (Calderón Mel-
nick, 2013).

La teoria d’Arendt va influenciar directament sobre 
l’arqueòloga feminista Alison Wylie i la seva tesi del 
coneixement situat estructurat (Wylie, 2003, 2012), 
on reflexiona sobre el coneixement situat dels grups 
reprimits o subordinats.

Aquesta idea la recull l’arqueòloga Almudena Her-
nando quan enraona sobre el patriarcat, la seva apa-
rició al final del neolític i calcolític, i com les dones 
en la seva condició de pàries conscients permeten 
que, a través de la divisió del treball i rols de gènere 
que es van construint, s’iniciï la diferenciació social. 
La diferència entre homes i dones va créixer gra-
dualment i les dones, sobretot a l’inici, segurament 
la van percebre com a complementarietat i no com 
a domini masculí, així que elles i ells van participar 
en la construcció de la societat patriarcal (Hernando, 
2002, 2006, 2015, 2017). Per a l’arqueòloga Trini-
dad Escoriza (Escoriza Mateu, 2002, 2005, 2007), en 
canvi, la divisió del treball per sexes i la varietat de fei-
nes que fan les dones, més que els homes, i que són 
representades en l’art llevantí, li fa pensar que les dis-
simetries socials i d’explotació de les dones són una 
explotació no consentida. A diferència d’Hernando, 
Escoriza veu les dones com a pàries arribistes, enca-
ra que amb una llibertat limitada de manera coercitiva 
exercida pel grup masculí.

Arendt també reflexiona sobre la teoria de l’acció 
(citada per Garcés, 2015). Planteja el problema de 
l’acció a través d’una indagació que té a veure amb 
el que fan els grups humans, i l’anomena “vida acti-
va”. La caracteritza en tres àmbits: la tasca, que són 
les activitats encaminades a la reproducció i manteni-
ment del propi cos i de l’espècie (menjar, vestir-se); la 
feina, que és tot el que es refereix a la manipulació de 
la natura per a la producció d’objectes durable; i l’ac-
ció, que és la capacitat de ser lliure (llibertat), de co-
mençar una cosa nova (natalitat) i d’introduir un sentit 
al món (activitat simbòlica). Els dos primers àmbits 
pertanyen a l’esfera privada i de reproducció social 
i el tercer a l’espai públic. Aquesta teoria de l’acció 
també la recullen diferents arqueòloga feministes a 
través de l’estudi de les activitats de manteniment 
(González Marcén i Picazo Gurina, 2005), la teoria de 
la producció de la vida social (Escoriza Mateu, 2003) 
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o les teories sobre la identitat i com la sedentaritza-
ció va dificultar la mobilitat de les dones, d’Hernando 
(Hernando, 2002).

Nancy Hartsock
Nancy Hartsock, en el seu article de 1983, “The fe-
minist standpoint: developing the ground for a spe-
cifically feminist historical materialism” (citada per 
Cao, 2014), presenta una construcció de la identitat 
femenina més relacional i basada en els vincles i no 
com el resultat del determinisme biològic. Cada indi-
vidualitat i projecte d’una dona té una base comuna 
de subalteritat, experiència que és comuna en moltes 
dones. Interpreta les activitats de les dones des de 
dos aspectes fonamentals: la contribució a la sub-
sistència i la contribució de la cura de les criatures. 
Per a ella, les dones treballen més que els homes, la 
feina de les dones està dedicada en gran mesura a la 
producció de valors d’ús; i la producció de les dones 
està estructurada per la repetició. A més, el procés 
reproductiu implica una feina a llarg termini de control 
i cures que requereix unes habilitats diferents a les fei-
nes més productives. Això fa que la relació femenina 
amb la natura sigui diferent: més profunda i no basa-
da en l’obtenció d’un benefici. L’empatia i la connexió 
es presenten com a característiques de la relació de 
les dones, no només en la producció d’objectes.

Argumenta que la divisió sexual del treball de les do-
nes dona una visió única sobre el procés productiu 
i, com a conseqüència, de la totalitat. Una visió no 
complerta en els homes perquè, de manera intencio-
nada o no, els homes es beneficien de l’explotació de 
les dones. Per a ella un feminisme materialista podria 
expandir l’anàlisi que havia fet el marxisme, per in-
cloure totes les activitats humanes, no només de les 
quals va teoritzar Marx en la seva obra, que eren les 
activitats dels homes en la societat capitalista (Bitten-
court Otto, 2015).

L’objectiu de Hartsock (Hartsock, 1983) és desenvo-
lupar, a partir de la metodologia marxista, una eina 
metodològica per a la comprensió i la resistència a 
totes les formes de dominació, el punt de vista femi-
nista. En el procés de formació d’aquest punt de vis-
ta, explora l’argument marxista que les interaccions 
socialment donades, com ara la natura dels pro-
cessos de producció, modelen els individus i, com 
a conseqüència, les seves teories del coneixement. 
Llavors, la vida pràctica de les dones (subsistència i 
cura) les dota d’un punt de vista privilegiat per apren-
dre de l’essència de les institucions masculines i la 
ideologia que constitueix el patriarcat en la seva for-
ma capitalista. El concepte de punt de vista carrega 
la noció que hi ha algunes perspectives a partir de 

les quals individus en determinades posicions, tant 
és la intenció, no aconsegueixen veure la realitat de 
les relacions entre humans (homes i dones), i de les 
relacions entre humans i natura, i això impossibilita 
assolir una consciència respecte de la totalitat de ma-
nera objectiva (Bittencourt Otto, 2015).

En la proposta del punt de vista feminista, Hartsock 
proposa que es posi el focus en la vida i les activitats 
de les dones com a grup no privilegiat (igual que la 
teoria marxista el posava en el proletariat) i el seu tre-
ball, per qüestionar si aquestes activitats poden ser 
la base per a un punt de vista diferenciat. En diu femi-
nista per indicar que es tracta d’una categoria assoli-
da i no donada immediatament, i per això carrega un 
potencial emancipatori (Hartsock, 1983).

Per a ella, les activitats de les dones tenen un aspecte 
doble: a més de la contribució a la vida material (pro-
ducció d’objectes), hi ha la seva contribució per a la 
subsistència i la cura de les criatures. En el capitalis-
me, les dones contribueixen tant en la producció de 
mercaderies d’intercanvi, treballant per salaris, com 
en la producció de béns d’ús per a la llar, sense salari. 
Igual que els homes, venen la seva força de treba-
ll i produeixen mercaderies, però l’atenció es centra 
en les activitats de subsistència de les dones en lloc 
de l’activitat productiva dels homes, i ens condueix 
a un model en què el capitalista (home) viu una vida 
completament estructurada per l’intercanvi de béns, 
i no per la producció, de manera que es situa en un 
punt extrem distanciat de la vida material completa, 
en la qual sí que hi participen les dones. Les dones, 
en conseqüència, estarien més a prop d’aconseguir 
consciència adjudicada (el punt de vista feminista) 
i, per tant, comprendre la totalitat dels treballadors 
masculins, per la seva ubicació també en el sistema 
de subsistència i cura (Hartsock, 1983).

Moltes coses estan implicades en el procés de pro-
ducció d’un altre ésser: ajudar les altres persones 
a desenvolupar-se, exercint gradualment el con-
trol sobre un altre ésser, és experimentar els límits 
humans de les accions d’una altra persona. Així, 
Hartsock argumenta que les mares participen en 
més processos de transformació i de creixement. 
La maternitat és una activitat molt més complexa (i 
amb conseqüències molt profundes) que la del tre-
ball instrumental de transformació d’altres objectes; 
i depèn de les habilitats interpersonals no innates, 
que les dones van aprendre quan van ser criades 
per algú del mateix gènere.

L’experiència femenina de la reproducció representa 
una unitat amb la natura, una nova vida transforma el 
món i la consciència de la dona. Això es deu al fet que 
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en el procés de producció d’éssers humans adopta 
formes diferents amb significats més profunds que la 
simple cooperació amb les altres persones, amb un 
propòsit comú. Així, el procés de gestació i criança 
implica una unitat entre ment i cos més profunda que 
la que es deriva de l’activitat instrumental del treballa-
dor, i que es tradueix en una construcció de l’existèn-
cia femenina centrada en un nexe complex relacional 
(Bittencourt Otto, 2015).

Podem concloure que la feina doble de les dones 
constitueix la base d’un feminisme materialista, un 
materialisme que pot oferir un punt de vista des del 
qual reflexionar i treballar per desconstruir la ideo-
logia androcèntrica i la seva manera d’expandir-se 
i assentar-se.

Les teories del punt de vista feminista de Hartsock 
influenciaran les teories de l’arqueòloga Almudena 
Hernando sobre la definició de les identitats indivi-
duals i relacionals que ella identificarà en les societats 
prehistòriques (Hernando, 1999, 2002, 2005, 2007, 
2012). També en la teoria de la producció de la vida 
social, feminista i materialista, en la qual es posicio-
narà l’arqueòloga Trinidad Escoriza (Escoriza Mateu, 
2002, 2005, 2007); i en la definició de les catego-
ries d’anàlisi de l’arqueologia feminista, com ara les 
activitats de manteniment i cura (González Marcén, 
2006, 2008; Gonzalez Marcén i Picazo Gurina, 2005; 
González Marcén et al, 2005, 2007, 2012).

Sandra Harding
Sandra Harding, en la seva obra The Science Ques-
tion in Feminism, publicada el 1986 dins de la pro-
ducció de feminismes empírics, critica l’androcen-
trisme de la ciència com a ciència parcial, esbiaixada 
i falsament neutra, però continua pensant en la cièn-
cia com una activitat que ha d’estar arrelada a l’ob-
jectivitat. Per solucionar aquest problema proposa 
agregar l’experiència de les dones al corpus de la 
ciència i fer una crítica de les seves premisses bàsi-
ques; recuperar la història de les dones científiques 
oblidades i denunciar el caràcter genèricament es-
biaixat de les pràctiques científiques. Desenvolupa 
amb aquesta finalitat la formulació teòrica que es 
coneix com a privilegi epistèmic: les dones, que 
ocupen llocs perifèrics en la producció de la cièn-
cia, es troben en una situació que els permet fundar 
un coneixement menys distorsionat i parcial, més 
objectiu. Des de la perifèria, la visió és més àmplia 
(teoria en la qual aprofundeix la filòsofa Marina Gar-
cés en el segle XXI). Aquest punt de vista femení 
es forma sobre dos pilars: tot el coneixement situat 
és una construcció pràctica i social i amb un punt 
de vista menys distorsionat, ja que prové de la prò-

pia experiència de dominació. Aquest punt de vista 
epistèmic, quan desenvolupa consciència crítica so-
bre la realitat, es converteix en un potent instrument 
d’anàlisi i pot ser realment una referència. La po-
tencialitat crítica surt de l’experiència de la vida de 
les dones derivada d’estar fora del contracte social 
però a la vegada formar-ne part (Silva Massacese, 
2015; Garcés, 2018). Això confereix una perspecti-
va crítica, perquè ofereix la possibilitat de conèixer 
els mecanismes dels pactes sense ser-ne part con-
tractant però sí part del contracte. Viure en aquest 
llenguatge aliè fa que es desenvolupi l’esperit crític 
si es vol sobreviure (Cao, 2014).

L’epistemologia feminista qüestiona des de fa ja qua-
tre dècades la suposada neutralitat i objectivitat de 
les categories científiques. La seva feina ha permès 
fer visibles les concepcions i pràctiques dominants 
d’atribució, adquisició i justificació del coneixement, 
des de la selecció dels problemes, els conceptes 
útils i les hipòtesis, fins al disseny de la investigació. 
La recol·lecció i interpretació de les dades o els es-
tàndards d’evidència perjudiquen sistemàticament 
les dones i altres grups subordinats i generen un 
cercle viciós que reprodueix les desigualtats.

Es denuncien les concepcions i pràctiques d’inves-
tigació que exclouen les experiències de les dones 
i neguen la seva condició de subjecte protagonista 
de la vida social, cultural i jurídica. Neguen la seva 
autoritat epistèmica i denigren els seus estils cog-
nitius i modus de coneixement femení; produeixen 
històries sobre les dones que les representen com 
a inferiors, desviades o significatives només en la 
mesura en què serveixen per a l’interès dels homes. 
Són teories sobre els fenòmens socials que invisibi-
litzen les desigualtats i que produeixen coneixement 
que no és útil per a les persones en posicions subal-
ternes i que reforcen les diferents jerarquies socials.

La ciència conté biaixos sexistes que legitimen un 
discurs opressor per a les dones i altres col·lec-
tius. En conseqüència, es posa en dubte la validesa 
dels criteris que guien i validen l’elaboració dels co-
neixement. És a dir, l’escissió entre objecte d’estudi 
i subjecte coneixedor, la raó individual com a eina 
cognitiva primordial, el mètode empirista com a mè-
tode científic a utilitzar i la possibilitat d’obtenir uns 
resultats objectius, universals i vertaders (del Moral 
Espín, 2012).

Per a Harding, les dones poden ser millors investi-
gadores, atès que posseeixen la perspectiva de qui 
està dins i fora a la vegada, concepte que explica 
molt bé la filòsofa Marina Garcés a Ciutat Princesa 
(Garcés, 2018, p. 128):
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Entrar i sortir és moure’s sense adaptar-se al poder ni 
acceptar l’intolerable de cada situació. Entrar i sortir 
no és doncs, connectar i desconnectar. És l’estat pre-
cari, fràgil però atent, d’una intermitència insistent que 
desenvolupa els seus propis sabers, els acumula i els 
comparteix a través de l’experiència personal i com-
partida. De cada entrada i sortida no se’n surt més 
beneficiat, sinó més transformat.

La filosofia de Garcés és plena de teories basades en 
la filosofia del privilegi epistèmic de les perifèries i el 
coneixement situat de les persones i grups oprimits 
en l’actualitat (Garcés, 2015, 2017, 2018).

Harding defineix el coneixement situat com tot co-
neixement que es produeix en situacions històriques 
i socials particulars, per més que es vulgui fer veure el 
coneixement científic com a universal, neutral i desvin-
culat de factors polítics, culturals i socials. La condició 
parcial i situada dels coneixements produïts per dones 
i altres subjectes subalterns pot atorgar-los un cert pri-
vilegi epistèmic a l’hora de donar compte de les seves 
realitats, en allò que seria una manera diferent d’ob-
jectivitat. El concepte de coneixement situat parteix de 
la teoria del punt de vista de Harding, com una teoria 
crítica feminista sobre les relacions entre la producció 
de coneixement i les pràctiques de poder. El caràcter 
situat en termes socials i històrics de tota forma de co-
neixement, i la possibilitat d’identificar un privilegi epis-
temològic derivat de la perspectiva que s’obté del món 
des de certs punts de vista, funciona de manera que 
no renuncia a la producció d’un coneixement objec-
tiu. Es tracta d’un repte davant de les epistemologies 
positivistes (relativistes), que qualificaven la introducció 
de les perspectives i interessos particulars dels sub-
jectes cognoscents com a biaixos dins dels processos 
objectius de recerca de la veritat. Marquen un contrast 
amb enfocaments constructivistes i relativistes que, en 
virtut de la seva crítica als pressupostos d’epistemo-
logies positivistes, poden conduir a una cancel·lació 
de l’aspiració de produir coneixement objectiu (Piazzini 
Suárez, 2014).

Sandra Harding desenvolupa la famosa teoria del punt 
de vista feminista en les obres de 1986 The Instability 
of Analytical Categories of Feminist Theory (Harding, 
1986a) i The Science Question in Feminism (Harding, 
1986b). Aquesta teoria sorgeix amb un objectiu polític 
i social: produir coneixement teòric i pràctic, no sola-
ment sobre les dones, sinó per a elles. El pas següent 
seria construir des de/amb elles, i que contribueixi a 
acabar amb la subordinació femenina des dels propis 
interessos de les dones (del Moral Espín, 2012).

Com que el gènere funciona com a categoria bàsica 
d’estratificació, les experiències de les dones, infor-

mades per la teoria feminista, proporcionen una 
base potencial per a un coneixement més com-
plet i menys distorsionat que el que sorgeix de les 
experiències masculines (Harding, 1989); i partint 
d’aquesta posició privilegiada es pot obtenir una 
objectivitat forta i reforçada. Es tracta d’una po-
sició epistèmica no innata, s’assoleix a través de 
processos col·lectius de lluita científica i política 
feminista, que converteixen els diferents grups 
històrics de dones en subjectes del coneixement 
feminista (Harding, 2008). Les diferents posicions 
concretes d’opressió es poden transformar en re-
cursos epistèmics i científics, renunciant a trobar 
conceptes que tanquin essències i apostant per 
buscar conceptes amb fronteres flexibles, que 
captin com el poder i les relacions materials in-
flueixen en el coneixement que es fa dominant. Cal 
buscar contextos d’interpel·lació perifèrics que 
alterin les coordenades dels centres de poder, i 
deixar-los inacabats perquè esdevinguin territoris 
comuns (Garcés, 2015, 2018). L’arqueòloga cana-
denca Alison Wylie també ha treballat amb aquests 
conceptes dins de les seves línies d’investigació 
feminista en arqueologia (Wylie, 2003, 2012).

Per a Harding, els subjectes de les ciències feminis-
tes són i han de ser plurals i els pensa a través de 
tres enfocaments: l’additiu (cada estructura de des-
igualtat pot produir efectes separables), el multiplica-
tiu (els efectes de les desigualtats es reforcen els uns 
als altres), i l’interjeccional (els efectes produïts per les 
combinacions de desigualtats són diferents dels efec-
tes de cada un d’ells per separat) (Harding, 2008).

Establir o adjudicar pretensions de veritat no aju-
da a assolir l’objectiu feminista central: destruir les 
relacions de dominació basades en el gènere. Es 
busquen nous criteris legitimadors del discurs que 
apostin per construir coneixements històrics i cultu-
ralment localitzats —obertament i responsablement 
parcials— que situen les dones com agents socials 
actius, no víctimes (del Moral Espín, 2012). Cada 
teoria és com una mena de mapa que pot represen-
tar una part de la realitat estudiada, sense preten-
dre apropiar-se’n ni negar altres visions estudiades. 
Construir un possible mapa col·lectiu fet amb xarxes 
de posicionament diferencials i, a la vegada, relacio-
nals i solidàries entre el fet polític i el cognitiu.

La crítica a l’androcentrisme de la ciència i la volun-
tat de recuperar la història de les dones és un punt 
comú en l’arqueologia feminista, heretada directa-
ment de l’epistemologia feminista de Harding. El co-
neixement situat i la teoria del punt de vista feminista 
interpel·len directament totes les experiències de les 
arqueòlogues feministes.



41

EL
S 

M
A

RC
S 

TE
Ò

RI
C

S

Donna Haraway
Donna Haraway defineix el coneixement situat com 
una eina cognitiva, psicològica i política necessària 
per a la pràctica de la consciència oposada i dife-
rencial. El coneixement situat és el lloc des d’on es 
parla, la materialitat corporal d’un subjecte, modela-
da en un procés historicocultural en el qual Haraway 
selecciona raça, gènere i classe. Els coneixements 
situats permeten adquirir connexions parcials o con-
verses (la pràctica científica definida com una con-
versa, no com a descobriments), compartides en 
l’àmbit epistemològic en la producció de coneixe-
ment (Cao, 2014). Mirades situades, mirades múl-
tiples que busquen la conversa, l’exercici democrà-
tic de la interpel·lació i el pensar conjunt. Narratives 
múltiples que generen nous i valuosos discursos per 
al coneixement (Garcés, 2018). El punt de vista femi-
nista desvela les dualitats i aporta altres models de 
pensament i coneixements transversals.

La idea de tenir en consideració la visió i coneixe-
ment propi de les classes no privilegiades en la tas-
ca de comprendre i transformar les condicions de 
dominació en què es troben immerses les dones 
va alimentar l’aposta per definir la particularitat i els 
avantatges comparatius de les maneres femenines 
d’experimentar, veure i conèixer el món. La teoria 
del punt de vista des del coneixement situat de les 
dones emergeix com a eina epistemològica per fo-
namentar un materialisme històric específicament 
feminista (Piazzini Suárez, 2014). Haraway, igual que 
Harding, critica la manera de fer ciència des de l’an-
drocentrisme i el sexisme i proposa construir noves 
maneres de produir ciència: des d’on i per a qui.

Des del coneixement situat es plantegen tesis so-
bre la importància de la cultura material i les tecno-
logies com a agents actius en les dinàmiques so-
cials i de producció de coneixement, i no solament 
com a materialitats passives. Haraway considera 
els objectes i els cossos com a factors actius en 
el procés de producció de coneixement, aspecte 
que sustenta part del seu enunciat d’objectivitat. 
Critica el model positivista de la ciència pel seu 
caràcter hegemònic i excloent, per la seva retòrica 
centrada en la diferència entre objecte i subjecte 
i per les seves pretensions de neutralitat política i 
universal.

El concepte de coneixement situat és incorporat 
per Haraway a la teoria del punt de vista a propòsit 
d’un materialisme històric específicament feminis-
ta, una teoria feminista de l’objectivitat. En altres 
termes: l’objectivitat feminista significa coneixe-
ments situats, que involucren epistemologia cientí-
fica en la mesura que argumenta que algunes con-

cepcions i percepcions del món, que són proactives 
al desenvolupament i que aspiren a ser legítimament 
objectives, s’aparten de les prescripcions tradicio-
nals de les epistemologies positivistes en un sentit 
d’objectivitat (Piazzini Suárez, 2014).

Haraway agafa la metàfora de la visualització: 
veure les coses des d’un angle que no apareix en 
la fotografia de la veritat; una mirada que obser-
va sense ser observada, que distancia i separa el 
subjecte que coneix d’allò que no coneix, de tal 
manera que el primer no s’involucra en la repre-
sentació que fa del món no conegut. La mirada des 
de la perspectiva relativista i universal, pretenent 
ser a tots els llocs de manera uniforme, al contrari 
de les idees de l’objectivitat. Aquesta mirada es 
fa des d’un lloc en particular, com a condició per 
guanyar-hi en visions àmplies (coneixement situat). 
Es tracta d’una mirada de caràcter relacional, les 
perspectives feministes de coneixement situat no 
es refereixen a una localització fixa.

Durant el procés d’adoptar la perspectiva de co-
neixement situat, s’obté un privilegi epistèmic deri-
vat de les perspectives perifèriques (Garcés, 2015), 
marginades o des de sota. En la parcialitat del co-
neixement situat, en les seves divisions i en no ser 
complert, resideix la possibilitat de produir visions 
objectives. A diferència de la mirada des d’enlloc en 
concret de les epistemologies positivistes, que vol-
drien elaborar una imatge absoluta del món, només 
una perspectiva parcial permet una versió objectiva 
per a Haraway, justament perquè es tracta de pers-
pectives parcials, localitzades i crítiques.

El coneixement situat és també coneixement in-
corporat. La visió des d’enlloc va negar aquesta 
relació en separar (espacialment, temporalment i 
conceptualment) el subjecte i l’objecte d’estudi i 
suposar que la racionalitat hauria de ser descarna-
da. El coneixement situat restitueix aquesta con-
nexió, aprecia l’empatia amb els objectes d’estudi 
i el paper actiu que tenen en el procés de produc-
ció de coneixement mitjançant esquemes col·la-
boratius. Se li concedeix a l’objecte d’estudi un 
paper actiu en el procés d’investigació, generador 
de coneixement (Piazzini Suárez, 2014).

La cultura material i els cossos, com a factors ac-
tius en el procés de producció de coneixement, 
són categories que s’estudien des de l’arqueologia 
feminista a través de les pràctiques de manteni-
ment i cura (González Marcén, 2002, 2008, 2011; 
González Marcén i Picazo Gurina, 2005; González 
Marcén et al, 2005, 2007) i l’estudi de les identitats 
(Hernando, 1999, 2002, 2007, 2012, 2017).
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L’arqueologia feminista

L’arqueologia com a disciplina científica té una res-
ponsabilitat i un paper essencial en la desconstruc-
ció d’estereotips i en la construcció de noves na-
rratives, i per això l’arqueologia feminista la fa servir. 
L’arqueologia feminista vol trencar amb els discursos 
del segle XIX, que no eren inclusius, i estaven fets per 
homes d’una elit intel·lectual i econòmica determina-
da; vol generar nous coneixements per a la divulga-
ció i la comunicació i convertir-se en un instrument 
de transformació social potent i necessari.

Aquestes noves narratives tenen a veure amb expli-
car la història de les dones, altres diversitats sexuals 
i altres col·lectius subordinats, oblidats; les seves 
feines i activitats, i la seva posició en la vida social 
d’aquells grups humans. També fa incís en els rols 
de gènere que es construeixen en aquell moment i 
donen lloc a moltes teories sobre la diferència se-
xual del treball i les seves conseqüències. Visibilitza 
la quotidianitat i les activitats de les dones, perquè 
no s’havien estudiat, i s’evidencien al registre ar-
queològic. Són tasques estructurals per a la super-
vivència de l’espècie, i no s’havien tingut en consi-
deració, tot i que la majoria les van fer les dones, la 
meitat de la població actual mundial. L’arqueologia 
feminista busca la igualtat, l’equitat i la justícia social 
com a alternativa per aturar la reproducció de les 
desigualtats en els discursos històrics i actuals; les 
dones i les nenes s’han de veure representades en 
la construcció de la història, han de tenir referents.

Per estudiar les diferents categories de gènere, s’ha 
de tenir en compte que aquestes categories no estan 
soles en l’espai ni el temps, que posseeixen un con-
text historicosocial i varien segons la realitat en què 
s’incrusten. El gènere existeix en totes les societats 
humanes i forma part de les relacions socials que els 
éssers humans estableixen i la seva manera de veure 
i ser al món. Als estudis sobre gènere, l’arqueologia 
feminista no s’enfoca només en les dones, s’obre a 
altres temes com ara la maternitat, la infantesa, al-
tres sexualitats no normatives, les masculinitats, etc., 
a més d’explicitar les desigualtats i discriminacions 
en la pròpia acadèmia i les seves pràctiques socials. 
L’arqueologia feminista és transversal i multidisciplinar.
Sense el feminisme, l’arqueologia feminista —que 
ha anat guanyant pes específic en el panorama de 
les disciplines històriques i socials— no existiria; per 
això és important conèixer les teories feministes, els 
conceptes de gènere i el propi desenvolupament del 
feminisme en els seus contextos específics. Per fer 
arqueologia feminista és possible fer servir fonts, teo-
ries i metodologies diverses, i l’objecte d’estudi no 
són només les dones i el seu pes específic en els 

discursos històrics, sinó tots els grups subalterns i 
no representats abans en els estudis arqueològics, 
ampliant la recerca a la diversitat de subjectes his-
tòrics mitjançant, sobretot, la cultura material i els 
seus contextos socials.

Per a l’arqueòloga de la Universitat de Granada, Mar-
ga Sánchez (Sánchez Romero, 2009, 2018, 2019), 
l’arqueologia feminista comprèn la relació entre do-
nes i homes com una dinàmica social fonamental 
i es preocupa d’analitzar com aquestes relacions 
s’expressen i negocien a través dels objectes mate-
rials trobats al registre arqueològic, com ara dades 
proporcionades per contextos funeraris (aixovars i 
paleoantropologia), el vestit, els objectes personals i 
també a través de la representació femenina en dife-
rents suports simbòlics (art rupestre, estatuetes fe-
menines, representacions llevantines, etc.). Incorpo-
rar als estudis de gènere altres categories, com ara 
les dones o la infància, fa que la realitat històrica sigui 
més completa i real. Les dones han estat menystin-
gudes en la seva aportació econòmica i productiva, 
negades en els seus coneixements i experiències, i 
relegades a posicions secundàries en l’organització 
social prehistòrica, naturalitzant comportaments i 
justificant conductes que han mantingut i reproduït 
aquesta desigualtat. Es volen transformar els meca-
nismes de validació del coneixement i per això surt 
aquesta nova disciplina arqueològica, l’arqueologia 
feminista (Sánchez Romero, 2009, 2018, 2019).
Als anys 70 del segle XX, surten les primeres publica-
cions als països escandinaus sobre arqueologia i fe-
minisme, que suposen l’inici d’aquesta perspectiva i 
s’estenen als EUA, Anglaterra i Austràlia (Bertelsen et 
al, 1987; Gero i Conkey, 1991; Conkey i Gero, 1997; 
Gilchrist, 1999).

Aquests estudis escandinaus i anglosaxons ens 
arriben traduïts el 1999 per diferents arqueòlogues 
d’universitats catalanes —Paloma Gonzalez, Laia 
Colomer, Sandra Montón i Marina Picazo (Colomer 
et al, 1999)— en la monografia Arqueología y teo-
ría feminista, amb la intenció de realitzar una lectura 
reflexionada de les dades agrupades en sistemàti-
ques diferenciades, que es van considerar clau en el 
desenvolupament d’una arqueologia feminista: teo-
ria feminista i arqueologia; espai i poder; producció 
i tecnologia; la construcció del gènere als objectes 
arqueològics; rols sexuals en les representacions i 
pràctica arqueològica (de l’aula al museu); i dones 
en el món de l’arqueologia. Es tracta de dotze arti-
cles de catorze arqueòlogues, britàniques, estatuni-
denques, escandinaves i una de mexicana, publicats 
entre 1985 i 1996. Als països no anglosaxons encara 
no s’havia aprofundit en aquest tema (Colomer et al, 
1999; Sánchez Romero, 2009). És en aquests estu-
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dis on es comença a utilitzar la paraula “gènere”, “ar-
queologia de gènere”, per denominar els estudis que 
des de l’arqueologia començaven a preguntar-se i 
evidenciar que en les comunitats prehistòriques s’ha-
via omès el paper de les dones. Parlar d’arqueologia 
de gènere tenia a veure amb parlar de relacions so-
cials entre homes i dones, i la paraula “gènere” es va 
veure com a més inclusiva en un món on els homes 
eren predominants. Era la disculpa per començar a 
parlar de dones a la prehistòria, les qüestions sobre 
gènere, i tenir en compte els dos punts de vista en 
una ciència arqueològica androcèntrica, construïda 
des de postulats positivistes i universals.

Una persona molt destacada de l’arqueologia femi-
nista és l’arqueòloga i filòsofa Alison Wylie, que treba-
lla entre els EUA i el Regne Unit. Relaciona la filosofia 
de la ciència amb la pràctica arqueològica, i és central 
per als seus estudis. El treball feminista que realitza 
sorgeix principalment de l’activisme sobre qüestions 
lligades a l’equitat: qüestions lligades a l’ambient de 
treball per a les dones en camps en què hi ha pre-
domini masculí —com ara l’acadèmia— i qüestions 
relacionades amb la violència contra la dona (dos 
camps en els quals ha treballat com a activista).

En una entrevista que li van fer el 2014 (Koide et al, 
2014), Wylie va explicar que l’estudi de l’antropòleg 
Michael Blake de la Universitat de Howard, fet al 1991 
al cementiri African Buring Ground de Nova York, li va 
obrir aquesta via de treball. El cementiri, dels segles 
XVII-XVIII, del període colonial americà —amb més 
de 400 sepultures estudiades de persones esclaves 
afroamericanes, excloses del cementiri de l’esglé-
sia—, li va fer entendre per a què servia l’arqueologia 
de gènere (com es denominava llavors). Blake va es-
tudiar les característiques socials i materials de la vida 
de les persones enterrades analitzant els ossos per 
buscar indicadors de malalties, nutrició i patrons d’ac-
tivitat. També amb anàlisis isotòpiques va estudiar la 
dieta; a més de l’estudi dels objectes apareguts en 
cada enterrament i la pròpia estructura del cementeri. 
Eren persones africanes que havien passat un temps 
al Carib abans d’arribar a Nova York (perfil de les die-
tes). Els ossos evidenciaven la violència, marques de 
trets i de ferides causades per apunyalaments, a més 
de la violència quotidiana de l’esclavisme industrial: 
músculs excessivament desenvolupats i marques de 
tendinitis de treballs repetitius i pesats del treball de 
la construcció de Wall Street en aquella època. Eren 
nens de 12 anys, i aquest estudi va ser un treball molt 
significatiu des del punt de vista arqueològic i com a 
intervenció en el discurs polític sobre racisme a Nova 
York. Va ser un exemple del potencial de l’arqueolo-
gia per desafiar les normes dels discursos que sus-
tenten les desigualtats opressives.

Wylie desenvolupa la tesi del coneixement situat es-
tructural (Wylie, 2003, 2012), basada en la teoria del 
punt de vista feminista de Hartsock (Hartsock, 1983). 
La va marcar a més, la tradició marxista i les estruc-
tures de classes que també fonamenten una tesi d’in-
versió molt forta: l’afirmació que en virtut de la seva 
posició social, el proletariat és més apte per entendre 
exactament com el lucre es genera, els fa coneixe-
dors de com són realment les relacions de producció 
i reconeixen la seva posició d’explotats, realitats que 
coneixen a partir de les seves experiències de vida. 
Aquestes experiències probablement no són percebu-
des per aquelles persones que es beneficien del sis-
tema d’explotació jeràrquic. El desafiament per a les 
feministes és entendre que, com a gènere oprimit, as-
soleixen un punt de vista que sustenta un coneixement 
més ampli, com aquells avantatges epistèmiques de 
què parlava Hartsock als anys 80 del segle XX.

Hartsock, amb el punt de vista feminista, va ser acu-
sada d’essencialista (Wylie, 2012) per considerar la 
identitat de gènere com una cosa donada i fonamen-
tal per a totes les altres diferències estructurals, però 
Wylie la defensa argumentant que posa èmfasi en la 
contingència dels sistemes de sexe/gènere i els seus 
efectes epistemològics; pensa en termes interjeccio-
nals, que seria la transversalitat en ciència. Hartsock 
es pregunta com es constitueixen la classe, el gène-
re, la raça, l’ètnia, a la vegada i en contextos històrics 
específics. També quin és l’impacte que té això sobre 
les capacitats epistèmiques. Per a Wylie, això ens 
dona un panorama molt més complex de les teories 
del punt de vista del que realment es reconeix, i signi-
fica que no es pot apel·lar a una localització concreta 
que generi automàticament un enteniment privilegiat. 
Però es pot argumentar que, si aquestes divisions 
socials fan diferent les nostres condicions de vida, 
amb qui ens relacionem i com, quina feina fem o 
quina formació rebem; també poden fer diferents les 
nostres capacitats com a subjectes de coneixement 
(Koide et al, 2014).

També fa servir estudis empírics psicològics que do-
cumenten com interioritzem esquemes cognitius que 
reprodueixen desigualtats socials i com s’emmotllen 
a les nostres expectatives i les nostres capacitats 
observacionals i de raonament quotidià. Són argu-
ments que defensen que allò que interioritzem, com 
ara els esquemes de gènere, és un conjunt heurístic 
per navegar a través de les relacions de poder (Wylie, 
2003,2012). Llavors, aquelles persones que es tro-
ben en posicions subordinades en una feina saben 
molt més sobre les persones que les manen que 
si fos al contrari. Les persones amb càrrecs privile-
giats depenen de les persones subordinades, i en no 
conèixer com es belluguen estan en desavantatge. 
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Les persones subordinades estan a dins i a fora la vega-
da, per això el seu coneixement situat és més complet 
(Garcés, 2018), i això es pot extrapolar a les dones fe-
ministes, que estan a dins i a fora de l’ordre patriarcal.

Wylie destaca, de les teories del punt de vista, que 
aquestes tesis parteixen de la premissa que aquells 
grups subordinats, marginalitzats com a subjectes 
de coneixement per no pertànyer a una tradició do-
minant, freqüentment són fonts epistèmiques que 
passen desapercebudes per als altres grups domi-
nants. La seva experiència situada en condicions 
opressives els col·loca en una posició que els permet 
saber moltes coses que, comparativament, individus 
privilegiats no saben. Desenvolupar un punt de vista 
crític sobre la producció del coneixement requereix 
alguna cosa més; hi ha molta feina feta per aconse-
guir distanciar-se d’una visió del món dominant; hi 
ha molta feina col·lectiva de construcció de recur-
sos conceptuals alternatius, que incorporen el tipus 
d’enteniment reflexiu necessari per a una crítica que 
orienti cap a l’acció. Un punt de vista feminista és 
complex perquè depèn d’un coneixement situat que 
freqüentment està immers en conflictes; per exem-
ple, les dones col·locades en situació de competició 
les unes contra les altres per recursos controlats per 
homes. Construir una anàlisi crítica de les relacions 
de gènere i de les desigualtats sistemàtiques en els 
fonaments d’aquestes experiències conflictives és 
un desafiament i el més important a tenir en compte 
per a les feministes és no permetre que la dinàmica 
d’injustícies de poder que s’estableixen a través del 
gènere ens col·loqui les unes en contra de les altres. 
No es pot perdre de vista la construcció col·lectiva de 
l’arqueologia feminista (Koide et al, 2014).

Tampoc es pot esperar que una única anàlisi feminis-
ta sigui rellevant per a tots els tipus de ciència, l’ideal 
és una forma d’estudi activista encaminada a qües-
tions com l’equitat laboral o la violència de gènere; 
qüestions que serveixen per promoure coneixements 
rellevants per fer diferent la vida de les dones, i això 
es basa en els coneixements i experiències situades, 
generades per les pròpies investigadores i les seves 
recerques. Recerques que comencen per la prò-
pia vida de les dones (Wylie, 2003, 2012; Harding, 
1986a, 1986b).

Per a Wylie, el millor tipus de projecte feminista és 
el que fa possible descobrir que les seves pròpies 
hipòtesis feministes estan equivocats i d’aquesta ma-
nera expandir la investigació més enllà de les dones 
i el gènere. No és possible posar una frontera al vol-
tant d’un domini d’assumptes o conjunt de proble-
mes distintivament feministes. En conseqüència, no 
pot haver-hi un mètode o un conjunt de qüestions 

definides per tal que un projecte sigui feminista. Fer 
ciència com a feminista és garantir que en qualsevol 
projecte el gènere no sigui ignorat perquè no des-
aparegui, i adoptar un punt de vista feminista en la 
pròpia pràctica animada per compromisos activistes, 
amb qüestions rellevants per a la vida de les dones 
i de les minories. Qüestions crítiques sobre sistemes 
de desigualtats socials que facin visibles la injustícia 
social i millorin la vida d’aquests col·lectius (Koide et 
al, 2014).

No existeix una metodologia qualitativa que pugui 
protegir els biaixos sexistes i androcèntrics, que ga-
ranteixi la credibilitat feminista en un programa d’eines 
metodològiques. El que es pot fer és fer servir anàli-
sis quantitatives per conèixer les dimensions sexe/
gènere de les condicions estructurals que poden no 
ser immediatament visibles en la dinàmica de la inte-
racció quotidiana i en l’enteniment de les persones 
informants d’un modus de vida particular; i inserir allò 
particular en un context més ampli i ser eficaç com 
a activista. Així, per a ella totes les eines de recerca 
són vàlides, sense restriccions. No hi ha una manera 
distintivament feminista de fer ciència, potser hi ha un 
conjunt de problemes particulars que les feministes 
comparteixen fent servir qualsevol eina que sembli 
apropiada, i els resultats finals haurien d’ocupar-se 
de les desigualtats que operen sobre les diferències 
socials dels grups subordinats (Wylie, 2003, 2012).
Aquesta arqueòloga feminista va influenciar el món 
de l’arqueologia feminista i totes les persones que 
s’hi apropen. I les seves premisses busquen apro-
par-se a l’epistemologia feminista a través d’un punt 
de vista interpretatiu, obert i col·lectiu: el coneixement 
situat estructural.

Per exemple, l’arqueòloga Margarita Sánchez (Sán-
chez Romero, 2008), influenciada per Wylie i per la 
teoria del punt de vista feminista de Hartsock, pro-
posa les microhistòries com a estratègia d’anàlisi his-
tòrica. Per a ella, les experiències locals, personals o 
de petita escala poden aportar determinats coneixe-
ments sobre diversitats i particularitats locals amb la 
idea de buscar una descripció més realista del com-
portament humà. A més, la microhistòria incorpora 
nous temes i posa en pràctica nous mètodes cen-
trats en les persones, amb explicacions qualitatives 
dins d’altres contextos més amplis. En aquests con-
textos es poden presentar desviacions que contrapo-
sin, i a la vegada expliquin, comportaments generals; 
i així expandir la investigació més enllà de les dones i 
el gènere, tal com proposa Wylie (Wylie, 2012), i con-
nectar objectes, fets i accions.

Aquesta tesi es centra, concretament, en els estudis 
i les categories analítiques de l’arqueologia feminista 
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sorgides en l’àmbit espanyol, vist que la tradició ge-
nerada aquí des dels anys 90 del segle XX i el can-
vi de mil·lenni (González Marcén, 2000; Hernando, 
2002; Sanahuja Yll, 2002; Sánchez Romero, 2005; 
Soler Mayor, 2006) ha anat creixent considerable-
ment i expandint conceptes i categories pròpies que 
són en les quals es centra aquesta recerca. Aquesta 
perspectiva feminista de l’arqueologia s’ha convertit 
en una de les perspectives amb debats més inten-
sos, rics i fèrtils de l’estat espanyol (Díaz Andreu i 
Montón Subías, 2012; Cid López, 2015).

A Espanya, la primera sessió sobre dones i arqueo-
logia es va celebrar el 1992 a Santiago de Compos-
tel·la, durant la Reunió d’Arqueologia Teòrica, en la 
qual van participar diferents investigadores interes-
sades que provenien principalment de Catalunya, i 
en menor mesura de Galícia i Madrid. Arqueòlogues 
preocupades per qüestions com la situació dominant 
masculina de l’arqueologia a Espanya. Aquesta reu-
nió també es va convertir en un lloc on compartir vi-
vències i va proporcionar referents per a altres dones 
arqueòlogues que havien experimentat, per exemple, 
el sexisme en la professió, posant de manifest la do-
ble discriminació de les dones en el passat i en el 
present (Montón Subías i Lozano Rubio, 2012), i por-
tant a la pràctica el coneixement situat de Haraway o 
l’experiència situada de Wylie.

De totes maneres, no és fins a finals dels anys 90 del 
segle XX, i principis dels 2000, que aquesta perspec-
tiva comença a tenir rellevància i les reunions científi-
ques i congressos comencen a reiterar-se.

Hi ha dos raons fonamentals de l’impuls de l’arqueo-
logia feminista a Espanya. Una seria l’existència de 
l’auge del moviment feminista en el trànsit de la dic-
tadura a la democràcia, que va fer que les dones 
arqueòlogues que en aquells anys entraven a l’aca-
dèmia es replantegessin críticament la manera com 
s’estava interpretant el gènere en el passat i com 
l’androcentrisme estava afectant la seva pròpia reali-
tat laboral i acadèmica. I l’altra raó va ser l’exposició 
obligada d’un grup nombrós d’estudiants postdoc-
torals de les teories sorgides en altres països, espe-
cialment els angloparlants, que va fer que es veiessin 
exposades a les teories sobre el gènere que estaven 
circulant fora d’Espanya, i les implicacions que supo-
saven (Díaz Andreu, 2005, 2014).

També són d’important rellevància les publicacions 
i jornades celebrades durant el 2003-2005. El 2003 
es celebra el curs “Arqueologia i gènere” a la Univer-
sitat de Granada amb l’objectiu d’apropar aquesta 
nova perspectiva d’investigació històrica i debatre 
altres propostes d’interpretació del registre arqueolò-

gic per incloure les dones com a membres actives 
de les societats del passat. El 2005 aquest curs va 
tenir una segona edició: “Arqueologia i gènere: vida 
quotidiana, relacions i identitat”. S’hi van revisar con-
ceptes com ara treball, espai i temps domèstic, vida 
quotidiana i activitats de manteniment com a àmbit 
que ens proporciona més resultats. També el 2005 
la jornada de treball “Dones i activitats de manteni-
ment en temps de canvi”, organitzada per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu i Fabra, va 
consolidar la línia de treball i va definir les activitats de 
manteniment (González Marcén, 2000, 2006, 2008; 
González Marcén i Picazo Gurina, 2005) com a ca-
tegoria d’estudi i metodologia específica per fer visi-
bles les dones del passat als estudis arqueològics, i 
ubicar-les a través de la cultura material. La segona 
edició es va celebrar el 2007: “Interpretar les pràcti-
ques domèstiques. Reflexions sobre el paper social o 
cultural de les activitats de manteniment des de l’ar-
queologia i la història”. Amb totes aquestes jornades 
especialitzades, va quedar palès que les activitats de 
manteniment eren fonamentals per comprendre les 
dinàmiques vitals de qualsevol comunitat, que són 
part integral de la cultura humana i que són indis-
sociables d’altres accions i decisions que afecten el 
desenvolupament de les comunitats humanes al llarg 
de la història (Gonzalez Marcén et al, 2007, Sánchez 
Romero, 2009).

També s’han multiplicat els articles referents a aques-
ta disciplina, i en destaquen monogràfics com ara el 
recull d’articles de l’exposició itinerant “Les dones de 
la prehistòria”, organitzada pel Museu de Prehistòria 
de València (Soler Mayor coord, 2006), “Espais de 
gènere en arqueologia” (González Marcén ed, 2000), 
Arqueología y género (Sánchez Romero ed, 2005), 
Arqueología de las mujeres y las relaciones de género 
(Sánchez Romero ed, 2007), o de més actuals com 
La reproducción en la Prehistoria (Vila Mitjà coord, 
2017), Museos arqueológicos y género: educan-
do en igualdad (Prados Torreira i López Ruiz coord, 
2017), dedicat a la problemàtica de la difusió del relat 
de la dona i també les representacions i il·lustracions 
de la dona del passat en els museus, o “Art primer” 
(Palomo i Domingo eds, 2020), sobre l’art rupestre en 
el qual les dones també hi tenen presència.

El feminisme, en arqueologia, ha aportat i aporta 
a la disciplina autocrítica i reflexió a través d’inter-
pretacions històriques alternatives i el desenvolupa-
ment de nous camps d’investigació: articles sobre 
el biaix sexista en el relat, i el llenguatge verbal i no 
verbal (Querol, 2000, 2001, 2005, 2006, 2017; Que-
rol i Hornos Mata, 2011, 2015; González Marcén, 
2000, 2009; Soler Mayor, 2009, 2017). S’han ava-
luat conceptes de temps, espai i identitat personal 
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(Hernando, 2002, 2012, 2015; Colomer et al, 1999) 
i el registre funerari (Sánchez Romero, 2006, 2008, 
2010; Montón Subías 2010; Sanahuja Yll, 2006); 
s’ha visibilitat la feina i les aportacions de les dones 
del passat, oblidades o estereotipades en el discurs 
tradicional i en la professió (Sánchez Romero, 2019; 
Zurro, 2011; Escoriza Mateu, 2007; Lillo Bernabeu, 
2014; Comissió Feminista Associació Arkeogazte, 
2018; Coto Sarmiento et al, 2020 ), i s’han qüestio-
nat els rols i models de masculinitat projectats des 
del present, tant en el funcionament acadèmic com 
en el treball de camp arqueològic.

Al treball universitari es recompensen valors, actituds 
i comportaments que tenen a veure amb la mascu-
linitat normativa. Valors, actituds i comportaments 
que dominen les relacions que s’estableixen entre 
el professorat i alumnat, el personal investigador i 
l’escalada de prestigi científic. La universitat és avui 
en dia numèricament femenina, però culturamentl i 
políticament masculina. El potencial dels discursos 
alternatius sobre el passat es quedarà a mitges si 
qui els proposa no porta la seva reflexió sobre les 
persones del passat a les pràctiques de les perso-
nes del present, per fer una ciència més democrà-
tica que trenqui els valors i les relacions patriarcals 
del present (Monton Subías i Lozano Rubio, 2012).

Les arqueòlogues feministes, des de la reunió de 
Santiago de Compostel·la el 1992 fins avui, s’han 
adonat que, per la seva experiència situada (Ha-
raway, 1988), que els atorga un punt de vista fe-
minista més complet (Hartsock, 1983) per no haver 
format part de la masculinitat dominant que crea-
va el discurs hegemònic, parteixen amb avantatge 
a l’hora de crear coneixement objectiu, fugint dels 
relativisme imperant en la ciència. Es tracta del pri-
vilegi epistèmic de què parla Sandra Harding (Har-
ding, 1986b), de com les dones, com a col·lectiu 
subordinat més exposat a l’observació de la parcia-
litat del coneixement que les exclou, han creat una 
nova disciplina que pretén ser més inclusiva, tenint 
en compte molts altres punts de vista i experiències 
compartides.

L’arqueologia feminista se la denomina i se l’ha deno-
minat de moltes maneres diferents al llarg d’aquest 
anys: arqueologia de les dones, arqueologia de gè-
nere, arqueologia de la vida quotidiana, etc. Això ha 
estat també motiu de discussió per part de diferents 
arqueòlogues que han criticat de la disciplina la falta 
de desenvolupament conceptual i metodològic (Zu-
rro, 2011; Escoriza Mateu, 2007; Castro Martínez i 
Escoriza Mateu, 2014; Escoriza Mateu et al, 2015; 
Escoriza Mateu i Castro Martínez, 2015). Aquesta 
discussió, només ha servit perquè el patriarcat utilitzi 

aquesta indefinició per afeblir la disciplina i fer de no-
saltres mateixes un gueto acadèmic delimitat i sepa-
rat, “problemes de dones”, en lloc d’entrar, contagiar 
i intervenir en els seus temes amb altres maneres de 
fer i de pensar (Garcés, 2015). L’arqueologia feminis-
ta s’edifica col·lectivament, i a través de cada teoria 
fa possible “la construcció d’un nou mapa de co-
neixement per desfer les cartografies del patriarcat” 
(Vega, 2003, pp. 43-49).

Per exemple, Deborah Zurro exposa que la crítica 
s’ha centrat en el biaix androcèntric en ciències so-
cials, amb la necessitat de fer visibles les dones i les 
feines considerades femenines. Per a ella, la defensa 
de la responsabilitat social de la pràctica científica, 
mitjançant la dimensió ètica de la recerca, no s’ha 
treballat; i la teoria, les motivacions socials, la meto-
dologia i l’objecte d’estudi no s’han articulat del mo-
dus esperat (Zurro, 2011).

Zurro parla de l’arqueologia de gènere, en la qual 
l’objecte d’estudi són els diferents gèneres, la relació 
entre gènere i diferents dimensions de la societat o 
inclús el desenvolupament del mateix concepte de 
gènere. Diu que es centra en la figura de la dona que 
s’aborda des de noves lectures de la cultura material 
o del registre arqueològic existent. En canvi, per a 
ella, l’arqueologia feminista estaria centrada de ma-
nera específica en la dona com a objecte d’estudi, 
i en reivindica la visibilització però amb diverses di-
mensions. Propugna canvis que responen a la pròpia 
estructuració de la investigació i qüestiona la validesa 
d’allò adquirit fins al moment. Per a ella, els estudis 
de gènere es preocupen de la visibilització, però no 
qüestionen en general el coneixement acumulat ni les 
metodologies emprades que han omès les dones.

L’arqueòloga Trinidad Escoriza també reflexiona so-
bre el que ella anomena “la fractura existent entre fe-
minisme de la diferència i feminisme de la igualtar” i 
diu que també té les seves versions arqueològiques. 
S’ha intentat recuperar i fer visible el col·lectiu femení 
i s’ha insistit en la construcció necessària de nous 
enfocaments per a un estudi no sexista del passat. 
Però per a ella no totes les perspectives feministes 
en arqueologia comparteixen i parteixen d’un mateix 
lloc, ni tenen els mateixos objectius i interessos polí-
tics, acadèmics i socials (Escoriza Mateu, 2007).

Escoriza fa servir l’arqueologia social com a categoria 
per incloure el feminisme dins de l’arqueologia. L’ob-
jectiu és accedir al coneixement de les condicions 
objectives de tots els col·lectius socials i sexuals im-
plicats en la producció i el manteniment de la vida. 
Parla de dues tendències epistemològiques en ar-
queologia feminista —per a ella subjectives— a l’hora 
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d’abordar l’estudi dels rols de gènere de les primeres 
societats agricultores i ramaderes i l’inici del patriar-
cat (Escoriza Mateu, 2007).

La primera tendència que identifica seria la defensa-
da per Almudena Hernando (Hernando, 1999, 2002, 
2012) i la seva contribució a l’estudi de les genealo-
gies de les identitats en aquestes societats. Critica 
les teories d’Hernando, en les quals, segons Escori-
za, Hernando conclou que el patriarcat s’inicia amb 
un acord entre dones i homes en què les dones van 
contribuir a que s’establís aquest ordre social, i en la 
seva sustentació, manifestant d’aquesta manera una 
complicitat amb els seus opressors per implicar-les 
en alguna mena de benefici. Hernando exposa que, 
per a les persones que defensen aquesta teoria, les 
dones eren lliures de coerció i no patien cap tipus de 
violència, repressió ni alineació. Les dones del pas-
sat, llavors, passen a ser vistes com sostenidores i 
transmissores del patriarcat (Escoriza Mateu, 2007).

Per a Escoriza, aquesta teoria oblida que la domina-
ció és en si mateixa un acte de coneixement que no 
totes les dones poden identificar, i que aquest tipus 
de discurs és perillós perquè anul·la la responsabilitat 
dels opressors i situa les dones com a víctimes. Diu 
que ens hem d’apropar de manera empírica al re-
gistre arqueològic per investigar sobre les condicions 
materials i això ens conduirà a l’explicació de la his-
tòria del patriarcat (Escoriza Mateu, 2007). Si el dis-
curs és el pacte entre dones i homes en relació amb 
el repartiment de tasques econòmiques de manera 
complementària, i el col·lectiu femení fa més tasques 
en temps i varietat (Escoriza Mateu, 2002, 2005), pa-
tint el consegüent deteriorament físic del qual se’n 
beneficia també el grup dels homes, aquesta mirada 
d’Hernando per a ella és ideal i no realista, ja que va 
en detriment del temps i esforç femení.

L’altra tendència que discuteix és el que denomina 
una mala lectura d’algunes aportacions feministes i 
materialistes, i la necessitat de revisar aquests dis-
cursos sobre les societats del passat i les relacions 
entre els gènere, fent servir models universals sense 
ancoratge material en situacions històriques concre-
tes. Per això ella ressalta la necessitat de sexar el 
passat, que ella fa des de les representacions lle-
vantines (Escoriza Mateu, 2002, 2003; Escoriza Ma-
teu i Castro Martínez, 2011, 2015), i poder explicitar 
de manera adequada aquestes relacions. Pensa 
que la denominada “arqueologia de la vida quoti-
diana” associa les tasques de manteniment i cures 
com a activitat pròpia d’un món essencialment fe-
mení i que afirma la possibilitat de recórrer a l’em-
patia per accedir al coneixement de determinades 
pràctiques socials del passat. Una suposició que 

porta a renunciar explícitament a la realització d’una 
anàlisi racional i científica (Escoriza Mateu i Castro 
Martínez, 2011; Castro Martínez i Escoriza Mateu, 
2014, Escoriza Mateu et al, 2015). També es critica 
aquesta aportació perquè fa propostes d’hipòtesis 
de treball que són impossibles de verificar, vist que 
es dona per suposat que s’ha oblidat el subjecte 
històric dona, subjecte de coneixement i polític com 
a categoria d’estudi, que suposa la impossibilitat 
d’una teorització que serveixi per a una praxi (Pérez 
Bustos, 2011).

Per a Escoriza, activitats domèstiques i activitats de 
manteniment no són el mateix. Per a ella, allò quo-
tidià no són només les activitats de manteniment, 
sinó que són també les activitats rutinàries associa-
des a la reiteració de tasques en qualsevol àmbit 
de treball o de consum. També diu que cuinar, pro-
cessar aliments, teixir, emmagatzemar aliments… 
no són activitats de manteniment sinó de produc-
ció, econòmiques, que poden realitzar-se en àmbits 
diferents —domèstics o no— i no necessàriament 
sempre per part de dones, i que també poden afec-
tar l’àmbit domèstic i la feina femenina, tant com en 
qualsevol àmbit en què es requereixin atencions per 
a dones o per a homes (agents de la vida social), o 
per a la materialitat produïda (Escoriza Mateu, 2007).

A més, afegeix que no totes les àrees de processa-
ment d’aliments i cuina poden interpretar-se com a 
espais domèstics o espais de relació de dones, ja 
que és una projecció del present. No hi ha formes de 
treball universals, només la producció de nous indi-
vidus (maternitat), la resta pot ser realitzat per qual-
sevol persona sempre que se la socialitzi d’aquesta 
manera. Llavors, per a ella, és una errada identificar 
quotidià i domèstic; allò quotidià es pot realitzar en 
qualsevol espai, no només en els domèstics. La con-
tribució a la producció i al manteniment de la vida per 
part de les dones ha estat present i ho està en totes 
les feines de producció de la vida social i en àmbits 
molt diferents, de manera que la construcció espai 
domèstic/activitats de manteniment/vida quotidiana/
dones no és real, és una projecció del present (Esco-
riza Mateu, 2007, p. 205).

D’aquí surt la seva teoria, en què la producció i el 
treball social són el punt de partida per valorar la rea-
litat entre dones i homes. L’objectiu és conèixer cada 
situació històrica, si els col·lectius sexuals i socials 
tenen relacions simètriques o dissimètriques, si pre-
val la reciprocitat o si s’imposa l’explotació del treball, 
que és el que ella defensa.

Actualment, la denominació “arqueologia feminista”, 
en la qual jo em posiciono, és acceptada epistemolò-
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gicament, donat que el terme “feminista” es carac-
teritza per fer crítica de la construcció social de la 
feminitat i la masculinitat, també en les societats del 
passat, i treballa per a la valorització i reconeixement 
de tota la història descartada del patriarcat, preocu-
pant-se també de les identitats no normatives i dissi-
dents. El que va començar impulsat per la resignifica-
ció del paper les dones en la societat i en la història 
ha derivat en una resposta comuna que articula acti-
vismes molt diversos i complementaris.

L’arqueologia feminista proposa maneres diferents 
d’entendre els grups humans destacant-ne la vàlua 
del vincle i la connexió social. La capacitat afectiva 
i la pràctica de la relació i de la cura com a pilars 
fonamentals de la vida social; valors antagònics al 
patriarcat, des d’on s’ha interpretat (Montón Subías i 
Lozano Rubio, 2012).

Els diferents estudis i recerques que s’han fet i es fan 
avui dia es poden agrupar en cinc temàtiques dife-
renciades:

Una temàtica serien els treballs més teòrics, centrats 
en la producció, divisió sexual del treball i sosteni-
ment de la vida (Escoriza Mateu, 2002, 2007; Esco-
riza Mateu i Sanahuja Yll, 2005; Sanahuja Yll, 2006). 
Una altra, l’estudi de les identitats de les societats 
prehistòriques (Hernando, 1999, 2002, 2012, 2015). 
Una altra s’ocupa de fer visibles i donar valor a les 
activitats de manteniment i els estudis específics 
centrats en feines considerades femenines: cistelle-
ria, teixits, ceràmica, etc. (González Marcén coord, 
2000; González Marcén ed, 2012; Sánchez Romero 
ed, 2010; Sánchez Romero i Alarcón García, 2015). 
Per últim, les investigacions fetes fora de l’acadèmia, 
que tenen a veure amb l’educació patrimonial i la di-
vulgació del coneixement sobre la prehistòria a través 
de diferents institucions patrimonials i museístiques 
(Soler Mayor ed, 2006; Soler Mayor, 2009, 2017; 
Querol i Hornos Mata, 2011, 2015; Prados Torreira i 
López Ruiz coord, 2017) i les maneres coeducatives 
d’explicar i transmetre els nous coneixements sobre 
la prehistòria a través de la coeducació patrimonial 
(Cacheda Pérez et al., 2017, 2020; Cacheda Pérez, 
2018a, 2019a, 2020).

Categories d’anàlisi de l’arqueologia feminista

Aquesta tesi treballa amb tres grans categories 
d’anàlisi que ens proporciona l’arqueologia feminista 
per redefinir els coneixements androcèntrics de l’ar-
queologia prehistòrica, que han inundat els estudis 
de les societats del passat; i reflexionar sobre com 
s’ha construït el discurs i com el podem complemen-

tar i adequar perquè representi una societat comple-
ta, no només masculina.

Una prioritat d’aquest estudi és donar eines per fer 
visibles les dones i la seva contribució en la societat 
del passat, estudiar la divisió sexual del treball i les 
relacions socials dels grups humans de les primeres 
societats agricultores i ramaderes. La idea és reflexio-
nar i entendre que la construcció històrica ha estat 
esbiaixada, i reflexionar sobre quan van començar 
les desigualtats entre els gèneres i les conseqüències 
que se’n van derivar: el naixement del patriarcat.

Les categories analítiques triades per complemen-
tar un nou relat divulgatiu en arqueologia prehistòri-
ca són: la vida quotidiana i les activitats de mante-
niment (on són les dones i què feien a les primeres 
societats agrícoles), la divisió sexual del treball (què 
fan les dones d’aquestes societats agrícoles i quan 
comença la desigualtat de gènere) i la genealogia de 
les identitats (la construcció identitària dels homes i 
dones en aquell moment, en el qual les dissimetries 
s’accentuen).

La vida quotidiana i les activitats  
de manteniment 

...quan una noia té per primera vegada la menstrua-
ció li comunica a la seva mare, qui la porta a un petit 
tipi separat de la resta. Es mantenia allà aïllada durant 
quatre dies mentre la mare li ensenyava de manera 
cerimonial i constant l’art de cosir pells i confeccionar 
mocassins amb el punxó. Si la noia ho feia seria bona 
amb el punxó, si no ho feia mai seria treballadora... 
(Cultura Lakota del segle XIX. Royal Hassrick, 1964 
pp. 41-42, citat per Janet D. Spector en Colomer et 
al, 1999).

En aquest paràgraf sobre la cultura Lakota hi tenim 
un exemple de visualització de les dones i les tas-
ques de manteniment i vida quotidiana, què feien i 
com transmetien la cultura de mares a filles a través 
d’un punxó. Serveix per contextualitzar aquest apar-
tat, que busca fer aparèixer les dones, els i les infants 
i altres col·lectius socials, i la seva aportació dins de 
la narrativa científica prehistòrica a través de la re-
visió del registre arqueològic, on es poden rastrejar 
les activitats de manteniment i la posterior definició 
d’aquestes tasques, que és una de les prioritats de la 
l’arqueologia feminista.

Les dades que tenim per sexar les persones d’aques-
tes societats ens les proporcionen els estudis pa-
leoantropològics, dades osteomètriques i d’ADN, 
aplicades als enterraments i contextos funeraris 
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que conserven els cossos d’homes, dones i infants, 
a més dels aixovars que els acompanyaven. Amb 
aquests estudis es pot saber el sexe de la persona, 
dades sobre l’alimentació i paleopaties de cada es-
quelet, i es pot conèixer de quins moviments i feines 
es deriven o les circumstàncies de la mort. També la 
cultura material ens dona informació sobre alimenta-
ció i els diferents usos dels objectes. I en l’art rupestre 
i l’art llevantí hi trobem figures femenines, masculi-
nes i d’altres indeterminades i de diferents mides, 
representades realitzant diferents tasques de la vida 
en comunitat de les primeres societats agricultores 
i ramaderes (Lillo Bernabeu, 2014; Escoriza Mateu, 
2002; Sánchez Romero, 2006). Amb totes les dades 
proporcionades pel registre arqueològic, es pot fer 
una aproximació de la vida quotidiana en aquestes 
societats i visibilitzar les dones i les activitats de tot el 
col·lectiu social.

Un exemple en què es poden veure les pràctiques de 
manteniment associades als estudis dels ossos seria 
l’estudi dels esquelets femenins del mesolític i neolí-
tic a la necròpoli de Tell Abu Hureyra (Síria), on s’ha 
demostrat que les dones presenten un desgast als 
dits dels peus degut a la postura d’estar agenollades 
per moldre els cereals (Molleson, 1989). O l’estudi 
de l’artrosi i de l’estrès múscul esquelètic que s’ha 
realitzat sobre els cossos d’algunes necròpolis de 
l’Argar (2250-1450 aC), que mostren una diferència 
clara entre els patrons de mobilitat de les activitats 
masculines i les femenines en el desgast dels ossos; 
el de les dones era inferior al del homes i s’explica 
per la vinculació de les dones a les tasques de man-
teniment dins dels poblats, que impliquen desplaça-
ments curts (Montón Subías, 2010).

També a les necròpolis del món argàric als aixovars 
associats a les dones apareixen els punxons de bron-
ze al llarg de tota la diacronia, i constitueix un element 
comú que traspassa diferents categories socials. 
Probablement era una eina associada a les produc-
cions tèxtils i es vincula a les activitats de manteni-
ment de la vida quotidiana, segons diverses autores 
(Sanahuja Yll, 2006; Montón Subías, 2010; Sánchez 
Romero, 2008, 2018).

A les necròpolis també hi trobem esquelets i restes 
òssies d’infants. De fet, és previsible que la morta-
litat infantil fos elevada, ja que les criatures estaven 
exposades a nombrosos riscos que podien causar 
una mort prematura. Al jaciment argàric del Cerro de 
las Viñas (Murcia), per exemple, es va localitzar un 
enterrament d’una dona que tenia un fetus a la pelvis 
col·locat en una postura transversal que se suposa 
que va provocar la mort a la dona i la criatura durant 
el part (de Miguel Ibáñez, 2006). També trobem imat-

ges de parts a l’art llevantí, a l’abric de los Chaparros 
a Terol, o a l’abric de La Higuera, també a Terol (Lillo 
Bernabeu, 2014). Les criatures també participen en 
la construcció social dels grups humans; per tant, és 
important conèixer com han estat gestats, alimentats, 
socialitzats i ensenyats, vist que aquestes pràctiques 
formen part també de les activitats de manteniment 
i cura dins de la vida quotidiana (Sánchez Romero, 
2006, 2008, 2018).

A l’hora de reconstruir la vida de les societats del pas-
sat, l’arqueologia prehistòrica s’ha centrat en l’estudi 
del que passa fora de la unitat domèstica: per exem-
ple, en la producció corporativa de béns excedenta-
ris, l’intercanvi i les aliances a escala regional i interre-
gional, la lluita dels humans per controlar en medi, les 
jerarquies i les estructures de dominació entre assen-
taments. L’arqueòloga Ruth E. Tringham (citada per 
Colomer et al, 1999), posa el seu interès en l’estudi 
de les unitats domèstiques prehistòriques, en el que 
succeeix dins de la casa i al seu voltant, per la falta 
d’interès que s’havia donat per descobrir els fons de 
les accions socials a petita escala (juntament amb 
una devaluació de les dones i de les seves tasques), 
que caracteritzava tant l’arqueologia social d’índole 
marxista com la no marxista. Seria exactament una 
construcció, aquesta vegada, des del punt de vista 
però masculí, en arqueologia prehistòrica (Hartsock, 
1983; Wylie, 2003, 2012).

Tringham anomena els seus estudis arqueologia de 
les unitats domèstiques, identificant-les com a unitats 
de cooperació, partint de la premissa que les accions 
corporatives també tenien lloc a uns altres nivells. A 
partir de l’escala d’anàlisi de la unitat domèstica, és 
possible fer visibles les dones de la prehistòria i la 
seva producció, atès que en aquest nivell (unitat mí-
nima de reproducció social) la seva presència està 
garantida. El reconeixement d’aquesta connexió en 
la investigació de les formacions socials des del punt 
de vista feminista de Hartsock, es facilita una com-
prensió molt diferent de la natura i el paper de la feina 
i de les relacions socials a nivell de les unitats domès-
tiques, de la condició de la feina de les dones i de 
la tensió existent en les relacions de gènere. De les 
investigacions de Tringham i altres pioneres sortirà la 
categoria tasques de manteniment dins de l’arqueo-
logia feminista a Espanya.
La categoria tasques de manteniment apareixen 
esmentades per primera vegada per l’arqueòloga 
Laia Colomer el 1996 en el seu article “Contenidors 
ceràmics i processament d’aliments a la prehistòria”, 
publicat en català; i en dos textos en anglès de les 
investigadores Marina Picazo (Picazo Gurina, 1997) 
i Sandra Montón (Montón Subías, 1999). En caste-
llà, recullen aquesta denominació Paloma González 
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Marcén i Marina Picazo en 2005 (González Marcén i 
Picazo Gurina, 2005).

Una de les primeres investigadores que va centrar la 
recerca en arqueologia feminista, i va començar a de-
finir les denominades pràctiques de manteniment en 
l’entorn de la vida quotidiana d’aquestes societats, va 
ser la professora de la Universitat Autònoma de Bar-
celona Paloma Gonzalez Marcén mitjançant diverses 
publicacions individuals i col·lectives durant els primers 
anys del segle XXI. L’objectiu era visibilitzar les dones 
en la narrativa de la prehistòria i donar valor a les feines 
que feien per ser estructurals i imprescindibles per a 
la supervivència dels primers grups socials sedentaris. 
Dones que eren visibles en el registre de la cultura ma-
terial en contextos arqueològics, però que no s’havien 
interpretat en la producció científica escrita.

Fins aquell moment, el discurs sobre les dones del 
passat era un relat en el qual les dones tenien un pa-
per subordinat definit per la seva capacitat reproduc-
tiva en qualsevol context social. Així, va ser invisibilit-
zat qualsevol paper actiu de les dones en les grans 
transicions culturals, com ara la revolució neolítica o 
les construccions dels estats. Les dones, confinades 
a l’esfera domèstica del tipus que fos, amb mobilitat 
limitada i dependents dels homes dominants. Els mo-
dels convencionals de divisió de treball basats en do-
nes recol·lectores, àmbit domèstic/homes caçadors, 
àmbit públic, no se sustenten etnogràficament tam-
poc en les investigacions arqueològiques. L’arqueo-
logia prehistòrica, d’aquesta manera, ha participat i 
sustentat un discurs de naturalització d’uns rols de 
gènere androcèntrics basats en models del present 
(Koide et al, 2014).

Gonzalez Marcén, conjuntament amb la investigadora 
Marina Picazo Gurina, va definir les tasques de man-
teniment, desenvolupades majoritàriament per dones, 
com a activitats identificades a través d’objectes (la 
cultura material), que es relacionen amb tasques que 
procuren el sosteniment i el benestar del grup social 
des del naixement fins, en moltes cultures, el tracta-
ment de la mort. Aquestes tasques també inclouen el 
teixit, el menjar, les feines relacionades amb la salut, 
el benestar, la cura i la higiene. Per a elles, es tracta 
de tasques que creen i conserven les estructures so-
cials, i per això són estructurals i també ens informen 
sobre la divisió sexual del treball. Activitats que reque-
reixen un coneixement especialitzat i unes pràctiques 
tecnològiques i simbòliques específiques. També es 
relacionen amb totes les formes de cures que creen 
i conserven les relacions afectivorelacionals que con-
formen i sostenen la pràctica quotidiana dels grups 
humans. Són activitats que es poden interrompre i re-
tornar-les a fer fàcilment, cosa que permetia a les do-

nes fer altres funcions relacionades amb el processa-
ment dels aliments amb la xarxa de pràctiques socials 
i simbòliques que implica el repartiment i el consum 
(González Marcén i Picazo Gurina, 2005; González 
Marcén et al, 2005). Les activitats de manteniment, 
definides com a categoria analítica es troben també 
caracteritzades i definides en un sentit molt ampli en 
un article de l’arqueòloga Eva Alarcón, on les presenta 
com una de les principals línies d’investigació de l’ar-
queologia feminista (Alarcón García, 2010).

Aquestes activitats de manteniment creen unes pràc-
tiques socials que tenen una dinàmica, un temps 
(quotidianitat) i una organització espacial pròpia. 
Han rebut escàs interès per part de la investigació 
arqueològica convencional, per la falta d’interès 
per feines, que en moltes cultures actuals han es-
tat atribuïdes a les dones i no han estat valorades. 
Aquesta invisibilització en el discurs arqueològic és 
paradoxal perquè l’evidència empírica d’aquestes 
activitats constitueix una part important del registre 
arqueològic en qualsevol cultura i període històric a 
través de la cultura material recuperada i les anàlisis 
paleoantropològiques. No analitzar aquestes formes 
d’activitat ha estat degut a que les feien dones i, per 
tant, s’han considerat menys rellevants que les mas-
culines, i fora de les ontologies de la historiografia oc-
cidental dels segles XIX i XX.

Aquesta divisió de funcions i temàtiques en el dis-
curs prehistòric, Trinidad Escoriza i Encarna Sanahuja 
la defineixen i ordenen a través de la prehistòria del 
poder, que s’ha explicat i es considera fonamental 
per al desenvolupament de les civilitzacions, i la pre-
història de la relació, que no ha interessat a la inter-
pretació dominant de la prehistòria. La prehistòria del 
poder es refereix a tot allò que inclou la guerra, la 
jerarquització, la centralització política, el control de 
la natura, el desenvolupament tecnològic i el poder 
econòmic (tasques més importants per al pensament 
patriarcal), deixant la vida quotidiana al marge, ex-
cepte l’abastament d’aliments i fabricació d’eines. I 
la prehistòria de la relació, que té a veure amb la vida 
de les dones i els homes, amb les seves necessitats 
corporals, materials, psicològiques, afectives… les 
activitats de la vida quotidiana, que són les que no 
s’han explicat (Escoriza Mateu i Sanahuja Yll, 2005).
Escoriza, defineix les activitats de la vida quotidiana 
com a feines productives, tecnològiques i simbòli-
ques, com a activitats de sosteniment dels vincles i 
la cohesió del grup. Activitat reproductiva i creadora 
(de subjectes i objectes); processament, cuinat i em-
magatzematge a curt i llarg termini dels recursos ali-
mentaris per a la seva distribució i consum. Fabricació 
d’objectes: utensilis domèstics, vestits, construcció i 
sanejament d’habitatges. Obtenció, transport i con-
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servació dels productes necessaris per aquest procés 
(aigua, combustible, fang, fusta...); socialització de les 
criatures, cures i relacions afectiu-relacionals. Feines 
cícliques, repetitives, sistemàtiques i vinculades a l’es-
fera domèstica (Escoriza Mateu, 2005, 2006).

Aquestes activitats responen a xarxes interpersonals 
i es conformen a partir de l’acció humana relacional 
i del món material que les envolta i en el que operen. 
L’arqueologia de la quotidianitat, com González Mar-
cén la denomina en els seus primers treballs (Gon-
zález Marcén coord, 2000, ed, 2012, 2006, 2008), 
s’ocupa d’aquells objectes i contextos arqueològics 
interpretats i interpretables en termes de xarxes in-
terpersonals, partint de la certesa que les relacions 
interpersonals bàsiques que es generen en una so-
cietat són derivades de les activitats de manteniment 
i cura (González Marcén et al, 2005, 2007).

Són formes d’interacció que generen dinàmiques im-
portants de comunicació i connexió de la vida social i 
es gesten, superposen o interconnecten a altres for-
mes de relacions socials. Les decisions preses durant 
la vida quotidiana i de les persones que les prenien 
s’interrelacionaven amb les altres esferes de l’acció 
social i formaven part indissoluble de la complexitat 
dels grups humans.

L’escala temporal de la quotidianitat és l’escala de la 
vivència de les persones, l’experiència històrica con-
creta, que es transforma al llarg del cicle vital, acumu-
lant memòries, coneixements i petjades del cos. Allò 
quotidià requereix un apropament a allò singular, que 
des de la perspectiva feminista s’ha d’aplicar tant a 
l’objecte d’estudi i la quotidianitat com al subjecte in-
vestigador: les dones. Els espais arqueològics no són 
abstractes, van contenir vida humana creada per les 
relacions d’un grup humà. Els objectes que trobem 
en contextos arqueològics es relacionen amb les ac-
tivitats que es realitzaven en aquells espais, i si partim 
de la certesa que són les tasques de manteniment les 
que procuren la creació i recreació afectiva i quotidia-
na de tots els grups humans, s’han d’avaluar com 
a generadores d’exigències i condicionants materials 
que es mostren necessàriament en la distribució es-
pacial de la documentació arqueològica (González 
Marcén i Picazo Gurina, 2005).

Alguns factors comuns de les activitats de mante-
niment serien la transcendència en la construcció 
de noves realitats socials i ideològiques, naturalesa 
complexa i variable des del punt de vista organitzatiu 
i tècnic. També la importància de la cultura material 
associada com a creadora i recreadora de la ideo-
logia domèstica i del grup de convivència. Cultura 
material com a mediadora de l’esfera afectiva i rela-

cional i les implicacions socials i culturals dels canvis 
en els espais de les tecnologies d’aquestes activitats, 
més enllà d’una lectura utilitarista o economicista 
d’aquestes transformacions. Les activitats de man-
teniment s’han considerat rutinàries, repetitives, me-
càniques i monòtones, també constants en tots els 
temps i llocs; és a dir, sense canvi. S’han considerat 
alienes a la transformació social, econòmica, ideolò-
gica i política que confereix dinamisme i creativitat a 
les societats humanes, tot i existir evidències que les 
activitats de manteniment han experimentat en tots 
els períodes històrics canvis importants, i especial-
ment quan es produeixen canvis generals abruptes i 
els grups humans han de posar a prova la seva ca-
pacitat de transformar les seves pràctiques (González 
Marcén et al, 2005).

En la gestió del temps quotidià de les dones, aques-
tes han hagut de bellugar-se entre diferents llocs per 
assegurar el manteniment dels grups a partir de les 
activitats de producció i reproducció de la vida, que 
en molts casos han restringit la mobilitat de les dones. 
L’autonomia de moviment de les dones ha variat molt 
al llarg de l’evolució històrica. Es pensa que, mentre 
les activitats de les dones van ser considerades part 
essencial de la feina productiva del grup, la seva mo-
bilitat era indispensable per al necessari compliment 
d’aquestes tasques. Entre els grups caçadors-re-
col·lectors, la mobilitat oberta de les dones que, per 
exemple, recollien els recursos vegetals, era un fac-
tor clau en la supervivència dels grups. En períodes 
prehistòrics posteriors, probablement les dones es 
bellugaven de manera relativament lliure en un espai 
més restringit, en el poblat i el seu territori immediat 
(Hernando, 2002). És possible que fos a les primeres 
societats agrícoles en què hi aparegués l’especialit-
zació del treball en funció del sexe (Escoriza Mateu, 
2002, 2005), i s’iniciessin formes de sedentarització 
en les dones més que en els homes, confinant-les 
de manera gradual a un espai delimitat que s’ha 
tendit a homologar amb el context domèstic. Proba-
blement en aquell període van emergir les primeres 
ideologies que relacionen la mobilitat interdependent 
amb la sexualitat femenina i els seus potencials pe-
rillosos (Hernando, 2002). Les restriccions sobre les 
dones augmenten en les societats complexes, on es 
defineixen noves formes de divisió dels espais dels 
assentaments amb usos diferenciats entre dones 
i homes. En separar-se les activitats d’homes i do-
nes, tant físicament com simbòlicament, es van crear 
esferes espacials i de mobilitat masculina i femenina 
cada vegada més diverses i desiguals (González Mar-
cén et al, 2005, 2007).

Els canvis en la mobilitat de les dones a les societats 
del passat segurament tindrien una expressió espa-
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cial en l’àmbit per excel·lència de la vida quotidiana, 
el de les activitats de manteniment i en la creació i or-
ganització de models d’unitat domèstica i de la seva 
reproducció. Canvis i transformacions que afectarien 
de forma profunda l’estructura de les societats i con-
formarien la base humana i material per als canvis 
polítics i macroeconòmics (Hernando, 2002, 2005).
Tradicionalment s’ha considerat que les feines que 
es desenvolupen en la vida quotidiana o les tasques 
de manteniment i cura no canvien, així com tampoc 
ho fan les funcions econòmiques o les dinàmiques 
socials que les acompanyen; és a dir, que romanen 
estàtiques i independents dels altres moviments 
socials i econòmics que afecten les societats i les 
transformen. Aquest judici s’explica a través de la 
consideració pejorativa que reben les denominades 
feines domèstiques, vinculades amb el pensament 
actual androcèntric i sustentat en estereotips sexis-
tes i idees preconcebudes, de manera que la feina 
domèstica posseeix una baixa consideració social i 
és percebuda com a irrellevant per a l’explicació de 
la dinàmica social i històrica dels grups prehistòrics( 
Sánchez Romero i Aranda Jiménez, 2005).

Les causes que identifiquen avui les tasques de la 
vida quotidiana amb feines no productives i inamovi-
bles es deuen a l’anàlisi actual del temps de la feina 
de manera mercantil (tasques remunerades o no; les 
no remunerades, o infraremunerades, són les asso-
ciades actualment a les tasques de manteniment i 
cura). També es deuen a la manera de transmetre 
el coneixement, ja que el coneixement de les dones 
ha quedat marcat al llarg de la història per la comu-
nicació oral. Amb l’aparició de l’escriptura i la seva 
apropiació per part d’unes poques persones, ha es-
tat una font de poder restringida pel grup que la fa 
servir i que no van ser les dones. Una altra causa és la 
idea que aquestes feines no requereixen tecnologia ni 
experiència o coneixements especialitzats. Paraules 
com ara “tècnica” i “tecnologia” han estat lligades es-
sencialment al món masculí. En societats prehistòri-
ques, aquestes paraules es relacionen amb concep-
tes de metal·lúrgia, lítica, ceràmica, i no van lligades 
a productes alimentaris, cistelleria o tèxtil, quan són 
processos similars de producció d’objectes per a la 
vida social (Escoriza Mateu, 2003), en els quals una 
determinada matèria prima es transforma mitjançant 
una sèrie de tècniques, coneixements i habilitats fins 
aconseguir un producte elaborat (Sánchez Romero i 
Aranda Jiménez, 2005).

En resum, les activitats de manteniment s’han con-
siderat pràctiques no remunerades, invisibilitzades i 
realitzades per dones, i es fa una projecció directa 
amb la societat actual patriarcal. Per això no s’han 
volgut estudiar les petjades del registre arqueològic, 

perquè no es consideraven productives i estructurals 
per a l’arqueologia científica dominant androcèntrica 
fins l’aparició de l’arqueologia feminista. S’ha demos-
trat que aquestes activitats i processos, dins del marc 
de la vida quotidiana, facilitaven de manera col·lectiva 
la persistència i la supervivència de les societats en 
les quals es desenvolupaven; i permetien l’explotació 
d’un rang de recursos més extensos, més productius 
i més beneficiosos, dels quals se’n beneficiava tot el 
grup al complet, homes inclosos. (Escoriza Mateu, 
2007; Sánchez Romero, 2009).

A més de les activitats productives de reproducció, 
manteniment i cura, hi havia d’altres treballs i acti-
vitats considerades d’abastiment i també producti-
ves, o les feines polítiques-simbòliques, en les quals 
les dones també hi participaven. Si les dones de les 
primeres societats agricultores feien també aquests 
treballs i, a més, s’ocupaven també de les feines de 
manteniment i cura, de què es beneficiava tot el grup 
—com han demostrat els estudis en arqueologia fe-
minista— qui aportava més en temps i esforç a la 
vida en comunitat?

L’estudi amb profunditat de les pràctiques de manteni-
ment va més enllà de l’arqueologia del remei (Harding, 
1986a, 1986b), postulat teòric i metodològic basat en 
el concepte que la cultura material constitueix un reflex 
passiu del comportament social, i que es tracta d’afe-
gir dones per fer prendre consciència. Amb la recerca 
de les pràctiques de manteniment es renova l’èmfasi 
en la cultura material com a element actiu en la cons-
trucció de les relacions socials; se li dona importància a 
allò social, simbòlic i ideològic dels objectes, no només 
la part funcional. S’uneixen a l’anàlisi funcional de la 
vida quotidiana l’anàlisi social, simbòlica i ideològica. 
Les restes de la cultura material relacionades amb tots 
els seus processos, agafen importància mitjançant la 
comprensió dels aspectes materials i no materials de 
la vida (Colomer et al, 1999).

Aquest canvi en l’estratègia d’investigació metodolò-
gica va ser influenciat per la filosofia de la ciència 
feminista, per pensadores com Harding (Harding, 
1986a, 1986b, 1987), Haraway (Haraway i Sega-
rra, 2019) o l’arqueòloga Alison Wylie, (Wylie, 2003, 
2012), i va més enllà de la crítica de l’androcentrisme 
en la ciència, atès que posa en dubte la vigència dels 
criteris que validen la construcció del coneixement 
científic mitjançant el mètode empirista i la seva uni-
versalitat en el discurs. Es tracta d’acceptar que la 
cultura material podria tenir un paper més destacat 
en l’arqueologia que no fos el de simplement un reflex 
passiu i general del comportament humà. Admetre 
que els objectes i els cossos són subjectes actius per 
a l’obtenció de coneixement objectiu.
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La teoria de l’acció d’Arendt, i la seva reflexió sobre 
els àmbits de la vida activa —definint tasca, feina i ac-
ció— fan repensar les diferents categories d’anàlisi de 
l’arqueologia feminista. Les tasques de manteniment 
es fixen en la definició de les tasques d’Arendt, que 
les descriu com aquelles encaminades a la reproduc-
ció i manteniment del cos i de l’espècie. Les activitats 
de manteniment, però, van més enllà i introdueixen la 
producció d’objectes durables i la transformació de 
la natura, per exemple, a través de pràctiques agrí-
coles. Aquesta producció i transformació, Arendt les 
denomina feines, i s’equipararien al que entenem avui 
en dia com a treball dins del capitalisme. Aquestes 
dues categories, tasca i feina, per a Arendt corres-
pondrien a l’esfera privada, relegant a l’esfera pública 
l’acció, a la qual atribueix la capacitat de llibertat, de 
participar de la vida social i de donar-li un sentit al 
món. Aquesta esfera seria la pública. Per a les tas-
ques de manteniment, definides per l’arqueologia fe-
minista, totes tres característiques de la vida activa 
s’ocuparien de l’entorn de les dones i va més enllà 
de la dualitat tasques - feina d’Arendt, vist que les 
denominades tasques de manteniment serien treballs 
tots productius, incloent la reproducció o producció 
de cossos. En aquest punt de vista hi aprofundeixen 
els estudis sobre la divisió sexual del treball.

Les tasques de manteniment, que acabem d’analit-
zar com a categoria d’estudi de l’arqueologia femi-
nista, lliguen directament amb la següent categoria 
que s’ha tingut en compte en aquest estudi: la divisió 
sexual del treball en les primeres societats agriculto-
res i ramaderes. Fer visible i identificar què feien les 
dones és la principal font d’informació per desenvo-
lupar teories sobre la divisió sexual del treball en les 
primeres societats sedentàries.

La divisió sexual del treball

Els homes cacen una mica a l’estiu, combaten, maten 
als seus enemics, ballen, mengen, dormen i fumen. 
Les dones ho fan tot. Cuiden dels més petits, tallen la 
fusta i la transporten a l’esquena a distàncies de fins a 
una milla, preparen el camp per als cultius, planten el 
blat, recol·lecten fruits salvatges, transporten la caba-
na, i a l’hivern tallen i transporten els troncs que des-
prés faran servir per subjectar-la al terra, netegen la 
neu, etc. I els homes normalment seuen i contemplen 
la seva feina. (Cultura Dakota del segle XIX. Philander 
Prescott, 1852 p. 188, citat per Janet D. Spector en 
Colomer et al, 1999).

Aquest paràgraf ens il·lustra sobre la següent catego-
ria d’anàlisi, la divisió sexual del treball. Aquesta cate-
goria també servirà per ampliar la narrativa o discurs 

sobre les primeres societats agrícoles prehistòriques, 
constatar les dissimetries laborals, i què va suposar 
per als diferents gèneres aquesta desigualtat. Es trac-
ta d’evidenciar les feines que feien els diferents grups 
humans i les dissimetries socials que ja es constaten.
La progressiva sedentarització dels grups humans 
durant el neolític va comportar un canvi important 
vers les dones. L’agricultura va augmentar la càrrega 
a la feina del col·lectiu femení, tal com ens demostren 
les paleopaties trobades i les marques d’estrès als 
estudis d’ossos femenins, que indiquen un increment 
del temps dedicat a les tasques agrícoles i la prepa-
ració dels aliments, fonamentalment la molta. A més, 
l’augment considerable de la població en aquests 
moments suposa un canvi per a elles degut al major 
nombre d’embarassos, en deixar d’alletar les criatu-
res més aviat gràcies a la llet dels animals domesti-
cats, entre d’altres aliments. Els nivells de prolactina 
baixen després de la lactància i les possibilitats d’em-
baràs augmenten (Sánchez Romero, 2006).

Una de les arqueòlogues feministes que més aporta 
sobre les dissimetries en les feines masculines i feme-
nines i la divisió sexual del treball és Trinidad Escoriza 
Mateu, professora de la Universitat d’Almeria. Esco-
riza el 2002 va publicar “La representació del cos fe-
mení. Dones i Art Rupestre Llevantí en l’Arc Medite-
rrani de la Península Ibèrica” (Escoriza Mateu, 2002). 
En aquesta publicació es posiciona com a arqueòlo-
ga materialista feminista i, des de fonts marxistes i 
del feminisme de la diferència, es deixa influenciar 
per discursos basats en les teories de Nancy Harding 
(Harding ,1983) per explicar la seva aportació la teoria 
de la producció de la vida social des del feminisme 
materialista. En aquesta publicació es presenta un 
catàleg amb la identificació sexada de la represen-
tació de dones d’una seixantena d’abrics o balmes 
en l’art llevantí amb la intenció d’observar quins tre-
balls fan les figures de sexe femení representades, i 
quins el masculí, com a objecte d’estudi material, ja 
que argumenta que només mitjançant l’anàlisi de les 
condicions objectives dels col·lectius socials i sexuals 
és factible un apropament a les societats del passat 
(Escoriza Mateu, 2002, 2003, 2007). Identifica les fi-
gures femenines a través de la representació de pits, i 
pit i faldilla com a identificador objectiu. També figures 
només amb faldilles com a identificador subjectiu, per 
no trobar-se, en el seu estudi, cap dona amb arc i 
fletxes i faldilla, o arc i fletxes i pits. Les figures mas-
culines es representen amb els atributs sexuals com 
a identificador objectiu, i com a identificador subjectiu 
fa servir arc i fletxes, encara que no tinguin el sexe 
masculí representat. Escoriza defensa que s’ha de 
sexar el passat, i ho fa a través de les representacions 
femenines i masculines de l’art llevantí amb aquesta 
metodologia de caracterització. No té en compte les 
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figures no sexuades ni les representacions que per 
a ella són dubtoses, que podrien representar altres 
realitats no binàries. Fa una classificació sexual de les 
figures representades de manera binària.

No analitza les representacions figuratives partint del 
concepte de gènere (que es definiria posteriorment), 
sinó des del sexe dels subjectes (que n’exigeix la re-
presentació biològica), per no caure en determinis-
mes del tipus biologista. Ella critica que la categoria 
gènere ha produït una accentuació de l’essencialisme 
i l’universalisme en la disciplina arqueològica. Sexar el 
passat és l’única manera d’accedir al coneixement 
de les relacions del que va passar entre els sexes i 
la divisió sexual del treball existent en qualsevol so-
cietat. És crucial sexar homes i dones perquè fer-ho 
té connotacions sociològiques rellevants i significa 
desconstruir els estereotips projectats des del pre-
sent i que invisibilitzen els subjectes socials (Escoriza 
Mateu i Castro Martínez, 2011). Escoriza es fixa en el 
binarisme sexual.

A través d’aquesta anàlisi, ella identifica dos tipus 
de treballs, econòmics i politicoideològics, que redi-
mensionen socialment les imatges, ja siguin figures 
masculines, femenines, dels animals o dels objectes 
representats; i proporcionen informació d’aquests 
dos tipus de feines.

Els treballs econòmics els classifica en quatre tipus: 
la producció de cossos (la reproducció d’individus i 
les feines de manteniment i cura associades), la pro-
ducció d’objectes (fabricació de cultura material), la 
producció de manteniment de subjectes (fabricació 
d’objectes per a les tasques de manteniment i cura), i 
la producció de manteniment d’objectes (tasques de 
manteniment i reutilització dels objectes). I els treballs 
politicoideològics, que serien les activitats relaciona-
des amb l’ús de determinats símbols, polítiques de 
gestió de la producció, activitats de mediació, coor-
dinació, imposició o defensa; i serien de tres tipus: 
activitats de relació entre dones, activitats de relació 
entre homes i dones i activitats relacionades amb la 
violència, la guerra i la mort (Escoriza Mateu, 2002, 
2005, 2006, 2007).

Les figures femenines es representen duent a terme 
un ventall de treballs econòmics: desbrossament, ne-
teja de camp (amb pals), recol·lecció, sembra, pastu-
ratge, transport d’objectes i participació en batudes 
de caça. També hi ha representacions de figures fe-
menines, moltes menys, amb figures de mida més 
petita en escenes de cura i manteniment, de criatures 
i d’altres figures. Els homes representats en treballs 
econòmics apareixen en escenes de caça, i en menor 
mesura, de pasturatge. La contribució econòmica del 

treball en aquestes escenes és clarament menor en 
les figures masculines.

Les feines politicsoimbòliques: apareixen escenes 
d’activitats de relació entre figures femenines, sobre-
tot. Es tracta d’escenes entre dos o més dones reu-
nides relacionant-se entre si; de vegades hi apareixen 
homes, també amb individus infantils, sense objectes 
materials i sense fer cap activitat relacionada amb les 
econòmiques. Aquestes activitats ens parlen de les 
dones, del seu entorn més immediat, dels llocs so-
cials on estableixen vincles entre elles. El Cogul n’és 
un exemple.

Els homes, per contra, apareixen en activitats relacio-
nades amb la violència i la guerra. Es tracta d’activitats 
improductives i suposen la destrucció dels cossos, la 
mort. No trobem figures femenines en aquestes es-
cenes, de manera que es fa evident, segons aquesta 
divisió del treball que fa Escoriza, que els homes es-
tan relacionats amb la mort: com a activitat econòmi-
ca amb la caça, i com activitat politicosimbòlica, amb 
la guerra (Escoriza Mateu, 2002, 2007).

Amb aquesta proposta de divisió sexual del treball de 
les societats llevantines, Escoriza planteja la teoria de 
la producció de la vida social, dins de l’arqueologia 
social, amb l’objectiu d’accedir al coneixement de les 
condicions objectives de tots els col·lectius socials i 
sexuals implicats en la producció i el manteniment de 
la vida. Per entendre aquesta teoria, primer reflexiona 
sobre què entenem per feina. Per a Escoriza es tracta 
de generar vida social, amb activitats desenvolupa-
des amb un objectiu social i que impliquin desgast o 
despesa de temps i d’energia. En la teoria de la pro-
ducció de la vida social, tota societat es reprodueix 
mitjançant diferents tipus de produccions, concreta-
ment i com s’ha vist: la producció de cossos, la pro-
ducció d’objectes, la producció de manteniment de 
subjectes, i la producció de manteniment d’objectes 
(Escoriza Mateu, 2007).

La producció de cossos (Balaguer Nadal i Oliart Ca-
ravatti, 2002) es refereix a la reproducció biològica, 
que també seria una feina econòmica que implica 
temps i energia. A més, és un treball socialment ne-
cessari gràcies al qual continua la vida. Si no hi ha 
vida, la resta de produccions no tenen sentit ni finali-
tat. (Escoriza Mateu, 2002, 2005, 2007). La producció 
de manteniment de subjectes, relacionada amb la de 
cossos, és un treball econòmic fonamental per tal que 
la vida immediata continuï, amb els treballs de cura 
i afectivorelacionals, que també requereixen temps i 
energia. Són treballs de tipus econòmic i estructurals, 
per tant, igual de rellevants que els altres identificats 
amb els individus masculins com ara la caça.



55

EL
S 

M
A

RC
S 

TE
Ò

RI
C

S

En la contribució social a la vida que ella fa mitjançant 
feines de dos tipus, econòmiques i politicoideològi-
ques, orientades a la reproducció de la pròpia so-
cietat, les dones tenen un paper més important i, en 
relació amb la divisió sexual del treball, és un paper 
dissimètric, ja que elles ocupen més temps i energia. 
Les dones participen en totes les feines proposades 
en aquesta teoria de la producció de vida social, són 
les que més contribueixen en la producció i mante-
niment de la vida social en general. Els homes, en 
canvi, la seva participació, també l’econòmica, és 
molt menor: només apareixen representats en acti-
vitats de caça i guerres. Les dones inverteixen més 
temps i esforç en el treball, en la producció material 
de la societat. Es constata la diferència entre els se-
xes en relació a la seva contribució en el marc de 
les diferents produccions; un grup treballa global-
ment més temps (el col·lectiu femení) que l’altre (el 
masculí) i, en canvi, el benefici social és similar per 
a tot el col·lectiu. Es mostra aparentment una situa-
ció no igualitària i d’explotació, independentment de 
les tècniques d’obtenció d’aliments implementades, 
i de com el col·lectiu masculí se’n beneficiaria sen-
se generar altres compensacions materials (Escoriza 
Mateu, 2002, 2005, 2007).

El grup femení participa en les activitats econòmi-
ques i de les politicosimbòliques, de manera que 
portaria a terme la majoria de les feines. Es ratifica 
que la caça, l’activitat econòmica més representada i 
en què els protagonistes són els individus masculins, 
no era una manera prioritària d’obtenir aliments en 
aquell moment; fet que es demostra en les activitats 
econòmiques documentades i estudiades a través 
del registre arqueològic en molts jaciments arqueolò-
gics coetanis a l’art llevantí, com la Draga (Banyoles, 
Girona), la necròpolis de Sant Pau del Camp (Barce-
lona), Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Barce-
lona) o Can Gambús (Sabadell, Barcelona) (Escoriza 
Mateu, 2002, 2005; Escoriza Mateu i Piqué Huerta, 
2011; Masvidal Fernández et al, 2003). A més, en al-
gunes escenes de caça hi ha dones participant com 
a observadores, que s’integren en les batudes i no 
s’havien mencionat abans (Escoriza Mateu i Castro 
Martínez, 2011).

Dins d’aquesta teoria de la producció social que plan-
teja Escoriza, tenint en compte la representació d’es-
cenes i figures en l’art llevantí, exposa que la feina 
de reproducció de cossos no està representada als 
panells, i que la de manteniment i cura gairebé tam-
poc. I aquí va més enllà, argumentant que la intenció 
de les societats llevantines era ocultar l’explotació del 
col·lectiu femení en determinants moments i invisibi-
lizar-les. Les dones, com a productores de vida, en 
possibiliten la continuació amb les seves feines amb 

temps i esforç del seu propi cos. Els homes, com 
que no donen vida, poden no sentir-se seva aquesta 
realitat material, i potser per aquest pensament es fa 
més comprensible la seva vinculació amb la mort dels 
cossos. Per a ella, es dona la primera diferencia entre 
dones i homes relacionada amb el cicle de la vida: hi 
ha una evident separació en funció del sexe en la no 
participació (voluntària o imposada) de les dones en 
activitats relacionades amb la mort (Escoriza Mateu, 
2002, 2005, 2006, 2007).

Argumenta que l’única activitat que l’home no pot 
fer, que és tenir criatures, no es representa a l’art lle-
vantí; aquí hi ha autores que difereixen, com Maria 
Lillo (Lillo Bernabeu, 2014) o Carmen Olària (Olària 
Puyoles, 2001), però Escoriza només sexa les figures 
femenines si es veu clarament que ho son. Tampoc 
apareixen representats els atributs sexuals femenins 
(al paleolític sí, les vulves), però sí que es representen 
els fal·lus masculins. A més, es sobredimensiona la 
caça com l’única manera d’obtenir aliments, en de-
triments d’altres pràctiques productives que van te-
nir més importància i que també les feien les dones. 
Per a ella, això és violència contra les dones (Escoriza 
Mateu, 2007).

Per concretar, argumenta que en l’art llevantí s’evi-
dencia que hi ha una explotació sobre el col·lectiu 
femení perquè la major part de les càrregues labo-
rals depenen d’ell, mentre que el benefici és per a 
tot el grup. El grup femení és el que més contribueix 
a la producció i al manteniment de la vida de tota la 
comunitat. També constata la presència de mecanis-
mes que invisibilitzen i oculten el treball femení com a 
capital social puntual: producció de vida i les tasques 
de manteniment, discriminant tot el col·lectiu.

En la interpretació de l’art llevantí d’aquestes socie-
tats àgrafes, l’arqueologia prehistòrica ha creat una 
visió falsejada de les pràctiques econòmiques, ator-
gant a dones i homes rols socials androcèntrics dife-
rents pel que fa a la contribució a la vida social. Per 
això analitzar la contribució del col·lectiu femení a la 
producció i manteniment de la vida a través de l’art 
llevantí ens ofereix una altra mirada més completa. La 
mirada masculina que ha fet i fa lectures de les repre-
sentacions femenines llevantines no va estar atenta a 
la vida en la seva materialitat quotidiana. Les dones 
van ser productores i mantenidores de la vida social, 
opció no considerada, no reconeixida socialment ni 
econòmicament. S’ha fet una lectura patriarcal que 
genera una visió de les feines realitzades pel col·lectiu 
femení que no es corresponen a la realitat; les dones 
feien moltes feines relacionades amb l’àmbit domès-
tic (que no s’han representat) i altres fora de la unitat 
domèstica (que s’han invisibilitzat, en detriment del 
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que feien els individus masculins). Hi ha una construcció 
interessada del temps i de l’espai en aquelles societats 
des del present que beneficia el col·lectiu masculí en de-
triment del femení, que repercuteix en la visibilitat de les 
dones en la seva contribució social com a col·lectiu en el 
present (Escoriza Mateu, 2007).

Per a Escoriza, aquesta reflexió sobre la divisió sexual 
del treball dins les comunitats llevantines deriva en dues 
hipòtesis interpretatives sobre com eren ideològicament 
aquelles societats, per concloure que eren societats pa-
triarcals que exercien de manera coercitiva la violència 
contra les dones (Escoriza Mateu, 2002, 2006).

La primera hipòtesi que planteja seria que les repre-
sentacions llevantines il·lustrarien l’expressió mate-
rial de comunitats en què la caça seria una activitat 
important per a l’obtenció d’aliments, encara que 
compartida amb altres activitats agropecuàries. Par-
la d’una ideologia dels caçadors, que dimensiona la 
caça en comptes d’altres activitats productives que 
es representen menys. Implicaria una situació de 
violència contra les dones, ja que les representacions 
posen en relleu una situació d’obtenció d’aliments 
que no és real: l’escassa representació de les dones 
i la no rellevància d’allò que fan. Si aquesta hipòte-
si fos real, representaria la màxima expressió de la 
ideologia patriarcal de comunitats amb economies 
fonamentalment caçadores i recol·lectores, que ins-
titucionalitzen i legitimitzen el domini masculí i el con-
trol sobre les dones.

La segona hipòtesi apuntaria a que les representa-
cions llevantines són compartides per un nombre 
ampli de comunitats àgrafes en què, en unes, hi 
predominen les tècniques agrícoles i ramaderes per 
a l’obtenció de l’aliment, i en altres, la caça i la re-
col·lecció. De totes maneres les activitats politicoi-
deològiques establirien unes normes socials, en què 
l’activitat més important seria la caça (igual que l’altra 
hipòtesi), situació no real que torna a invisibilitzar les 
dones i la seva feina productiva des de la violència i la 
coerció, legitimada per una ideologia patriarcal.

Durant dècades, l’arqueologia prehistòrica ha contri-
buït a institucionalitzar i perpetuar l’ordre social esta-
blert pel patriarcat com una cosa natural i, a més, ho 
ha normalitzat. El patriarcat naturalitza activitats com 
ara la producció de nous individus i el treball domès-
tic com a feines no del tipus econòmic i no rellevants 
per a la contribució de la vida social. S’han relacionat 
aquestes tasques amb la naturalesa femenina i dins 
de l’àmbit d’allò afectiu i poc important. S’evidencia 
així la gratuïtat de la feina femenina i la invisibilitat 
econòmica de les dones com a productores i man-
tenidores de vida, i d’aquesta manera es perpetua 

l’ordre patriarcal (Escoriza Mateu, 2006, pp. 34-35).

Escoriza exposa aquestes hipòtesis basant-se en les 
normes socials que es deriven dels treballs politicoi-
deològics. Tota societat crea unes normes socials 
que són les que regulen qui fa les coses i dona valor 
a els o les productores i consumidores i els dona lloc 
en la producció i el consum (Pérez Bustos, 2011).

Les tasques polítiques organitzen la distribució de 
la producció social i responen a decisions i criteris 
polítics. Criteris que es formalitzen en certes normes 
socials, com ara els drets simètrics en relacions de 
reciprocitat o drets de privilegis en les relacions d’ex-
plotació. Les tasques ideològiques construeixen i 
transmeten valors morals i normatius (allò que és co-
rrecte o no, el bé i el mal), que es plasmen en el con-
junt d’hàbits, costums i lleis; els sistemes de creen-
ces (basat en prejudicis, o en una fe indemostrable) 
sobre el món social, físic o fictici i els relats justificatius 
o qüestionadors d’un determinat ordre social. Li ator-
guen el valor a les coses i el valor de les activitats dels 
objectes socials, individualment o corporativament, i 
la codificació de signes i el significat dels símbols. 
També els cànons sobre el cos masculí i femení, i els 
conceptes que sustenten les classificacions socials 
(dels sexes i altres categories socials). Per entendre 
el tipus de seqüeles possibles que deixarien sobre els 
subjectes aquest tipus de pràctiques, s’ha de partir 
de la idea que les representacions figuratives estan 
pensades per a ser percebudes i que l’ús de mecanis-
mes per distanciar-se’n pot resultar o no efectiu. Les 
representacions figuratives poden utilitzar-se i gestio-
nar-se de formes diverses, ja sigui com a instruments 
de coerció o de pressió psicològica, mitjançant les 
quals es pretén l’establiment, legitimació i continuïtat 
dels ordres socials dominants, ja sigui com a mitjans 
d’alineació o com a agents desencadenants de pa-
timent per a qui les fan servir de manera forçada o 
simplement han de suportar-ne la reiterada presèn-
cia, de manera que hi ha un patiment que resulta be-
neficiós només per alguns membres de la societat. 
Amb això es provoca un tipus de violència efectiva, 
des del moment que la representació legitimada està 
integrada en els diferents llocs socials on és recone-
guda socialment (Escoriza Mateu i Castro Martínez, 
2011). Tothom neix amb unes determinades condi-
cions materials i gaudeix o pateix d’una socialització 
diferent, així que la incidència d’aquestes condicions 
en els subjectes també serà diferent (Escoriza Mateu, 
2007; Escoriza Mateu i Castro Martínez, 2015; Ecori-
za Mateu i Piqué Huerta, 2011).

Amb la teoria de la vida social i les seves conseqüèn-
cies, Escoriza va més enllà i posa de manifest el 
naixement de l’ordre patriarcal i com s’ha estès i le-
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gitimat en la societat actual a través dels discursos 
de l’arqueologia prehistòrica. Escoriza es situa dins 
dels feminismes de frontera o perifèrics (Pérez Bus-
tos, 2016; Garcés, 2018) més radicals (a l’arrel de les 
desigualtats), revisant els plantejaments epistemolò-
gics i metodològics i obrint i aportant noves vies de 
diàleg, i ampliant no només el fer visible les dones i 
les tasques de manteniment, sinó fent una crítica so-
cial sobre les desigualtats que representava la divisió 
sexual del treball (Escoriza Mateu, 2007).

Proposa una nova hipòtesi sense oblidar les aporta-
cions ja fetes, i té en compte sobretot la reproducció 
en la divisió sexual del treball. Tal com diu Haraway 
(Haraway i Segarra, 2019), transcendeix la crítica de 
l’androcentrisme de la ciència, de vegades sostre de 
vidre de les feministes que s’hi dediquen, proposant 
noves vies per a l’acció feminista.

El 2014, Maria Lillo publica la seva tesi doctoral so-
bre la imatge de la dona en l’art llevantí. A diferència 
d’Escoriza, Lillo revisa 72 abrics, on identifica un 9% 
de figures femenines. La principal diferència amb el 
catàleg d’Escoriza és que Lillo sí que identifica dones 
parint i fent tasques de manteniment, a més de veu-
re-les també en escenes de caça amb arc i fletxes. 
Identifica les dones, a més dels pits i les faldilles, per 
altres indicadors subjectius com ara altres tipus de 
vestimentes, els pentinats i els guarniments i colla-
rets. Lillo no vol plantejar una lectura de desigualtat 
entre sexes, sinó que ho fa des d’una visió de com-
plementarietat dels dos sexes en el repartiment de 
tasques i treballs. Per a ella:

Durant els primers moments de desenvolupament de 
l’economia agropecuària, la divisió sexual del treball va 
ser una estratègia lògica per al bon funcionament de la 
societat i no un mecanisme de coerció i explotació so-
bre les dones, situació impossible de rastrejar des del 
present, a partir de l’art llevantí (Lillo Bernabeu, 2014, 
p. 868-869).

Una possible varietat de sexes també s’ha de tenir en 
compte quan s’estudien les representacions femeni-
nes i les masculines, i Escoriza i Lillo no ho han fet, 
quan la majoria de les representacions en art llevantí 
no estan sexuades i no s’ha prestat atenció al paper 
d’aquestes persones dins la divisió sexual del treball. 
S’assumeix que els homes han estat sempre visibles, 
i les dones menys representades, invisibilitzades. Que 
elles i ells tenen un cos neutral, reforçant la idea de 
l’home com a categoria universal, i perpetuar així la 
imatge contemporània androcèntrica de la masculini-
tat basada en l’agressivitat sexual i la funció guerrera 
i caçadora, i la imatge de la dona com a cuidadora 
i reproductora. Caldria introduir la idea de múltiples 

categories sexuals, i d’homes i dones destacades o 
individualitzades, que també es poden rastrejar en el 
registre arqueològic.

No es va més enllà d’aquest binarisme, es treballa 
la heteronormativitat basant-se en la divisió biològi-
ca del sexe. Una concepció bioessencialista sobre la 
naturalesa fixa i binària de les categories de gènere, 
construïda dins del sistema sexe/gènere. És correcte 
dir que el sexe està construït biològicament, però no 
està relacionat amb la idea que hi ha dos sexes natu-
rals. La variabilitat biològica té múltiples formes (inter-
sexualitat), ampliant una mirada al passat més com-
plexa, múltiple i variada. Els cossos no només són 
entitats biològiques sinó també socioculturals i, per 
tant, tenen història i estan subjectes a canvis i evolu-
cions que afecten una comunitat específica, ja sigui 
en el treball productiu de producció de béns o en les 
relacions politicosocials (López Bertran, 2012). Revi-
sar primer les feines que es representen als abrics i 
balmes llevantines i després analitzar les figures que 
realitzen aquestes feines podria ser una altra manera 
d’obtenir noves hipòtesis sobre la divisió sexual del 
treball a la prehistòria, fixant també l’atenció en les 
figures no sexuades.

Per exemple, pel que fa als estudis dels ossos hu-
mans trobats al registre arqueològic, per identificar el 
sexe d’un esquelet, els estàndards americans i bri-
tànics contemplen cinc possibilitats a l’hora de se-
xar-los, basant-se en pelvis adultes i característiques 
cranials: tenen el típic masculí, el probablement mas-
culí, el sexe indeterminat, el probablement femení i el 
típic femení. Es posa de manifest la variació poten-
cial a l’hora d’expressar el sexe i, al mateix temps, es 
posa en relleu la complexitat del procés de classifica-
ció (López Bertran, 2014).

Al santuari púnic d’Illa Plana, a Eivissa (segles VI-V aC), 
es va trobar un conjunt nombrós de figuretes de te-
rracota d’homes (amb penis) i dones (amb vulva re-
presentada per una incisió triangular) amb la mateixa 
postura. També hi apareix un altre tipus, potser un ter-
cer gènere: figuretes entre animals i persones, o trans-
gèneres, amb penis erectes, pits i amb el cap en forma 
d’ocell amb nas prominent i punxegut. Aquestes figu-
retes es podrien relacionar amb la creació d’un gènere 
nou amb l’existència d’especialistes rituals. Aquestes 
figuretes podrien construir el seu paper central i con-
ductor dels rituals a través d’un nou gènere i d’una 
decoració corporal específica, també podria ser que 
es representessin en els moments en què es feien de-
terminats rituals (López Bertran, 2012).

Es constata que a mesura que les societats es van 
transformant i evolucionant econòmicament, les dis-
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simetries es fan més evidents i la vinculació dels ho-
mes amb la mort que ja feia Escoriza (Escoriza Ma-
teu, 2002, 2007) és compartida per altres autores 
que estudien els aixovars de les necròpolis argàriques 
(Sanahuja Yll, 2006; Sánchez Romero, 2008, 2018; 
Montón Subías, 2010). Els enterraments masculins de 
la cultura de l’Argar, en períodes més avançats a la cul-
tura llevantina, concretament en l’edat del bronze, es 
caracteritzarien per un aixovar amb armes: espases i 
alabardes, que no es troben als aixovars femenins i les 
converteixen en un col·lectiu que no vol tenir res a veu-
re amb objectes relacionats amb la violència. Els aixo-
vars femenins, caracteritzats pels punxons metàl·lics, 
estarien vinculats amb les activitats de manteniment 
relacionades amb el teixit i el processament i descar-
natge de pells d’animals.

Ara, seguint amb la postura dissimètrica de la divisió 
sexual del treball i les seves hipòtesis d’explotació dels 
col·lectiu femení, per entendre qualsevol societat és in-
dispensable l’anàlisi dels processos de producció dels 
éssers humans, donat que sense ells no hi ha produc-
ció de béns. L’objectiu seria mesurar la diferència entre 
tothom per obtenir el grau d’explotació i buscar dis-
simetries entre qui produeix i qui consumeix, revisant 
com s’organitza l’espai arqueològic com a espai social. 
També amb l’estudi i anàlisi de com s’estructuren les 
normes socials, imprescindibles per al funcionament i 
continuïtat d’un sistema social, com es desenvolupen 
i com regulen qui fa les coses, valoritzant les persones 
productores i consumidores, donant-los un determinat 
lloc en la producció i el consum (Pérez Bustos, 2011).

En l’actualitat, aquestes normes socials van des de la 
institucionalització de la guerra, l’eutanàsia, l’infanticidi, 
l’avortament, etc., però les menys costoses i més efec-
tives són les que regulen les relacions socials i sexuals 
(les que suposen l’inici dels processos de reproduc-
ció social). Atès que les normes socials (més o menys 
reeixides) de regulació de la sexualitat són universals, 
es podria partir de la hipòtesi que el seu establiment 
va ser a la prehistòria (Escoriza Mateu, 2002, 2007; 
Hernando, 2002, 2012). Un sistema directe i efectiu és 
convertir la capacitat de reproducció del col·lectiu fe-
mení en un recurs col·lectiu. La sexualitat femenina es 
vehicula cap a la reproducció, i per aconseguir aquesta 
imposició sobre una part del col·lectiu va caldre primer 
individualitzar-lo i immediatament subordinar-lo. Es va 
discriminar les dones a través de la menysvaloració de 
les seves aportacions per aconseguir el desitjat ajust 
final de la reproducció, la reproducció de cossos, a 
través d’un instrument: la divisió sexual del treball (Vila 
Mitjà i Estévez, 2010).

Igual que les dones, la reproducció no ha estat tam-
poc objecte d’estudi de l’arqueologia prehistòrica, 

perquè es considerava una cosa natural entesa com 
a embaràs i part. Com s’organitza aquesta feina i les 
normes socials que porta associada —unes relacions 
reglades segurament per produir i tractar de prevenir 
perills per a la continuació dels grups humans— no 
s’han considerat estratègies de subsistència relacio-
nades amb la producció, quan han estat modulades, 
integrades i regulades en totes les societats conegu-
des. Aquestes normes en les relacions de reproduc-
ció es focalitzen en el control sobre les persones amb 
capacitat per procrear sobre la seva sexualitat i les 
relacions sexuals. Aquestes normes impliquen moltes 
feines amb inversió de temps i esforç, per inculcar-les, 
desenvolupar-les, transmetre-les i fer-les complir i as-
segurar l’èxit i la persistència del grup social. Aquesta 
assimilació de normes va permetre que la divisió se-
xual del treball funcionés com un instrument de control 
de les dones, fent servir la complementarietat d’una 
situació de dissimetria entre homes i dones que per-
sisteix encara avui en dia (Vila Mitjà i Estévez, 2017).

Aquesta categoria d’anàlisi de l’arqueologia feminis-
ta, en què la divisió sexual del treball es podria ex-
posar com una manera coercitiva de control sobre 
les dones i la reproducció de cossos, es contraposa 
a la categoria d’anàlisi de la genealogia de les iden-
titats. Les investigadores que treballen estudiant les 
identitats de gènere durant el desenvolupament de 
les primeres societats agricultores i ramaderes, i es-
pecialment durant l’edat del bronze —on les dissi-
metries sexuals s’estableixen i visibilitzen a través 
del registre arqueològic— no argumenten que ha-
gués succeït de manera coercitiva, sinó que es diu 
que es va donar d’una manera més natural tenint 
en compte la situació social que s’estava generant, 
en què la sedentarització, els excedents agrícoles 
i la natalitat més alta van ser determinants per a la 
construcció de les diferències entre gèneres (Her-
nando, 2002).

Genealogia de les identitats

De la mateixa manera que els homes guardaven tro-
feus de les guerres, les dones reforçaven els seus 
assoliments. L’ambició per destacar era real entre les 
dones. Els seus èxits es registraven amb punts incisos 
als mànecs dels raspadors polits en banya d’ant. Les 
marques en una cara eren negres i en l’altra vermelles. 
Cada punt negre representava una capa adobada; 
cada punt vermell deu pells i un tipi. Quan una dona 
havia completat unes cent capes o deu tipis, tenia el 
privilegi de realitzar una incisió circular en la base del 
mànec del seu raspador. (Cultura Lakota del segle XIX. 
Royal Hassrick, 1964 p.42, citat per Janet D. Spector 
en Colomer et al, 1999).
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La base del mànec dels raspadors, o els raspadors 
en si, representaria per a aquestes dones un meca-
nisme per a la construcció de la seva persona, un 
objecte a través del qual expressen la seva identitat, 
una tecnologia del jo (Hernado, 2017). Aquesta tec-
nologia del jo, que individualitza cada persona, es pot 
aplicar a la cultura material que compleixi aquestes 
característiques: primer, que hagi estat construïda 
per la persona propietària (la seva construcció i cura 
porta temps i habilitats intel·lectuals i físiques); segon, 
que és un objecte reconegut per la seva propietat; 
tercer, es diferencia d’altres similars; quart, la seva fa-
bricació és freqüent i rutinària (podria establir-se dins 
de les feines o tasques de manteniment); i cinquè i 
últim, formarà part a posteriori de l’aixovar funera-
ri (González Ruibal et al, 2001, citat per Hernando, 
2017). Aquestes característiques de la cultura mate-
rial formen part de la identitat individual, en aquest 
cas, de les dones dakota del segle XIX, i es podria 
aplicar també al registre arqueològic de les persones 
que van viure a la prehistòria.

El 2002, l’arqueòloga i professora de la Universitat 
Complutense de Madrid, Almudena Hernando, pu-
blica Arqueología de la identidad (Hernando, 2002). 
Una obra revolucionària per a l’època que va establir 
els fonaments, a través de la interdisciplinarietat, per 
a l’estudi i la construcció de les identitats de gènere 
durant les primeres societats àgrafes. Una identitat 
marcada per diferents característiques, en les quals 
s’estableix un punt d’inflexió, quan aquestes socie-
tats es van anar fent més complexes amb la revolu-
ció del productes secundaris (Sherrat, 1981, citat per 
Hernando, 2002, 2015) i la seva introducció durant 
el neolític final i bronze antic. La introducció del bou, 
el cavall i el carro per facilitar la mobilitat i transport 
de productes pesats. L’arada, que permet cultivar 
terres noves i expandir la producció i el poblament, 
o la domesticació d’animals amb finalitat productiva 
específica com la llet o la llana. En aquest moment 
es produeix una transformació dels rols de dones i 
homes, atès que la participació femenina descendeix 
en les tasques agrícoles i augmenta en les domèsti-
ques amb la producció de làctics i productes tèxtils 
i la dedicació a la prole, que augmentava amb la se-
dentarització i l’augment demogràfic d’Europa. Les 
activitats dels homes segurament implicaven més 
desplaçaments que en les etapes anteriors —pel cul-
tiu de noves terres, el pasturatge i el comerç— que 
estableixen zones de comunicació amb la introducció 
del carro i el cavall, mentre que la mobilitat de la dona 
es va veure més limitada pel creixement demogràfic i 
les feines de manteniment i cura fetes als llocs d’as-
sentament. Segons diverses autores, la tecnologia 
agrària també va lligada als sistemes de propietat, 
llinatge, matrimoni i herència, i comencen els siste-

mes d’intercanvi de dones amb dot, l’herència de la 
posició social i la importància del matrimoni; el poder 
(Hernando, 2000, 2002,2012, 2017).

La identitat és un procés dinàmic i negociat que ha 
canviat a mesura que ha anat canviant la capacitat 
de control material de les condicions de la vida dels 
grups humans. L’actuació material sobre el món es 
correspon amb una forma d’entendre aquest món 
buscant que la supervivència sigui eficaç. És la idea 
de cada persona sobre la construcció del món i els 
vincles que hi establim que ens fan sentir bé i segurs, 
per poder assumir els riscos de l’existència, partint 
de les mateixes capacitats i emocions que es van 
adaptant a les circumstàncies de cada moment his-
tòric (Hernando, 1999, 2002, 2003).

Podem estudiar, per exemple, aquesta identitat a 
través de la diferenciació social que es rastreja en 
la cultura material occidental, i concretament en les 
necròpolis de l’edat del bronze de la cultura de l’Ar-
gar. Cultura amb extenses xarxes comercials per a 
l’obtenció de metalls i una creient especialització ar-
tesanal, on podem rastrejar a través de les tombes 
com les identitats de gènere, edat, estatus social o 
etnicitat es construeixen, manifesten i negocien a 
través de la cultura material que trobem al registre 
arqueològic, experiències vitals i relacionals. Es fan 
enterraments individuals en les pròpies estructures 
domèstiques que indiquen trets d’individualització de 
la identitat de les persones amb aixovars rellevants. 
Cada grup social elabora una sèrie de codis i dis-
cursos que permeten la utilització dels cossos dels 
individus que els i les conformen depenent de les ne-
cessitats d’ordre polític i social, i que reflecteixen en 
més o menys grau la individualitat i autoconsciència 
de cada un dels membres de la comunitat, i aquestes 
estratègies tampoc són alienes a les criatures (Sán-
chez Romero, 2006, 2008, 2018).

Els aixovars de les sepultures infantils de diferents 
jaciments estudiats (Sánchez Romero, 2006) reflec-
teixen diferents classes socials. Hi ha tombes sense 
ofrenes i tombes amb objectes metàl·lics, recipients 
ceràmics o eines i ornaments de pedra. Es defineix la 
identitat a través dels objectes d’adorn que apareixen 
als aixovars, una identitat que presenta canvis al llarg 
del seu desenvolupament vital. El fet més cridaner és 
la introducció d’eines metàl·liques i dagues en el grup 
d’edat més avançada. L’estatus el diferencia sobretot 
l’ús de la plata i de l’or en diferents objectes d’adorn. 
Els primers anys de vida les diferències de gènere no 
semblen molt significatives, tot i que encara és molt 
difícil saber el sexe dels individus infantils, els objec-
tes lliguen més amb les diferents edats i no el gènere, 
tendència que probablement començarà a canviar 
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quan apareguin els canvis relacionats amb els cicles 
productius de dones i homes i associats al tipus de 
treball que desenvolupa cada individu.

Els cossos, ara estirats, dels homes exhibeixen un 
aixovar molt ric similar a tota Europa. Aixovars amb 
adorns, objectes relacionats amb les innovacions 
tecnològiques (carros, cavalls, tèxtils, armes de me-
tall), vasos campaniformes estandarditzats i molt de-
corats, botons relacionats amb una única vestimenta, 
i objectes específics de neteja personal com ara pin-
ces de depilar, navalles i mirall, de metall i matèries 
primeres prestigioses que demostren la preocupació 
dels homes per la cura del cos com una cosa sepa-
rada del grup social que defineix la seva individualitat, 
també pel que fa a d’altres homes. Es comencen a 
identificar homes en un ampli territori amb un poder 
destacat que es percep amb aquests aixovars des-
tacats. En canvi, les dones apareixen en tots els ca-
sos amb dos tipus de categoria de vestimenta: faldilla 
curta o llarga, ornaments al pit o malucs, que po-
dria definir el seu estatus respecte al dels homes. A 
més, mentre que els homes s’enterraven d’una única 
manera, els enterraments de les dones resulten més 
difícils de definir, unes s’inhumen, altres s’incineren, 
les mides varien i no hi ha preferència en l’orienta-
ció; comencen a desaparèixer socialment (Hernando, 
2005, 2007).

Hi ha un objecte comú a les tombes de les dones de 
l’Argar que mostra com elles desenvolupaven els vin-
cles socials en comunitat dins la seva identitat rela-
cional: el punxó. Un estudi de Sandra Montón Subías 
(Montón Subías, 2010), que analitza 167 tombes no 
espoliades de 19 necròpolis de la península Ibèrica, 
conclou que en un total de 52 tombes hi ha dones i 
només 3 no tenen aixovar. Totes les dones amb aixo-
var tenen punxons metàl·lics, i 9 tombes, a més, te-
nen diademes (8 de plata i 1 d’or). Els punxons s’as-
socien de vegades a punyals o ganivets. Els punxons 
es combinen amb guarniments i plata. A les tombes 
masculines hi ha presència exclusiva d’alabardes, 
espases i destrals; i en algunes també ceràmica de 
formes bicòniques, punyals i or.

El punxó es distribueix per tota la geografia argàrica i 
es troba en qualsevol tomba amb aixovar, vinculat a 
la dona des d’un punt de vista estadístic significatiu, 
i es vincula amb les activitats de manteniment de la 
vida quotidiana (processament d’aliments i pells) per 
part de diversos autors i autores. A més, l’estudi dels 
ossos (artrosi i marques d’estrès) suggereix un nivell 
de mobilització diferent, més reduït per a les dones, 
fet que encaixa amb aquest tipus de tasques més 
lligades als espais del propi poblat. Qui fa aquestes 
pràctiques construeix la seva identitat a partir de la 

relació amb la resta de la comunitat i s’expressa amb 
elements com ara el punxó, que seria un nexe d’unió 
que representaria la continuïtat en diversos àmbits: 
continuïtat cronològica (durant tot el període argàric), 
continuïtat en l’escala social i continuïtat en el context 
quotidià de la vida i la mort. Potser també amb ads-
cripcions socials diverses, per la diferent quantitat i 
qualitat dels aixovars femenins i en el material —os, 
coure i plata—, que el fan visible pel seu ús pràctic, 
fet que n’accentua el caràcter simbòlic.

La diadema marca exclusivitat i posició social si es 
confirma la seva restricció geogràfica en una zona 
nuclear, és un símbol individual dins dels grups. Els 
enterraments masculins no tenen elements exclusius 
ornamentals. L’únic que hi ha és la presència d’espa-
ses i alabardes, però es distribueixen per tot el terri-
tori argàric.

En les comunitats argàriques probablement es com-
binen elements individualitzadors i relacionals en la 
construcció de la identitat personal, encara que els 
elements relacionals van tenir més pes en la confi-
guració de la identitat femenina i els individuals en la 
identitat masculina.

La cultura material també expressa significats cultu-
rals que no són conscients i operen en la construcció 
de les dinàmiques socials en què la subjectivitat i el 
sentit de l’ésser es construeixen. No es pot separar 
subjecte d’objecte. Si la cultura material és diferent 
a cada cultura és perquè les persones que els fa-
briquen són diferents; les persones construeixen ob-
jectes i els objectes construeixen les persones que 
són com són, perquè fan servir determinats objectes i 
perquè fabriquen uns objectes i no uns altres. Aques-
ta subjectivitat és la part dels nostre comportament 
inconscient expressada també a través dels objectes 
i no apareix en el discurs dominant de l’arqueologia 
prehistòrica. No és reconegut socialment i això és el 
que ha passat amb la identitat de les persones del 
passat. L’ordre social androcèntric del present no ha 
donat importància a aquestes dimensions del com-
portament en el passat, d’aquí que no es pugui se-
parar la nostra subjectivitat en el present del discurs 
que es fa sobre el passat. L’acadèmia cau en l’errada 
quan considera que l’arqueologia feminista estudia 
subjectivitats, no pot contemplar la idea de convertir 
en objecte d’estudi aquella dimensió que la norma 
social ensenya a desvaloritzar en la construcció de la 
identitat personal (Hernando, 2012).

Per estudiar les identitats de gènere a la prehistòria, 
Hernando utilitza i aprofundeix en altres disciplines: 
l’etnografia, des de la qual analitza societats ac-
tuals caçadores – recol·lectores (grups amerindis de 
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l’Amazones), societats caçadores – recol·lectores 
amb agricultura incipient (els Awá-Guajé de Brasil) i 
societats plenament agricultores (el grup Q’eqchí de 
Guatemala). També la psicologia, de la qual es ser-
veix per analitzar el comportament inconscient de les 
persones a través dels rols de gènere actuals en di-
ferents grups humans. La consciència i el pensament 
són el resultat d’una combinació inseparable entre la 
raó i l’emoció, que juntes permeten avaluar la lògi-
ca racional que s’ha d’aplicar en cada situació per 
aconseguir la major eficàcia (Bleichmar, 1988, citada 
per Hernando, 2003; Burín, 1996, citada en Hernan-
do, 2006; Bollas, 2009 i Damasio, 2009, citades en 
Hernando, 2012). Les dinàmiques humanes són més 
complexes del que fins ara ha reflectit l’arqueologia, 
cosa que fa necessària la interdisciplinarietat i posar 
l’atenció en altres punts de vista del coneixement re-
lacional de les persones.

Aquesta interdisciplinarietat ha estat molt discutida i 
criticada per la pròpia disciplina arqueològica, al·lu-
dint al fet que la subjectivitat no es pot demostrar i 
la cultura material en si mateixa no té aquesta ca-
pacitat, i que l’etnografia només estudia casos con-
crets aïllats i del present, que no són extrapolables a 
la realitat concreta del passat (Escoriza Mateu, 2017; 
Zurro, 2011). Però precisament si una cosa ens en-
senyen els feminismes del punt de vista de Harding o 
Hartsock és que a través d’aquests casos situats po-
dem extreure experiències individuals que ens ajudin 
a poder crear hipòtesis sobre com vivien i com eren 
les relacions socials al passat, a través de l’observa-
ció i estudi del registre arqueològic, mitjançant la tec-
nologia del jo, i d’aquesta manera poder generar un 
discurs social més just i real sobre els valors d’altres 
grups humans.

Si, per exemple, es posa l’atenció en la vida i les ac-
tivitats de les dones com a grup subordinat i invisibi-
litzat, es pot argumentar que el coneixement situat 
(contribució a la vida material i contribució a la sub-
sistència i cura) els permetrà obtenir un coneixement 
epistèmic més conscient i objectiu de la realitat pel 
fet de participar de les relacions de gènere que s’es-
tableixen entre grups privilegiats (els homes ) i no pri-
vilegiats (elles), i això els servirà per construir la seva 
identitat  (Hartsock, 1983; Cao, 2014).

A l’arqueologia prehistòrica no li han interessat les 
dinàmiques comunitàries del passat, que també 
afectaven el procés de construcció de la identitat in-
dividual dels homes, només li ha interessat explicar 
la seva individualitat en si, com a productor i motor 
dels canvis històrics. En canvi, a l’arqueologia femi-
nista també li interessen aquests processos comu-
nitaris, relacionals, dels quals segurament s’ocupa-

rien les dones i es rastregen a través de la cultura 
material i les anàlisis paleoantropològiques, que ens 
donen informació de les diferents feines, incloent les 
de manteniment i cura, i la divisió sexual de funcions. 
Aquesta divisió sexual del treball comença amb les 
primeres societats agricultores del neolític i s’ac-
centua a l’edat del bronze, quan augmenta la dissi-
metria a mesura que els grups socials es fan més 
complexes. En aquest moment es pot rastrejar com 
evolucionen les identitats de gènere relacionals i indi-
viduals de les dones i dels homes, i com —a través 
de la subjectivitat— es van emmotllant a les caracte-
rístiques del gènere femení i les característiques del 
gènere masculí com a construcció històrica i cultural 
d’aquella època.

Aquestes característiques de gènere s’han construït 
per l’arqueologia des del present, atorgant catego-
ries de gènere des de l’ordre social patriarcal, defini-
des per les relacions de poder entre els sexes amb 
un contingut fix que ha establert com era la relació 
entre les dones i els homes de la prehistòria. Seran 
considerats masculins els trets estructurals i d’iden-
titat que tenen a veure amb l’assoliment i desenvo-
lupament d’eines instrumentals orientades a metes 
que transcendeixin l’acció immediata, desenvolupant 
més tolerància a la frustració i el conflicte, i establint 
una relació de complementarietat amb el gènere fe-
mení, definida bàsicament per una relació de poder. 
Serà considerat femení donar prioritat a la relació, 
a la cura dels altres i la satisfacció dels seus desit-
jos, especialitzada en detectar-los, inclús de mane-
ra no conscient sense que se li demani, dificultant el 
desenvolupament de poder de les dones. Els trets 
masculins construeixen una identitat que posa el jo 
al centre, i els femenins posen al centre les relacions 
grupals que s’estableixen, qui les desenvolupa, i no 
es centren en el seu propi jo. Tota la societat aprèn la 
història des d’aquest punt de vista: que la seguretat 
i supervivència del grup depèn dels homes, a través 
dels canvis, la raó i la tecnologia com a discurs de 
veritat; quan se sap que sense els vincles al grup i el 
sentiment de pertinència, a través de les emocions, 
no és possible sentir aquesta seguretat (Hernando, 
2002, 2003, 2012, 2015).

Quan no hi ha complexitat socioeconòmica ni desen-
volupament tecnològic, la identitat no està individua-
litzada perquè tothom fa el mateix, les tasques són 
compartides i la diferència es fixa en un altre grup 
cultural diferent del propi (és característic de societats 
caçadores – recol·lectores d’abans del neolític), es 
tracta d’una identitat relacional, compartida per tot el 
grup. Quan la complexitat socioeconòmica avança, 
sorgeix la possibilitat de desplaçaments a llocs des-
coneguts, hi ha més desenvolupament tecnològic i 
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més capacitat de racionalització dels fenòmens de la 
realitat i control de la natura; creix la identitat individual. 
Augmenta la individualització personal i la diferència 
entre les trajectòries personals, i les possibilitats d’es-
tablir i mantenir posicions de poder dins del grup social 
(es dona en grups agricultors, sedentaris, a partir del 
neolític i s’accentua durant l’edat del bronze). Aquesta 
identitat individual que sorgeix va individualitzant els 
homes i exclou les dones fora de la construcció his-
tòrica. Les dones, que com s’ha vist, realitzaven les 
activitats de manteniment als espais coneguts i amb 
una mobilitat menor a la dels homes; van continuar 
construint la identitat relacional del grup. D’aquesta 
manera, a mesura que els homes s’anaven sentint 
amb més poder i capacitat per controlar el món, les 
dones s’anaven acomodant a la protecció que ells els 
podien oferir i que abans només es trobava en el grup 
vinculat de manera relacional. Elles sostenien aquest 
vincle col·lectiu, garantint la viabilitat del grup i possibi-
litant que la complexitat socioeconòmica augmentés 
sense que el grup es trenqués.

La mobilitat és un punt clau en la genealogia de les 
identitats, ja que la diferencia de la mobilitat que va 
augmentar per als homes, a mesura que les societats 
es feien més complexes, va disminuir per a les dones, 
segurament pel fet del manteniment de la prole i la 
sedentarització dels grups humans. I aquesta relació 
amb l’espai proper va reforçar la identitat relacional 
mentre els homes s’anaven individualitzant. En so-
cietats nòmades en què tot el grup es podria ocupar 
de les diferents tasques de manera cooperativa, no hi 
havia diferències de mobilitat, vist que tot el grup es 
desplaçava unit. Però quan aquestes societats es fan 
sedentàries i la divisió sexual del treball s’accentua, 
les dones van ser les continuadores d’aquestes tas-
ques dins dels grups, mantenint la identitat relacional 
i el manteniment emocional de tot el grup.

Per a Hernando, aquesta diferència identitària entre 
homes i dones va créixer gradualment i les dones, 
sobretot a l’inici, segurament la van percebre com a 
complementarietat i no com a domini masculí, i van 
contribuir a establir aquest ordre i sustentar-lo. En 
conseqüència, elles i ells van participar de la cons-
trucció de la societat patriarcal; lliure d’opressió, al co-
mençament, atès que no es significava. El problema 
serà quan aquesta diferència mínima del comença-
ment augmentaria i es retroalimentaria progressi-
vament, i en determinat moment seria impossible 
d’aturar, i va originar l’opressió d’aquelles dones que 
volguessin abandonar la identitat que havien heretat 
històricament (Hernando, 2002, 2005, 2015, 2017). 
Quan la mobilitat és més reduïda, també es redueixen 
els límits del món conegut. A més mobilitat, el món és 
més variat, i els homes anirien formant una identitat 

més acostumada a prendre decisions davant d’es-
deveniments imprevistos, molt més probables que en 
un espai més reduït, i així ells van anar adoptant posi-
cions de poder en el moment que haurien de prendre 
decisions que afectessin el grup.

Per tant, la identitat humana és una categoria flexible 
en la qual es combinen, a partir de la diferenciació 
de funcions i l’especialització de la feina, dos tipus 
d’identitats amb diferents trets: la identitat relacional 
i la identitat individual; i es construeix socialment pel 
grup. Aquests tipus d’identitats, definides per Her-
nando en Arqueología de la identidad (2002), seran la 
base dels seus estudis i reflexions sobre les diferèn-
cies entre les relacions de gènere i el començament 
del patriarcat degut a la divisió de treballs i la mobi-
litat més reduïda de les dones. Les identitats seran 
revisades i ampliades en tota la seva literatura, i el 
2012 en la seva publicació La fantasia de la individua-
litat. Sobre la construcció sociohistòrica del subjecte 
modern, les revisa i amplia per explicar com l’home 
desenvolupa la seva identitat individual des de la pre-
història fins a la modernitat. Aquesta identitat es des-
envoluparà a través d’una construcció conscient del 
poder individual que va adquirint l’home, que justifi-
carà l’ordre social patriarcal com un model de relació 
entre els gèneres naturalitzat. Per a Hernando, en la 
base actual del patriarcat hi ha una falsa convicció, 
que és que es creu que la persona es pot concebre al 
marge de la comunitat i que la raó pot existir al marge 
de l’emoció; que com més individualitzada es troba 
una persona, menys necessita vincular-se amb una 
comunitat per sentir-se segura, i que com més utilitza 
la raó per relacionar-se amb el món, menys utilitza 
l’emoció. Per a ella, aquesta dissociació raó/emoció 
és una fantasia, per això el títol del llibre, i és el que 
sustenta la base del patriarcat. La raó estaria vincu-
lada amb els homes i correspondria amb la identitat 
masculina, i l’emoció estaria vinculada amb les dones 
i es correspondria amb la identitat relacional. Però 
la identitat individual masculina seria una fantasia, 
ja que necessitaria la identitat relacional femenina i 
els vincles que establia amb el grup per poder des-
envolupar-se i sobreviure, fins a convertir-se en una 
identitat individual depenent. És la genealogia de les 
identitats, l’explicació de la construcció del patriarcat 
a través de l’estudi de les identitats de gènere, des de 
la prehistòria fins a la modernitat.

La identitat relacional és associada a l’emoció, i 
s’identifica amb la falta de control de les circumstàn-
cies de la vida, i es construeix a través de la identifi-
cació amb la resta del grup, a través dels vincles amb 
les accions, el cos, la cultura material, l’espai i la re-
currència. Forma el teixit del col·lectiu i cada persona 
és una part del grup que els permet sobreviure en el 
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IDENTITAT RELACIONAL IDENTITAT INDIVIDUAL

No és autoreflexiva, conscient de si mateixa. És autoreflexiva, conscient de si mateixa.

Es construeix a través del cos i les accions. Es construeix a través de la ment.

Es basa en els vincles. Es basa en el jo.

S’actualitza constantment.

No hi ha temps ni memòria.

És essent.

S’organitza a través del temps i la memòria.

S’associa amb la impotència. S’associa amb el poder.

Taula 1: taula estreta d’Hernando, 2005

món on viuen. La identitat individual, per contra, s’as-
socia a la raó i es construeix a través de la capacitat 
de control del món, a través de la perspectiva del jo 
autònom: la ment i la reflexivitat, la consciència dels 
pensaments i emocions íntimes, els temps i els can-
vis. Però la identitat individual també és depenent de 
manera inconscient, atès que els homes seguien vin-
culant-se al grup de manera inconscient, no en po-
dien prescindir, no és possible sentir seguretat amb 
un mateix sense els vincles (Hernando 2002, 2012).

Per resumir, s’exposa una comparació entre alguns 
trets de la identitat relacional i la identitat individua 
(taula 1).
Quan les dones es comencen a individualitzar, no es 
poden negar a si mateixes la importància dels vincles, 
la pertinença al grup ni l’emoció; a diferència dels ho-
mes, elles no tenen qui s’ocupi de garantir-los, pos-
seeixen les dues estratègies identitàries conscients 
que donen seguretat a l’ésser humà: la relacional i la 
individual. La relacional, que dona protecció i segure-
tat davant del món; i la individual, que genera sentit 
de potència i autoafirmació (Hernando, 2005, p. 91).

L’estudi de la genealogia de les identitats es pot re-
lacionar amb la teoria del punt de vista feminista de 
Hartsock (Hartsock ,1983), i es pot construir des de 
la tesi del coneixement situat estructural d’Alison 
Wylie (Wylie, 2003, 2012). Wylie també aposta per 
la disciplinarietat per a la construcció del coneixe-
ment, i d’estudis psicològics que documenten com 
les persones interioritzen esquemes cognitius que 
reprodueixen desigualtats social, i com les adapten 
a les seves expectatives i el raonament quotidià. Les 
dones, en ser conscients de les seves dues identi-
tats dins d’una posició de grup desigual en aquelles 
societats agricultores i ramaderes que anaven evo-
lucionant, segurament acceptaven la seva posició 
no igualitària dins de la divisió de funcions atorgada 
com una cosa quotidiana. En canvi, els homes, en 
percebre que el seu poder augmentava, negant cada 
vegada més de manera no conscient la importància 

dels vincles que els seguien sostenint, van haver d’es-
tablir normes socials per garantir la seva pròpia identitat 
relacional i així es podria haver iniciat l’ordre patriarcal, 
consentit per a Hernando en un principi, i impossible 
d’aturar amb la consolidació de les normes socials que 
s’establien a mesura que el poder i el control de la natura 
augmentava dins del sector masculí. Però sabent que 
els homes es podien individualitzar, perquè les dones se-
guien aguantant els vincles de tot el grup social.

L’important d’aquesta teoria és trencar la creença 
que la identitat relacional, desenvolupada per les 
dones, és innata a la seva condició femenina, com 
s’ha fet creure en l’explicació de la prehistòria, que 
ha desvaloritzat les tasques de manteniment i cura, 
les ha invisibilitzat i ha donat només importància als 
canvis estructurals i socials històrics, a les feines que 
van fer els homes. Explicar la història des del punt 
de vista androcèntric és un altre dels factors que 
sosté i reafirma actualment l’ordre patriarcal. Els ho-
mes, com hem vist, es van poder individualitzar grà-
cies al fet que elles sostenien els vincles del grup, 
i les seves tasques i feines eren com a mínim igual 
d’importants que les que feien ells. A més, amb el 
fet de poder crear vida, s’assegurava la continuïtat 
dels grups humans. L’arqueologia prehistòrica ha fet 
aquesta lectura esbiaixada i l’ordre patriarcal actual, 
negant la importància del vincles i les emocions, l’ha 
aprofitat per explicar la creació de les civilitzacions 
des d’un punt de vista només masculí, a través de la 
raó i la individualitat, i sostenir d’aquesta manera els 
seus privilegis.

A més, si tenim en compte els estudis d’Escoriza (Es-
coriza Mateu, 2002, 2007), les dones feien servir més 
temps i esforç en les seves feines, demostrant que 
seria un col·lectiu explotat i que darrere del seus tre-
balls, no només els de cura i manteniment, s’encarre-
gaven de l’abastiment i processament dels aliments 
en major mesura que el col·lectiu masculí, tal com es 
pot apreciar a les representacions llevantines i l’estudi 
de les restes faunístiques del registre arqueològic. En 
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la divisió de funcions, en la clara dissimetria que s’hi 
observa, es pot constatar que les dones van ser les 
protagonistes de la vida en comunitat i que els homes 
s’ocupaven d’altres tasques menys importants per a 
la subsistència dels grups humans.

A mode de tancament
Amb aquestes tres categories que s’han analitzat —la 
vida quotidiana i les tasques de manteniment, l’estudi 
de la divisió sexual del treball i l’estudi de l’evolució 
identitària dels grups socials—, es constata que les 
dones i el treball que feien eren més importants que 
els que feien els homes, per a la supervivència i evo-
lució de les societats del passat. En canvi, per man-
tenir l’ordre patriarcal actual i els privilegis que van 
anar assolint els homes al llarg de la història, es van 
haver d’establir unes normes socials i que les dones 
garantissin aquest ordre. Normes socials que podien 
ser coercitives o no, transmeses de generació en ge-
neració a través de la repetició i l’assimilació incons-
cient i la quotidianitat del “sempre s’ha fet d’aquesta 
manera”. I per això l’anàlisi de diferents visions femi-
nistes en arqueologia i l’estudi de diferents disciplines 
ajuden a vestir aquestes hipòtesis.

Seguint Wylie (Wylie, 2012), no es pot posar una 
tanca al conjunt d’assumptes feministes i, en con-
seqüència, no por haver-hi un mètode únic o un con-
junt de qüestions definides perquè un projecte sigui 
feminista i serveixi per promoure coneixements relle-
vants i fer diferent i millorar la vida de les dones.

Per això, a través de l’arqueologia feminista, es descons-
trueix aquest discurs androcèntric i s’aposta per crear 
nous relats des d’altres punt de vista més inclusius que 
posin la vida i les persones al centre, donant la impor-
tància als vincles i les relacions, i desafiar així les normes 
socials que sustenten aquestes desigualtats opressores 
per a les dones aprofitant-se de la confusió que pot ge-
nerar una construcció sexe/gènere interessada.

Fent servir les paraules d’Almudena Hernando:
Mentre no es reivindiqui que l’emoció i els vincles ju-
guen un paper tant important com la raó i la individua-
litat en la construcció dels mecanismes de seguretat 
de la modernitat, que l’individu no es sosté sense la 
comunitat ni la raó sense l’emoció, no serà possible 
canviar l’ordre social, i només s’estarà contribuint a 
reforçar la lògica que l’ha guiat fins ara. Per una al-
tra banda, no s’entendrà la contribució essencial de 
les dones en la nostra trajectòria històrica si es manté 
l’ocultament que de la seva funció relacional practica 
l’ordre patriarcal (Hernando, 2012, p. 174).

2.3. LA COEDUCACIÓ

Introducció. Coneixement explícit i  
coneixement relacional implícit

El 1995 es va crear el Grup d’Estudi del Procés de 
Canvi de Boston (Boston Change Process  Study 
Group, BCPSG) per part d’un col·lectiu de persones 
analistes, desenvolupadores i teòriques analítiques 
que compartien l’opinió que el coneixement de l’arrel 
emergent dels estudis recents del desenvolupament 
psicoanalític, i la teoria de sistemes dinàmics en la 
mateixa disciplina, es poden utilitzar per comprendre 
i modelar processos de canvi en la interacció tera-
pèutica amb els i les pacients, segons diu a la seva 
pàgina web7. Per a aquest grup, l’objectiu central del 
tractament psicoanalític és la transformació del co-
neixement relacional implícit.

Partint d’aquesta base, la psicoanalista Rosa Ve-
lasco (Velasco, 2011) ajuda a interpretar i clarificar 
aquesta qüestió que ara es planteja. Ella defineix el 
coneixement relacional implícit com la manera parti-
cular que es té d’estar al món, la manera que cada 
un o una té d’estar amb l’altre b l’altra. Es tracta 
d’una manera inconscient i espontània que s’aprèn 
des de la primera interacció amb una persona adul-
ta. L’inconscient com una cosa oberta, relacional, 
que es troba emmagatzemada en el propi sistema 
de memòria implícita.

Segons aquesta autora, la memòria implícita no és 
conscient i és la responsable dels trets del caràcter 
que les persones reprodueixen i no són conscients 
que, en el moment que ho fan, estan reactivant un 
patró que es va aprendre en el passat i forma part 
d‘aquesta memòria implícita. Un exemple d’aquesta 
conducta serien el tipus de creences sobre l’imagina-
ri patriarcal, en les quals moltes persones han estat 
educades implícitament en els entorns familiars i so-
cials. Si el seu entorn relacional se socialitza i norma-
litza en el masclisme i ha estat el seu model d’apre-
nentatge no conscient, probablement es reproduirà 
aquest patró en determinats àmbits de la vida d’una 
persona i s’activarà quest criteri après en el passat de 
manera no conscient.

Per això, si es detecten aquests estàndards de con-
ducta apresos, es poden transformar. El coneixe-
ment relacional implícit, que es porta de sèrie, es pot 
transformar en coneixement explícit, i això entronca 
amb el mètode pedagògic que aplica la coeducació 
des de l’escola a l’educació formal, amb l’objectiu 

7 Última consulta gener de 2021: http://www.changeprocess.org/
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de desactivar aquests patrons sexistes inconscients 
de la conducta.

La memòria explícita és el més semblant al que es 
defineix com a memòria en termes genèrics, el que es 
pot recordar conscientment sobre els esdeveniments 
del passat i que crea un sentit de l’espai i del temps, 
atès que permet saber on són les coses i quan van 
ser en aquell lloc. Si es té una sensació conscient 
dels records és gràcies a aquesta memòria explícita. 
Els dos sistemes de memòria, l’explícita (conscient) i 
la implícita (inconscient) són diferents i complementa-
ris en la construcció del sentiment del si.

El coneixement relacional implícit es fixa en les perso-
nes després de cada interacció, és un saber implícit 
en elles, sense l’existència d’una expressa atenció 
conscient sobre el que implícitament saben. Quan es 
fa conscient l’inconscient, es poden canviar patrons 
de conducta o creences i, en aquest cas, pel que fa 
a les desigualtats de gènere, conductes androcèntri-
ques i masclistes que s’han après des de la infància. 
Canviar la integració de la desigualtat on allò que és 
masculí està associat amb poder i superioritat (inte-
l·lectual, física, de funció social, etc.) i allò que és fe-
mení, amb la submissió i la dependència (Martínez 
Martín, 2016; Carrillo Flores, 2017).

Els mecanismes de la normalització de la desigualtat 
de gènere a la societat venen de lluny i s’han anat 
construint socialment en l’entorn i en les relacions 
d’una manera inconscient. El compromís ara és re-
construir de nou un món en què la igualtat, l’equi-
tat, la llibertat i la justícia social siguin l’alternativa a la 
desigualtat i a la violència que comporta. I el paper de 
l’educació patrimonial serà fonamental; la coeduca-
ció patrimonial ens donarà les eines per dur a terme 
aquest canvi des dels equipaments patrimonials com 
a eina de transformació de la ciutadania (Cacheda 
Pérez et al, 2017; Cacheda Pérez, 2018a).

Els models socials de gènere

Els estudis sobre el comportament humà i social rea-
litzats des de l’etnografia (Hernando, 2002, 2012, 
2015), la psicoanàlisi (Boston Change Process Study 
Group) o la sociologia (Subirats, 2017; Subirats i 
Tomé, 2010; Subirats i Brullet, 1988), en diverses so-
cietats occidentals i no occidentals, introdueixen can-
vis importants en el pensament occidental tradicional 
sobre la naturalesa del comportament de les dones i 
dels homes. Es demostra que les capacitats d’unes 
i dels altres varien d’una societat a una altra i allibe-
ren els homes i les dones del determinisme biològic, 
obrint noves possibilitats d’identitat social, individual 

i col·lectiva (Hernando, 2002, 2012). La construcció 
del gènere és social i és la base del pensament femi-
nista que, com deia Simone de Beauvoir al seu llibre 
El segon sexe (de Beauvoir, 1949), “no es neix dona, 
s’arriba a ser-ho”.

Tenint clar que el gènere és una construcció social 
que s’aprèn a mesura que les persones es relacionen 
en societat, i que l’inconscient té molt a veure amb la 
mesura en què s’han socialitzat en una societat an-
drocèntrica, on l’home és el centre i tot gira al voltant 
de les seves necessitats i desitjos, les nenes aprenen 
una manera de ser nenes i els nens una manera de 
ser nens. Altres gèneres no binaris no hi tenen ca-
buda. Les dones es veuen abocades als espais pri-
vats i domèstics i a la feina reproductora i de cura de 
les persones, no remunerada. Els homes, en canvi, 
aprenen una altra manera que té més a veure amb 
l’ocupació dels espais públics, la valentia, la compe-
titivitat i les feines productores i remunerades. Aquest 
sistema social après limita el desenvolupament de les 
persones, atès que homes i dones s’han d’ocupar 
d’unes tasques diferenciades i no compartides, ge-
nerant exclusió, discriminació i desigualtats, limitant 
la llibertat de decisió d’homes i dones a l’hora de 
triar com volen viure. És un sistema que limita també 
altres diversitats de gènere que surten de la norma 
imposada, i es limita el desenvolupament de les cria-
tures des de ben petites, provocant en tots els casos 
malestar, patiment i violència.

Els actuals models de gènere (Subirats i Brullet, 
1988; Subirats i Tomé, 2010; Subirats, 2017; Mara-
ñón, 2018) s’han configurat al llarg de la història en 
èpoques difícils com ara la prehistòria, quan trobar 
els aliments necessaris per a la supervivència era un 
esforç, igual que tenir cura de les criatures. Les con-
dicions eren adverses i les persones s’especialitza-
ven en el treball segons destreses i eficàcia, i es pro-
duïa la divisió sexual del treball. Aquests rols s’han 
perpetuat i bàsicament l’home s’havia especialitzar 
en la caça, la lluita i la defensa (feines actives, pro-
ductives i de prestigi) i les dones en la reproducció 
humana i tasques de manteniment (feines conside-
rades passives i menys importants per a la cons-
trucció històrica androcèntrica, i conseqüentment, 
invisibilitzades).

Actualment, el gènere masculí s’ha desenvolupat en 
el món de l’acció, l’agressivitat, la violència i el sacri-
fici personal, i de la imposició per damunt de les al-
tres persones. Aquestes actituds susciten el respec-
te del seu entorn de manera que la masculinitat està 
centrada en l’exaltació del jo i en la capacitat d’im-
posar-se als altres. La construcció de la feminitat, en 
canvi, s’ha desenvolupat en el món de la passivitat, 
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amb una actitud més altruista, centrada en les altres 
persones amb una renúncia de si mateixes.

Les feines que feien dones i homes eren totes vitals 
per a la conservació de l’espècie, com s’ha vist en 
apartats anteriors, però s’han acabant considerant 
com a pròpies de cadascun dels sexes. Però actual-
ment, havent canviat les necessitats de la humanitat 
i els tipus de capacitats necessàries per a la super-
vivència, reproduir aquests sistemes de gènere tra-
dicionals i tan arrelats, presenta un conjunt d’incon-
venients molt greus per a les noves generacions de 
nenes, nens i persones joves.

Les dones, per exemple, han sigut tractades com 
a éssers secundaris des de la seva infància, han 
interioritzat la inferioritat i això els ha provocat in-
seguretat i falta d’autoestima. Molts dels missat-
ges que han rebut les nenes de petites van dirigits 
a ser maca, dolça, dòcil; que ha d’evitar els perills, 
ja que és feble i no ha de ser forta i decidir pel seu 
compte. La societat les ha empès a tenir molta 
cura del seu aspecte i estar pendents de la mirada 
aliena i no de la seva, d’estar pendents del judici 
dels altres i, per tant, de les seves decisions, per-
dent els criteris fonamentals per a la seva autono-
mia. Un altre aspecte molt negatiu que es continua 
inculcant, i és una amenaça real per a la vida de 
les dones, és la seva capacitat de donar-se per 
amor, de viure per fer felices altres persones, de 
manera que s’estableix un intercanvi desigual que 
enriqueix la vida dels altres i empobreix la de les 
dones. Per tot això, les dones han après de ma-
nera inconscient que necessiten subordinar-se als 
altres, estar al seu servei, tenir-ne cura i fer-los tan 
feliços com sigui possible. Es pot constatar que la 
transmissió a les nenes del gènere femení, gene-
ració rere generació, no es correspon en absolut 
amb la societat actual (Subirats, 2017).

Els home, desenvolupant la violència, la capacitat de 
defensa i atac i d’imposar-se per sobre dels febles, 
s’han sentit superiors i han vist les dones com a és-
sers més febles i inferiors. Quan s’educa un nen es 
procedeix a eliminar el sentiment de pietat: guanyar 
és més important que compadir-se del company. 
Als nens se’ls estimula en les emocions vinculades 
amb la lluita, l’enfrontament, el triomf; i s’extirpen 
les emocions vinculades amb la cura, la identificació 
amb les altres persones; de manera que se’ls priva 
de conèixer aquestes emocions, de saber com viu-
re-les i detectar-les en altres persones. La transmis-
sió d’aquests valors els obliga des de la infància a 
adoptar actituds agressives i a renunciar a emocions 
afectives d’identificació amb les altres persones, i es 
substitueixen per relacions de competitivitat entre 

nens i nois. En el present occidental, la majoria de 
les persones no vivim en guerra ni en contextos de 
supervivència extrema, però el concepte de mas-
culinitat continua girant al voltant de la valentia, la 
capacitat d’imposar-se, la negació de la feblesa i 
d’altres actituds d’empatia com la importància de 
la cura per les altres, pròpies de dones i inadmissi-
bles en els homes (Lomas García, 2017).

Podem constatar que l’origen de la desigualtat 
és fonamentalment cultural, après de manera im-
plícita, i només es pot canviar generant un canvi 
cultural, i això és el que es busca amb la coeduca-
ció: aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica 
educativa.

Per a Marina Subirats, l’objectiu de la coeducació:

És transmetre una socialització dels gèneres que eli-
mini els aspectes negatius i les jerarquies dels models 
vigents i obri camí al ple desenvolupament de cada 
criatura en totes les dimensions de la vida i en les 
capacitats que necessitarà tenir en la nostra societat 
i en les formes que aquesta prendrà en els propers 
anys (Subirats, 2017, p. 59).

Vivim en una cultura androcèntrica, centrada en el 
homes i en tot l’àmbit considerat masculí. Les do-
nes participen, però no hi troben referents propis i 
això ha de canviar. Una educació igualitària hauria 
de valorar de la mateixa manera les aportacions 
d’homes i de dones i les ha de transmetre a totes les 
persones de les noves generacions, siguin nens o 
nenes. I aquesta és la transformació que s’ha de fer 
avui des de l’educació formal i informal. A les esco-
les ja es comença a generar un canvi amb propos-
tes de claustres de centres educatius per canviar 
la manera de transmetre coneixements i actituds. I 
als museus i equipaments culturals és un repte que 
tenim per avançar cap a la igualtat i la justícia so-
cial, i que els nens i nenes siguin cada vegada més 
lliures. No es tracta d’educar nens com a nenes ni 
nenes com a nens. Es tracta d’eliminar aquells as-
pectes de la seva socialització que són perillosos i 
compensar tot allò que els ha estat negat, deixant 
que la seva naturalesa es desenvolupi d’una manera 
espontània, sense tractar d’imposar-los uns com-
portaments i uns models obsolets. Es tracta de po-
der adoptar qualsevol tipus de comportament sense 
tenir en compte si la persona que ho rep és conside-
rada d’un o altre gènere. Les diferències continua-
ran existint, però seran les estrictament biològiques 
i no les culturals, a més, es tractarà d’una diferència 
individual triada d’una manera lliure sense tenir en 
compte el comportament del grup (Subirats, 2017; 
Guitart Aced, 2017; Marañón, 2018).
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La coeducació en l’educació formal

Per la feina i la difusió de l’Associació CoeducAc-
ció8, entre d’altres, es coneix aquesta metodologia 
educativa aplicada al sistema d’ensenyament formal. 
Aquesta associació es va constituir el 2010, després 
d’una llarga tradició d’aplicar la coeducació en l’àm-
bit educatiu formal per part d’un grup d’educadores 
conscients amb el canvi que necessita l’educació 
avui en dia, encapçalades per la sociòloga Marina 
Subirats. Es tracta d’una associació que treballa 
per a la transformació educativa des de l’aplicació 
de la perspectiva de gènere, aplicant metodologies, 
coneixements, experiències i vivències individuals i 
compartides. Als anys 70 del segle XX, en el marc de 
las primeres Jornades Catalanes de la Dona, Marina 
Subirats va llançar preguntes per a la reflexió al vol-
tant de la invisibilització de les dones en el món edu-
catiu i els currículums dels centres educatius. Aques-
tes preguntes van donar lloc a una etapa de reflexió, 
cursos, jornades i primers articles sobre coeducació.
Cap a finals dels anys vuitanta es va crear un equip 
de treball estable per treballar la coeducació en es-
coles bressol de Barcelona, que van publicar nom-
brosos articles i llibres on s’explicaven els resultats i 
conclusions a què s’arribava després d’aquesta fase 
de proves pilot. Les metodologies provades en aque-
ll moment es van anar consolidant i avui dia aquest 
grup, format per professionals com ara la mateixa 
Marina Subirats, Amparo Tomé o Núria Solsona, per-
sones del món de l’educació, la sociologia i la psico-
logia, aporten la seva experiència en diversos àmbits, 
sempre vinculats al gènere i l’educació. Actualment, 
gestionen i coordinen nombrosos projectes de for-
mació i sensibilització d’agents educatius en tots els 
àmbits i nivells, i continuen investigant en les diferents 
maneres d’intervenir coeducativament per una edu-
cació equitativa entre nenes i nens.

Dins de la seva web es pot veure tota la seva tra-
jectòria, qui són i en quins projectes participen avui 
dia. També ofereixen un apartat de recursos on es pot 
trobar moltíssima informació sobre coeducació, com 
aplicar-la en entorns educatius i multitud de material 
educatiu per fer servir a les aules, com ara jocs o con-
tes on la perspectiva de gènere està inclosa.

La idea d’aquesta tesi doctoral és aplicar les meto-
dologies coeducatives assajades i comprovades en 
l’àmbit formal a l’acció educativa de l’educació pa-
trimonial dels museus i espais patrimonials arqueolò-
gics, en aquest cas. Aquests equipaments són entor-
ns educatius on, a través de la pràctica divulgativa en 
activitats diverses, el públic que més els visita (l’alum-

nat d’infantil, primària i secundària) dialoga i compar-
teix experiències amb el relat de la prehistòria a través 
dels seus coneixements previs i de la informació que 
ofereixen les persones educadores.

La coeducació és aplicar la perspectiva de gènere a 
les pràctiques educatives formals. En el cas d’aques-
ta recerca, el repte és aplicar la coeducació per prime-
ra vegada a l’educació patrimonial de la prehistòria; 
adaptant les eines coeducatives formals a les eines 
patrimonials informals. S’anomenarà coeducació pa-
trimonial, i vol garantir una educació equitativa i no 
discriminatòria, que ajudi a formar persones crítiques, 
justes i lliures, també en els entorns patrimonials i mu-
seístics.

El model de coeducació patrimonial vol superar l’an-
drocentrisme dels museus i equipaments on es di-
vulga la prehistòria, adoptant els mecanismes que es 
creguin més oportuns per avançar cap a un enfoca-
ment equitatiu dels relats, dels mètodes, del llenguat-
ge i de les relacions personals que s’estableixen; en 
definitiva, de l’organització i de tota la dinàmica gene-
rada en la pràctica educativa. La coeducació suposa 
la revisió de les pautes sexistes de la societat i de les 
institucions educatives on es desenvolupa la vida de 
nenes i nens, atès que des d’aquestes institucions es 
construeixen i es transmeten estereotips sobre el que 
és considerat masculí i el que és considerat femení 
(Araya Umaña, 2003).

Per a l’Associació CoeduAcció, la coeducació pro-
posa repensar l’educació des d’una perspectiva de 
gènere transformadora que qüestiona els models de 
gènere, els estereotips que els sustenten i les seves 
conseqüències. L’objectiu final és que cada persona 
pugui ser qui vulgui ser, sense limitacions per raó de 
gènere i on la diversitat sigui la norma. La coeducació 
és una eina molt valuosa que esdevé el primer esglaó 
en la prevenció de les violències masclistes, vist que 
permet construir relacions basades en el respecte i la 
diversitat, des que les criatures són petites.

Alguns dels objectius de la coeducació, definits per 
l’Associació al seu web, serien incorporar el saber de 
les dones als currículums per tal que cada persona 
es pugui desenvolupar lliurement i les nenes tinguin 
models de referència. Donar valor i posar al centre de 
les relacions aquells aspectes tradicionalment consi-
derats propis del gènere femení, com ara la cura, el 
món de les emocions i els sentiments, l’escolta, les 
relacions de cooperació, etc., donant la possibilitat a 
nenes i nens de construir experiències basades en el 
respecte i la cura, en lloc de la violència i la compe-

8 Última consulta gener de 2021: http://www.coeducaccio.com/
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titivitat. I també generar relacions justes i equitatives 
dins d’una cultura de pau i no violència, amb recur-
sos educatius diferents i potenciar així el benestar de 
totes les criatures.

Integrar aquestes idees requereix un pas previ de 
conscienciació i reconeixement del sexisme dins de 
la nostra societat i, per tant, dins de les narratives 
oficials dels currículums educatius i patrimonials i de 
les pràctiques educatives de l’educació formal i patri-
monial. Es tracta de construir eines per detectar els 
estereotips sexistes en el discurs, el llenguatge o la 
manera de relació als espais patrimonials per poder 
fer el canvi.

La mediació i la coeducació patrimonial

En la mediació educativa en educació patrimonial, la 
persona educadora facilita el diàleg entre el museu o 
centre patrimonial i els i les visitants, que reben i com-
parteixen informació, ja sigui a través de visites guia-
des o activitats educatives i culturals específiques. El 
relat que l’educadora patrimonial comparteix amb la 
ciutadania és un relat triat per cada institució i que té 
a veure amb com es defineix aquesta institució i quins 
coneixements i valors vol transmetre. L’educadora 
patrimonial es converteix en una facilitadora d’aquest 
discurs institucional, incloent i acceptant altres vi-
sions (pròpies i de les persones participants) i també 
l’espai físic on es desenvolupa l’acció educativa.

La idea d’incloure l’espai com agent d’intercanvi en 
la mediació entronca directament amb la coeducació 
patrimonial, que treballa la manera d’ocupar l’espai 
de totes les persones que entren en aquesta inter-
locució, fet que l’educació patrimonial en si no té en 
consideració. El museu deixa de ser hegemònic per 
ser horitzontal i les educadores patrimonials són les 
persones que permeten que aquestes connexions es 
donin i la coeducació patrimonial és la metodologia 
que fa que sigui d’una manera equitativa.

La coeducació patrimonial és aplicar la perspectiva 
de gènere a les pràctiques educatives patrimonials. 
Es nodreix de la coeducació tradicional aplicada en 
l’educació formal i vol transformar l’educació als mu-
seus i equipaments patrimonials en clau d’equitat 
i llibertat, igual que la coeducació ho fa als centres 
educatius. El pas de l’educació patrimonial a la coe-
ducació patrimonial passa per introduir la pràctica 
coeducativa a la pràctica en educació patrimonial i la 
metodologia per fer-ho i aconseguir aquesta transfor-
mació, es fa a través de la metodologia emprada per 
la coeducació i adaptada als espais patrimonials, que 
s’exposa a continuació.

El repte de la divulgació a través de la mediació apli-
cant la coeducació patrimonial passa per un replan-
tejament integral de la utilització dels espais patrimo-
nials que en té en compte l’ocupació i les relacions 
entre alumnat i les educadores durant la mediació 
educativa. La relació que s’estableix entre educadora 
i alumnat passa per un procés previ de consciencia-
ció i reflexió per detectar i poder transformar estereo-
tips i jerarquies de gènere androcèntriques, que es 
donen en la pràctica educativa actual en educació 
patrimonial. El llenguatge i com s’utilitza en aquesta 
mediació també és clau per assolir una pràctica coe-
ducativa completa i tranversal.

L’objectiu principal del treball en coeducació pa-
trimonial és afrontar el repte de construir una nova 
eina de diagnòstic en coeducació patrimonial per a 
l’arqueologia prehistòrica; en el cas que ens ocupa, 
per poder implementar-la en museus i equipaments 
patrimonials que treballin la divulgació de la prehis-
tòria. Establir noves estratègies metodològiques en 
educació patrimonial, basades en la coeducació i 
l’arqueologia feminista. Desconstruir la divulgació en 
l’educació patrimonial tradicional de la prehistòria, en 
la qual el discurs institucional i la mediació educati-
va jeràrquica era la norma, i introduir la perspectiva 
de gènere treballant-la amb l’alumnat. Incidint així 
en una educació equitativa, justa i democràtica que 
vol deixar enrere els esquemes sexistes dels models 
tradicionals encara vigents (Cacheda Pérez, 2019a, 
2020; Roset Fàbrega et al, 2008).

La coeducació patrimonial és una peça essencial per 
reduir i reflexionar sobre les desigualtats i la justícia 
social. És una alternativa més per construir ciutada-
nies més lliures des de la infància en altres contextos 
de relació fora de l’escola o de l’entorn habitual de la 
socialització de nenes i nens. La coeducació patrimo-
nial qüestiona l’educació patrimonial com a reproduc-
ció de desigualtats socials i de gènere al servei de les 
lògiques patriarcals dominants que reprodueix aquest 
imaginari après i el normalitza, també, a través de la 
divulgació que es fa als equipaments museístics.

Per això, l’educació patrimonial per a la divulgació de 
la prehistòria requereix:
- Introduir la coeducació als programes educatius 
dels equipaments patrimonials de temàtica prehis-
tòrica, tant a l’hora de plantejar-se les activitats com 
a l’hora d’executar-los durant l’acció educativa.
- Promoure estratègies per qüestionar la construcció 
social dels gèneres a través de la creació de nous 
relats sobre les societats prehistòriques, amb la intro-
ducció de noves narratives des de l’enfocament de 
l’arqueologia feminista.
- Garantir l’aprenentatge significatiu com a meta edu-
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cativa generadora d’una cultura de pau, autonomia i 
consciència crítica, com una estratègia educativa i de 
millora de la qualitat de vida de nenes i nens.

Àmbits d’acció de la coeducació patrimonial  
en arqueologia prehistòrica

La coeducació patrimonial per a la divulgació de la 
prehistòria introdueix i adapta les eines i la pràctica de 
la coeducació formal a través de tres àmbits d’acció 
concrets:
- Els sabers de referència: revisió i adequació de les 
narratives i el relat institucional sobre la prehistòria 
dels museus i equipaments patrimonials que s’ocu-
pen d’aquesta temàtica (introduint les categories 
analítiques de l’arqueologia feminista).
- L’acció educativa directa: l’àmbit relacional que 
es dona durant l’ocupació de l’espai per les perso-
nes que participen de l’activitat, i les relacions entre 
l’alumnat i persona educadora i alumnat entre si. Es 
tracta d’introduir les metodologies educatives de 
l‘educació patrimonial i complementar-les amb les 
estratègies de la coeducació, que busquen l’equitat 
en el tracte de nenes i nens, donant-li pes a la identi-
tat relacional grupal.
- El llenguatge: prendre consciència de la discrimi-
nació lingüística en el discurs oral i escrit, i recursos 
passius (museografies, espais expositius, material 
educatiu) que interpreten el patrimoni cultural: el que 
no s’anomena no existeix i les nenes no es veuen 
representades en el que es transmet perquè no hi 
són presents.

Els sabers de referència

Des del punt de vista arqueològic i històric, l’exclusió 
de les experiències de les dones i altres diversitats és 
molt evident en els relats dels museus arqueològics. 
La selecció temàtica i de material arqueològic per 
il·lustrar determinats aspectes del passat serveixen 
únicament els interessos d’una part del discurs aca-
dèmic, que normalment és androcèntric i ha invisibi-
litzat les dones i la seva importància en la construcció 
del passat i la supervivència dels grups humans. Les 
categories analítiques analitzades en aquesta tesi 
des de l’arqueologia feminista encara no apareixen 
en la renovació museogràfica de les sales d’aquests 
museus.

El Museu Arqueològic Nacional (Ruiz Zapatero, 2015; 
Querol i Hornos Mata, 2011), el Museu d’Arqueolo-

gia de Barcelona (Prados Torreira i López Ruiz coord, 
2017) o el Museu de Prehistòria de València (Bonet 
et al, 2017) han fet algunes modificacions, sobretot 
amb la introducció d’il·lustracions amb representació 
de dones o infants, però no han estat suficients per 
canviar aquesta visió androcèntrica tradicional que es 
genera quan es visita un museu sense experimentar 
cap acció educativa directa (Querol, 2017). Amb la 
introducció de recursos audiovisuals i altres recursos 
digitals també s’ha intentat. Ruiz Zapatero (Ruiz Za-
patero, 2010) posa l’exemple de la Cova Pintada de 
Galdar (Galdar, Gran Canària) i l’audiovisual 3D que el 
va impactar quan va visitar el centre d’interpretació. 
Aquest audiovisual explica la conquista i aniquilació 
d’un poble des de la veu d’una dona, però en la meva 
opinió no deixa de ser un relat bèl·lic, tema típic de 
l’androcentrisme. El mateix passa amb l’audiovisual 
fet el 2018 per a l’espai d’acollida del jaciment ar-
queològic ibèric del Molí de l’Espígol (Tornabous, Llei-
da), on una dona explica la batalla que es va lliurar a la 
segona guerra púnica i la desfeta del poble ibèric dels 
Ilergets; o al sistema de realitat augmentada amb sala 
immersiva i ulleres, inaugurat al poblat ibèric d’Ullas-
tret (Ullastret, Girona) el 2016, on el públic visitant fa 
un viatge molt detallat a través dels carrers i cases de 
la ciutat ibèrica narrada per un membre d’elit ibera 
que recorda moments dramàtics de guerra i destruc-
ció de la seva vida a la ciutat9.

Aquestes eines, innovadores en la forma però no en 
el contingut, són recursos que interpel·len i que tenen 
a veure amb una interpretació eficaç del que es vol 
explicar, però la divulgació hauria d’obrir la porta a 
que el públic participi. Aquests recursos són passius, 
pertanyen a l’exposició permanent i necessiten l’edu-
cadora patrimonial per tal que el pensament crític flo-
reixi, vist que no es troben experiències més àmplies 
i inclusives pel que fa al relat.

Els museus ofereixen un discurs hegemònic, únic; 
exposat en la seva exposició permanent. Aquest dis-
curs, per norma general, es distribueix per àrees i pe-
ríodes, no per qüestions temàtiques (museu clàssic) 
amb veritats tancades i úniques, no hi ha una plura-
litat teòrica. És un relat dirigit a una única audiència 
amb textos de vegades mínims, d’explicació de la 
cultura material, que no tothom entén. El repte podria 
ser construir diferents nivells d’interpretació tenint 
presents la diversitat dels públics. Els centres educa-
tius són un públic nombrós, però no es fa referència 
a la infància ni als joves en el discurs de la prehistòria, 
per exemple. Objectes desvinculats del seu context 
arqueològic, fora del context que permetria explicar 

9 Última consulta gener de 2021: http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/ullastret-3d-caminar-una-ciutat-iberica-de-fa-
2000-anys
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més coses com el seu valor d’ús i el valor que va tenir 
per a la comunitat que el va elaborar, utilitzar i des-
fer-se’n després (Ruiz Zapatero, 2010; 2015).

La prehistòria és un període que es balanceja entre 
el mite i la història, que es pot fer servir mitjançant, 
per exemple, les interpretacions que trobem en 
centres patrimonials, per exaltar una ideologia 
(Hernando, 2012; González Marcén, 2009). So-
bre les bases organitzatives o maneres de viure en 
societat, l’arqueologia ens aporta moltes dades, 
però la tradició de la disciplina en els estudis sobre 
prehistòria ha explicat la societat en termes andro-
cèntrics de poder: el control de la macroecono-
mia, el control polític i el control de les tecnologies 
de producció. I això ho trobem implícit en les mu-
seografies i altres dispositius de les col·leccions 
permanents dels centre patrimonials i museus ar-
queològics. La biologia femenina es tracta com a 
complement de l’espècie definit per la reproducció 
o la sexualitat, estan presents en tecnologies se-
cundàries amb un paper depenent i passiu en les 
formes d’organització social i amb capacitat limita-
da per a la creativitat i el pensament abstracte; de 
fet, el normal és que quan es parla d’art rupestre 
es parli d’homes artistes i a les representacions 
hi surtin homes pintant (González Marcén, 2009).

Les sales i vitrines dels museus transmeten una 
idea equivocada al públic sobre la diversitat de 
la societat i el redimensionament de temes rela-
cionats amb l’androcentrisme. Hi ha una omissió 
deliberada o una infrarrepresentació de les expe-
riències de les dones i altres diversitats. La visibi-
lització de les dones o altres col·lectius com ara 
la infància o la gent gran no es veu a les sales 
de museus. Tampoc es troben la varietat de feines 
que realitzaven ni la valoració de la seva impor-
tància. Feines de reproducció, de manteniment, 
de cura o de processament dels aliments i pells; 
o d’altres feines que compartien amb el col·lectiu 
masculí, com eren la caça, la ramaderia, i altres 
feines productives i politicosimbòliques que es 
manifesten en el registre arqueològic, ocultades 
unes, o desvaloritzades altres per la societat pa-
triarcal actual que va generar aquests discursos. 
Ni es fan visibles, o si apareixen no se’ls dona la 
importància que tenien com a col·lectiu que des-
envolupaven feines estructurals i sustentadores de 
la vida i el desenvolupament del grup social durant 
la prehistòria. Tampoc es visualitzen nenes i nens 
col·laborant en les tasques col·lectives, o simple-
ment jugant.

El mateix passa amb la cultura material que es tria 
per a la seva exposició. Un cop que aquest mate-

rial s’exhibeix, el conjunt de l’exposició es trans-
forma en una nova eina, una peça de la cultura 
material moderna, un objecte que ha de ser analit-
zat pel que diu la cultura que ho ha fet, i no sobre 
el clixés del present, com es fa habitualment. La 
imatge de la societat que representa és distorsio-
nada i incompleta, apartada del seu context origi-
nal i en un nou context espacial i temporal creat 
artificialment. La selecció i juxtaposició d’objectes 
a les exposicions els atorga nous significats que 
no eren els que tenien en el seu origen i la tria 
d’objectes es fa sense tenir en compte la diversitat 
social (Sîan Jones i Sharon Pay, citades en Colo-
met et al, 1999).

La política d’adquisició d’objectes en museus d’his-
tòria i arqueologia documenta canvis tecnològics en 
les indústries extractives i primàries, on la força del 
treball és predominantment masculina. Segons els 
criteris de selecció de la cultura material, s’obvia la 
feina de les dones, concebuda al marge dels supo-
sadament principals processos de producció. Els ob-
jectes relacionats amb les activitats de les dones no 
s’adquireixen, o romanen en els fons dels museus, 
guardats, perquè la seva feina resulta infravalorada, 
també a per les persones encarregades de les exhi-
bicions. Es dona més importància als objectes rela-
cionats amb els homes i es tendeix a classificar els 
objectes en termes de producció abans que de con-
sum o ús (figura 2).  

Així, per exemple, les ceràmiques arqueològiques 
s’exposen generalment seguint criteris relacionats 
amb la producció i l’anàlisi estilística més que amb 
l’ús i la iconografia que podria donar dades sobre 
les identitats de les persones que les van fabricar.

L’estudi de les dimensions simbòliques de l’ús i pro-
ducció de la cultura material que prové de contextos 
arqueològics, no es fa centrant l’atenció en qüestions 
relacionades sobre l’ús quotidià dels objectes i el seu 
efecte en les persones i en la societat que els va con-
cebre. Els significats simbòlics d’aquests objectes no 
s’expliquen. La cultura material és un mitjà de comu-
nicació que comprèn pràctiques socials, transforma, 
acumula o preserva informació social, i actua dialèc-
ticament en relació amb aquella pràctica social. Però 
la cultura material es pot separar de l’autoria, i es 
pot fer servir per altres persones per donar-li un nou 
sentit simbòlic, llavors el sentit resideix en aquesta 
connexió, el sentit de l’objecte mai és estàtic i la seva 
lectura mai acaba. Sempre està obert a una nova in-
terpretació depenent dels ulls que se la miri (figura 3).
 
L’exclusió d’aquestes noves temàtiques inclusives 
als discursos dels museus i centres d’interpretació 
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Figura 2: exemple de museografia on predomina el treball masculí. Sales de la prehistòria del MAC Barcelona. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

reforça la desigualtat de gènere en la interpretació 
del patrimoni arqueològic. Aquestes diferències 
han generat una transmissió de la narració de la 
prehistòria esbiaixada i androcèntrica. Les tasques 
masculines s’han considerat les importants dins de 
les societats prehistòriques, i són les que s’han re-
presentat i valoritzat mitjançat feines productives i 
tecnològiques, on ells són representats com a pro-
tagonistes. Les dones no apareixen ni participen 
d’aquestes feines i es genera una clara discrimina-
ció de gènere en suposar que elles no les feien. A 
més, les tasques de manteniment i reproductives, 
identificades amb les dones, estructurals per a la 
vida, també s’han obviat i no s’han representat, 
tractant-les amb aquesta omissió com a tasques 
d’escàs valor per no merèixer ser representades 
dins les sales dels museus arqueològics.

L’arqueologia prehistòrica tradicional concep la 
història amb uns trets comuns que tracten de ma-
nera diferencial les persones de sexe masculí i les 
de sexe femení. Els trets masculins dominants se-
rien la definició de les característiques i capacitats 
biològiques de l’espècie humana en relació al cos 
masculí, el domini de cert tipus de metodologies 

Figura 3: exemple d’anàlisi estilística de la ceràmica prehis-
tòrica. Sales de la prehistòria del MAC Barcelona. Fotografia 
de l’autora de la tesi.

adscrites actualment als homes que es defineixen 
com a motor de la societat amb el pensament abs-
tracte, la creativitat i la innovació. En definitiva, els 
homes organitzen i dirigeixen les formes de vida 
social i les transformacions. Les dones, en canvi, 
es defineixen com a complement de l’espècie amb 
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capacitat sexual i de reproducció i amb escàs con-
trol de la tecnologia i els canvis socials, on el seu 
paper és depenent, passiu i de capacitats limita-
des (Gonzalez Marcén, 2009).

Els models tradicionals de gènere immersos en 
la societat patriarcal, que atribueixen a les dones 
l’obligació de cuidar i als homes el privilegi de ser 
cuidats, continuen vigents en l’imaginari de nenes, 
nens i persones joves, i es reforcen quan entren en 
un equipament patrimonial dedicat a la prehistòria. 
Les estudiants no troben referents propis en aquesta 
manera d’explicar la història, perquè els centres pa-
trimonials i museus, en les representacions figuratives 
masculines i femenines, en els relats que expliquen i 
textos de les sales, no valoren de la mateixa manera 
les aportacions de les dones i dels homes. Elles no 
estan representades, no es troben, integrant des de 
nenes que no són importants, incorporant al seu sub-
conscient i imaginari individual i col·lectiu (memòria 
relacional implícita), la invisibilització a la qual la so-
cietat patriarcal les sotmet a través d’aquesta norma-
lització (Arranz, 2015).

Es tracta de revisar aquest relat normatiu de les ex-
posicions permanents dels museus i equipaments 
patrimonials, analitzar com interpreten la prehistòria, 
amb l’objectiu d’identificar els biaixos de gènere i po-
der corregir-los en l’acció educativa divulgativa.

L’acció educativa directa

Les persones es socialitzen des del naixement en 
diferents àmbits. Els més importants han estat 
l’àmbit familiar i l’escola, on han après de manera 
conscient (memòria explícita) i també inconscient 
(memòria relacional implícita) com relacionar-se 
entre elles, i han adquirit les característiques de 
gènere de la cultura actual. El gènere, com a cons-
trucció social, té a veure amb la manera com es 
percep el món, amb la identitat i amb les respostes 
enfront els estímuls que es perceben externament. 
S’han interioritzat unes normes socials marcades 
pel gènere que han encaminat la manera de viure, 
que des de petites i petits, des de les primeres 
manifestacions personals, han fet comportar-se 
de manera diferent nens i nenes.

Aquesta primera empremta de la socialització rep 
un esforç constant de la societat que farà que es 
mantinguin diferències de comportament, interes-
sos i percepcions entre dones i homes, confirmant 
un aparent i no real caràcter biològic d’aquestes 
diferències, reafirmades per la societat patriarcal 
occidental actual.

En definitiva, els estudis de gènere i la descons-
trucció dels estereotips sexistes i rols de gènere 
androcèntrics permeten descobrir que hi ha molt 
poc de biològic en la construcció social dels gène-
res, i els educadors i educadores tenen l’oportu-
nitat d’identificar-los i transformar la manera  com 
es relacionen amb les criatures en l’àmbit de l’edu-
cació patrimonial.

Els estudis sociològics als que es fa referència al llarg 
d’aquest capítol provats a les escoles per la sociòlo-
ga Marina Subirats i les especialistes de l’Associa-
ció CoeducAcció són l’exemple que es poden variar 
conductes i patrons de relació entre educadores i 
alumnat. En la mesura que els gèneres són patrons 
socials construïts, limiten les possibilitats de les per-
sones que sense ser-ne conscients actuen des de 
la infància facilitant o inhibint el desenvolupament de 
les capacitats, les possibilitats i els desitjos de cada 
individu d’una manera inconscient. Quan es detecten 
aquestes limitacions es pot decidir fer canvis.

Subirats i Tomé defineixen els gèneres com a des-
criptius o prescriptius. Els descriptius descriuen 
comportaments i actituds que adopten dones i 
homes lliurement, sense que ningú tracti d’impo-
sar-los. Els prescriptius són models o normes so-
cials existents a priori, que la societat imposa a nens 
i nenes i els exigeix que es comportin, de manera 
implícita, d’acord amb aquests patrons. Les evidèn-
cies sociològiques demostren que els models de 
gènere altrament són prescriptius, encara que hagin 
variat algunes de les prescripcions que comportin 
en cada cas, i sobretot la rigidesa d’aquests models 
i la duresa de les sancions que comporten les trans-
gressions, sobretot de manera individual (Subirats i 
Tomé, 2010).

El sistema educatiu, formal i no formal, també trans-
met aquestes pautes prescriptives a través de la in-
teracció entre persones educadores i alumnat: nor-
mes i maneres de comportar-se i relacionar-se molt 
importants en l’adquisició d’actituds posteriors que 
configuren uns aprenentatges paral·lels. En Rosa i 
Blau, la transmissió dels gèneres a l’escola mixta 
(Subirats i Brullet, 1988), i en Pilotes fora (Subirats i 
Tomé, 2010), s’analitzen com es dirigeixen les per-
sones educadores als i les alumnes, quines són les 
imatges que tenen d’ells i d’elles, i com valoren les 
seves actituds. Els resultats són sorprenents i les 
autores expliquen que no són diferents d’altres es-
tudis de les mateixes característiques fets als EUA 
o a Anglaterra.

Es confirma reiteradament que els i les docents, in-
diferentment de si són homes o dones, dediquen 
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més atenció al comportament dels nens, els fan 
més preguntes, els donen més indicacions per tre-
ballar, i els fan més crítiques i els renyen més. Les 
causes d’aquest tracte diferenciat poden ser que 
els nens són més variables en les seves conductes 
que les nenes, i els i les docents han d’estar més 
pendents d’ells i controlar-los més. Una altra hipòtesi 
pot ser que les nenes es distreuen més, però és una 
hipòtesi que cau quan es comprova que els i les do-
cents no estan atents a l’alumnat amb més dificultats 
d’aprenentatge, sinó que la major interacció és amb 
els nens més avançats del grup classe, per qüestions 
relatives a la feina escolar, sobre la qual la iniciativa de 
les persones docents és més gran.

Amb les nenes s’interacciona menys. Elles adopten 
una actitud més passiva a mesura que es parla men-
ys amb elles i augmenta notablement la seva partici-
pació quan se les estimula en la mateixa mesura que 
els nens. La seva aportació en el moment de parlar té 
a veure amb el que s’està fent a la classe i no amb les 
seves vivències personals fora de l’àmbit escolar, que 
són les que expressen sobretot els nens. Les nenes, 
per la seva socialització, interioritzen un paper secun-
dari i poc important, adopten una actitud més passi-
va en relació amb els nens, als quals se’ls atorga un 
paper més actiu, deixant que ocupin els espais en els 
debats i assemblees que es donen en l’àmbit escolar, 
i que es veu reflectit també aquest protagonisme al 
pati o la classe, on ocupen els espais centrals i impo-
sen els seus jocs.

L’anàlisi sociològica d’aquesta interacció mostra 
l’existència de prejudicis i pautes de comportament 
no explícites que les i els docents fan servir en la in-
terrelació amb nenes i nens que contradiuen, en part, 
els valors del sistema educatiu, com ara l’acceptació 
de les normes i la disciplina. La docilitat és un valor 
negatiu en la societat actual, un signe de passivitat 
igual que no saber imposar-se. Aquest fet fa que els 
nens, quan es comporten malament, sigui considerat 
aquesta actitud una prova de personalitat activa i for-
ta, valorat positivament encara que no es digui ober-
tament. Aquesta valoració positiva és percebuda pels 
nens, i com a conseqüència augmenten les conduc-
tes conflictives en ells. Als estudis també es fa palès 
que si les nenes trenquen aquesta norma reben san-
cions més dures perquè és un comportament menys 
tolerat en elles, es trenca una norma de gènere de les 
que es denominen prescriptives. Les nenes s’han de 
portar bé i aquesta actitud més passiva es considera 
una falta de personalitat i de docilitat.

L’ordre del gènere prescriptiu és jeràrquic, i tot el que 
fan els nens és més valorat que el que fan les nenes, 
encara que moltes vegades els comportaments de 

les nenes s’apropin més a les normes explícites del 
sistema educatiu.

La conclusió a la qual arriben aquestes autores és 
que el sistema educatiu és sexista i el nen és el pro-
tagonista del fet educatiu, les nenes se situen en un 
segon terme més passiu. El model pedagògic és an-
drocèntric i ha estat construït tenint en compte l’acti-
vitat pública i productiva atribuïda tradicionalment als 
homes, encara que les nenes també hi puguin acce-
dir. Perquè l’ensenyament sigui realment coeducatiu, 
s’ha de formular un nou model de coeducació que 
integri les nenes a les professions tradicionalment 
masculines i reforci la seva seguretat en elles ma-
teixes, canviant les relacions entre docents i alumnat 
i introduint en el currículum escolar i en les relacions 
a l’aula un conjunt de sabers que han estat absents 
(la cura dels altres i les necessitats afectivorelacio-
nals), així com la valoració de les actituds i capacitats 
a les quals no s’havia prestat atenció i han de ser 
convertides en conductes positives tant en les nenes 
com en els nens. Els valors atribuïts tradicionalment 
a les nenes i als nens han de ser considerats i trans-
mesos amb la mateixa importància per les persones 
docents, atès que formen part de la societat i són 
necessaris per a la vida col·lectiva (Subirats, 2017; 
Marañón, 2018).

Per trencar aquestes dinàmiques és necessari que 
els i les educadores prestin atenció durant el fet 
educatiu a qui participa més i menys a l’aula i afavo-
reixin la participació equitativa posant atenció a les 
interrupcions de la paraula en els torns de debat, 
per cuidar l’ús de les entrades participatives i con-
trolar la parla dominat i que es vol imposar damunt 
d’altres opcions.

Pel que fa l’agrupament de l’alumnat, és important 
afavorir grups mixtes de treball i detectar, en cas de 
desequilibri, les causes de la desproporció per bus-
car solucions.

L’observació de com es relacionen nens i nenes entre 
si és important per poder canviar tendències discri-
minatòries. Per exemple, la manera com ocupen els 
espais quan l’alumnat arriba a l’equipament patrimo-
nial, nens (al centre i a les zones importants a prop 
del material educatiu) i nenes (a les perifèries de les 
aules/tallers, lluny de la persona educadora). Qui ma-
nipula el material educatiu dels jocs i activitats que es 
proposen, o qui recull el material al finalitzar l’activitat 
educativa. Es tracta de consideracions importants per 
poder canviar els rols de gènere tradicionals i donar 
les mateixes oportunitats d’aprenentatge i la mateixa 
llibertat als nens, a les nenes i a altres infants amb 
dificultats per relacionar-se, bé per tenir necessitats 
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educatives especials o per pertànyer a altres cultures 
migrades (Cacheda Pérez, 2018a, 2019a, 2020).

Cal posar molta atenció en l’erradicació dels mis-
satges que fomentin la violència i l’individualisme i 
augmentar el valor de les actituds de cooperació i 
de cura, d’empatia i respecte a les altres persones i 
no de rivalitat i competició, i treballar per una cultura 
de pau. La coeducació és una oportunitat per portar 
a terme un canvi cultural i donar llibertat als infants i 
joves deixant que la seva naturalesa es desenvolu-
pi d’una manera espontània, sense tractar d’impo-
sar-los uns comportaments i uns models de gènere 
que són obsolets, discriminatoris i amb conseqüèn-
cies nefastes para les relacions socials actuals (Subi-
rats, 2017).

Es tracta de créixer des del respecte veritable a l’altra 
i l’acceptació de la diferència, i deixar d’imposar com-
portaments artificials que neguen la pròpia naturale-
sa de l’ésser humà (Subirats, 2017, p. 17), com diu 
Eduard Vallory en la introducció del llibre Coeducació, 
aposta per la llibertat, de Marina Subirats (Subirats, 
2017).

El llenguatge: la discriminació lingüística

La manera com s’utilitza el llenguatge oral i escrit té 
a veure amb la manera com es defineix la realitat en 
l’intercanvi comunicatiu i, com a conseqüència, afecta 
la forma com s’accedeix al coneixement del món i de 
la realitat.

Quan s’escriu un text, es revisa moltes vegades que 
sigui correcte lingüísticament i gramaticalment, però 
no hi ha la preocupació que sigui inclusiu, que tingui en 
compte la diferència de gènere en el corpus de l’escrit. 
Quan es parla, passa el mateix, es fan servir fórmules 
genèriques, donant per fet que el masculí genèric in-
clou tots els gèneres. Canviar aquest sistema de do-
mini tan arrelat a l’imaginari, que el masculí genèric no 
inclou tothom, suposa un treball de conscienciació i 
qüestionament, per després passar a l’experimentació 
sobre altres tipus de discurs i cercar noves maneres 
de comunicar-se. Reconèixer nenes i nens de totes 
les edats comporta incloure de manera quotidiana tots 
dos gèneres en el llenguatge que fem servir.

La funció del llenguatge és la comunicació i a través 
d’aquesta transmetem valors, actituds, idees i preju-
dicis que reforcen estereotips sexistes existents a la 
nostra societat. Projectem una realitat i li donem forma 
fent un ús sexista i androcèntric de la llengua perquè 

vivim en una cultura sexista i androcèntrica en la qual es 
valoren les capacitats i funcions atribuïdes als homes i 
no es reconeixen els valors de les capacitats i funcions 
atribuïdes a les dones (Roset Fàbrega et al, 2008).

El sexisme per a l’Eulàlia Lledó10, doctora en Filologia 
i especialista en coeducació, és una actitud caracte-
ritzada pel menyspreu i la desvalorització, per excés o 
per defecte, del que són o fan les dones. El sexisme 
és una actitud derivada de la supremacia masculina i 
es basa en l’hegemonia dels homes i en totes aque-
lles creences que la suporten i la legitimen. A través 
dels estereotips sexistes es fixa un únic model de ser 
home i un únic model de ser dona, vàlids socialment, 
i a partir d’aquesta imatge tòpica construïda s’esta-
bleix un sistema desigual de relacions entre els dos 
gèneres i la invisibilització dels gèneres no normatius, 
que es veu reflectit també en el llenguatge.

Si ens fixem en l’ús quotidià del llenguatge podrem 
identificar trets sexistes com per exemple l’ús abu-
siu del gènere masculí per designar tots els individus, 
dones i homes, que constitueixen la humanitat o un 
col·lectiu divers (l’habitual home: home de cromanyó, 
l’home prehistòric, etc.). Això té com a conseqüència 
una desvalorització del sexe femení i la seva invisibi-
litat, i les dones s’han d’adaptar a la seva presència 
o absència. Pel que fa a la gramàtica sobre aquesta 
norma, quan es refereix a dos noms o més, on hi ha 
femenins i masculins, es fa servir el masculí plural, 
transmetent a nenes i nens un missatge discriminato-
ri i sexista: que el masculí predomina per sobre del fe-
mení. Es continua així construint una realitat sexista, 
sobretot a través de la reiteració del masculí genèric, 
socialment acceptat, que respon a una discriminació 
en què les nenes no se senten representades i aca-
ben integrant que elles no són importants, perquè no 
se les anomena (Subirats, 2017).

I això té conseqüències greus des que són petites. 
Com que les persones educadores no es dirigeixen 
a elles, les nenes no se senten autoritzades per par-
lar, a intervenir durant les pràctiques educatives. Els 
estudis fets sobre aquest tema fets per Marina Subi-
rats i publicats al llibre Rosa i Blau, la transmissió dels 
gèneres a l‘escola mixta (Subirats, 1988) demostren 
que les nenes parlen menys a les classes que els 
nens durant les pràctiques educatives.

Les llengües són vives i canviants, i això explica que si 
es demana un tracte equitatiu entre dones i homes, el 
llenguatge que s’utilitzi com a producte social construït 
ha de reflectir aquesta igualtat i ha de contribuir a as-
solir-la. Per a Montserrat Roset Fàbrega:

10 De llengua, diferència i context. Quaderns de l’Institut, 3. Generalitat de Catalunya. Institut Català de la Dona, 2005, p.49.
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Actuar sobre la llengua, proposant alternatives per evi-
tar la discriminació femenina, pot contribuir positiva-
ment a sensibilitzar les persones que formen part de la 
comunitat educativa i ajudar a aconseguir uns hàbits 
socials més respectuosos i equitatius respecte de les 
nenes, noies i dones que hi conviuen. En aquest sentit 
la modificació d’hàbits lingüístics quotidians arrelats es 
revela molt més eficaç que no pas les solemnes decla-
racions de principis (Fàbrega et al, 2008, p. 31).

S’ha de tenir present que els hàbits lingüístics de les 
persones educadores actuen com a model que se-
gueix l’alumnat, tant a l’aula com als equipaments 
patrimonials, en tots els processos d’ensenyament 
– aprenentatge, i s’han d’assumir fórmules inclusi-
ves en el llenguatge per contribuir a desterrar la per-
manència d’usos tradicionals sexistes. Es tracta d’un 
objectiu que exigeix conscienciació i esforç, primer la 
revisió del llenguatge sexista i després la substitució 
per fórmules inclusives que reconeguin en el mateix 
grau de protagonisme nenes i nens. No fer-ho legiti-
ma la invisibilitat i la discriminació de les dones en l’ús 
de la llengua.

Existeixen alternatives per fer-ho i molts manuals pu-
blicats per diferents institucions sobre com es pot 
integrar un llenguatge inclusiu a l’hora de comuni-
car-se parlant o escrivint. Alguns canvis passen per 
la utilització de genèrics reals, masculins o femenins, 
que anomenen de manera col·lectiva homes i do-
nes: persona, alumnat, infància, etc… Si no es troba 
aquest genèric cal fer servir les dobles formes, els 
dos gèneres, o noms abstractes, o formes perso-
nals dels verbs i ús de pronoms. Cal tenir present 
flexibilitzar l’ús de les paraules (nenes i nens, educa-
dora i educador, etc...) i molt important és dotar el 
discurs d’homogeneïtat: quan s’adopta una mesura 
no sexista cal mantenir-la i tenir present que la funció 
principal del llenguatge és la comunicació, i com més 
reflectida quedi la realitat del que volem dir i explicar 
millor serà la comunicació.

La llengua sempre té una solució o altra per visibilit-
zar, representar i anomenar les dones.

2.4. BASES PER A UN MODEL DE COEDU-
CACIÓ PATRIMONIAL EN ARQUEOLO-
GIA PREHISTÒRICA

La coeducació patrimonial en arqueologia prehistòri-
ca s’ha treballat i s’ha denunciat en dos dels seus 
àmbits: en l’àmbit de la construcció dels relats no 
inclusius i en la utilització del llenguatge sexista en 
les museografies de les exposicions temporals dels 

museus.
Des de l’acadèmia, arqueòlogues feministes de dife-
rents universitats i col·lectius han denunciat i treballen 
per la inclusió de les dones i altres diversitats de la 
societat prehistòrica als museus i espais patrimonials 
de temàtica prehistòrica per recuperar les veus silen-
ciades.
Al mateix temps, professionals de l’educació de dife-
rents universitats han denunciat la falta de perspecti-
va de gènere als currículums educatius de l’educació 
formal, els llibres de text reprodueixen el discurs an-
drocèntric de la investigació prehistòrica en textos i 
il·lustracions.
A continuació, es fa una síntesi dels treballs previs en 
aquests àmbits: els sabers de referència i el llenguat-
ge. Treballs on s’ha parlat de coeducació patrimonial, 
però sense tenir-ne en compte l’àmbit relacional.

Confusions en coeducació patrimonial

Als discursos dels currículums educatius en l’educa-
ció formal es visibilitza també una desconnexió aca-
dèmia – escola pel que fa a la invisibilitat de la història 
de les pràctiques femenines i d’altres identitats en els 
processos d’ensenyament – aprenentatge i en la in-
troducció de noves narratives en la prehistòria i el pa-
trimoni, tot i els avanços d’aquests estudis en història 
i arqueologia. El llibre de text continua sent el princi-
pal material didàctic dels centres educatius, amb la 
seva neutralitat al discurs i a la posició d’una majoria 
de professorat que reprodueix aquests continguts de 
manera no reflexiva. D’aquesta manera, si el profes-
sorat no practica el pensament crític per analitzar les 
absències d’altres gèneres al currículum ni als mate-
rials didàctics, fomenta la reproducció simbòlica del 
sistema traslladant a l’alumnat un model de societat 
esbiaixat (García Luque, 2016).

Antonia García Luque, especialista d’aquest tema, 
professora d’educació de la universitat de Jaén, 
coincideix amb l’argumentació d’aquesta tesi, que 
és necessari un canvi profund en la formació del 
professorat que apliqui la perspectiva de gènere, no 
només en el canvi del discurs històric, sinó també en 
la pràctica educativa als centres educatius, la relació 
que s’estableix entre persones educadores i alumnat. 
El problema no són les fonts, sinó amb quina mira-
da el col·lectiu docent s’hi apropa. Hi ha molta infor-
mació bibliogràfica ja feta per l’arqueologia feminista 
que no genera impacte en l’ensenyança formal per 
falta d’estratègies de transferència entre acadèmia i 
escola; es fa necessari incorporar la perspectiva de 
gènere, no només en les investigacions sobre les na-
rratives, sinó també a la metodologia de transmissió 
de coneixement, és a dir en les estratègies de l’acció 
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educativa i de difusió d’aquest coneixement (García 
Luque, 2016; Garcia Luque i Herranz Sánchez, 2016; 
Cacheda Pérez, 2019a).

Hi ha alguns exemples de confusió de la coeducació 
patrimonial amb la idea generalitzada de que es trac-
ta només de canviar el discurs incloent la història de 
les dones i altres diversitats, i fent que el llenguatge 
no sigui sexista. S’oblida que l’acció educativa tam-
bé forma part de la coeducació patrimonial i, com a 
conseqüència s’obliden les educadores patrimonials.
Un exemple d’això és un projecte que vol aprofundir 
en la coeducació durant la pràctica educativa formal, 
segons les persones autores, realitzat el 2019 per 
Laura Lucas, de la Facultat d’Educació de Palència, 
de la Universitat de Valladolid, i Emilio José Delgado, 
de la Facultat d’Educació de la Universitat de Huelva. 
Es tracta d’un estudi on s’analitza la pràctica coedu-
cativa en un curs de 2n d’ESO d’un professor inte-
ressat en innovació educativa que treballa la temàti-
ca patrimonial d’Al-Àndalus i els regnes medievals, 
concretament la dona cristiana i la dona musulmana 
en l’edat mitjana, des de la visió de l’educació pa-
trimonial. En aquest estudi s’inclou com a categoria 
d’anàlisi la coeducació en la pràctica a través de l’ob-
servació i gravació del grup classe de 12 sessions, 
entrevistes amb profunditat a l’alumnat i grups de 
discussió discents. Per a l’autora i autor de l’article, 
la conclusió és que el docent utilitza l’educació pa-
trimonial per incorporar les dones com a categoria 
d’anàlisi en la matèria d’educació per a la ciutadania, 
amb la intenció de visibilitzar les desigualtats (Lucas 
Palacios i Delgado Algarra, 2019). El que no es revi-
sa, tot i fer seguiment de la pràctica educativa, són 
les relacions que es produeixen durant l’acció educa-
tiva directa entre nenes, nens i professor; i si aquest 
aplica alguna metodologia pedagògica relacionada 
amb la pràctica de la coeducació, a més d’incloure 
les dones al relat i deixar que l’alumnat tregui les se-
ves conclusions sobre les desigualtats. La pràctica 
de la coeducació patrimonial no és complerta, vist 
que es deixen sense analitzar les relacions que es do-
nen durant l’acció educativa, un dels àmbits d’acció 
de la coeducació patrimonial. No se sap si les jerar-
quies de gènere s’han modulat, si s’han corregit es-
tereotips sexistes, o si se’ls ha donat la mateixa veu a 
les nenes que als nens durant les classes, per exem-
ple. L’article on s’explica aquest projecte es titula “La 
coeducació en l’educació patrimonial. Resultats d’un 
estudi de cas”; donant lloc a confusions sobre què és 
la coeducació patrimonial.

Laura Bécares, arqueòloga de la Universitat d’Ovie-
do, el 2018 defensa la tesi “Representacions i iden-
titats de gènere en els museus arqueològics astu-
rians”, en la qual fa una revisió de les museografies 

de les exposicions permanents dels museus i centres 
patrimonials sobre la prehistòria asturiana. El 2016 
publica l’article titulat: “Coeducació als museus? 
Anàlisi des de la perspectiva de gènere dels museus 
arqueològics asturians”. Es tracta d’una introducció 
a la seva tesi doctoral, on analitza una trentena de 
casos preguntant-se si aquests espais fomenten una 
coeducació real. Es denuncia la invisibilització de les 
dones dins la societat prehistòrica en imatges, vitri-
nes i discursos, i el llenguatge sexista que s’utilitza 
en els textos escrits de les sales dels museus (Bé-
cares Rodríguez, 2016). Però no s’analitza la pràcti-
ca educativa durant la divulgació del relat del museu 
mitjançant les activitats i hi falta una pota dels àmbits 
d’acció de la coeducació patrimonial.

La divulgació de la prehistòria, a través de la coeduca-
ció patrimonial, no s’entén des de l’acadèmia tot i uti-
litzar el terme “coeducació patrimonial”. S’invisibilitza 
la pràctica de les educadores patrimonials, que seran 
les encarregades de trencar els estereotips sexistes i 
les jerarquies de gènere que es reafirmen durant una 
mediació no coeducativa, de la qual no se’n té con-
sideració (Subirats, 2017; Marañón, 2018). Les edu-
cadores patrimonials reprodueixen les desigualtats del 
discurs i les desigualtats entre gèneres en les relacions 
que es donen durant la pràctica. Si no les incloem en la 
divulgació de la prehistòria, mai s’assolirà l’objectiu de 
promoure una educació inclusiva i democràtica.

L’arqueologia feminista en la interpretació patri-
monial de l’arqueologia prehistòrica en museus 
i centres patrimonials

El febrer de 1999 s’aprova el projecte de recerca fi-
nançat per l’Institut de la Dona: “La dona en l’origen 
de l’Home. Anàlisi del llenguatge utilitzat en el tema 
de l’evolucionisme humà en l’Espanya dels segles 
XIX i XX”, sota la direcció de l’arqueòloga Maria Án-
geles Querol, del Departament de Prehistòria de la 
Universitat Complutense de Madrid. Aquest projecte 
marca un inici i una continuació en els estudis que 
aquesta investigadora ja feia des de feia uns anys, i 
dona embranzida als estudis que l’arqueologia femi-
nista havia començat a desenvolupar reivindicant la 
presència de les donen en la narrativa científica de la 
prehistòria i en determinades institucions patrimonials 
(Querol, 2000).

L’objectiu principal d’aquest treball era analitzar cinc 
tipus de textos que tractaven el tema de l’evolució 
des del 1850 fins al present. Els textos escolars, els 
científics, les enciclopèdies, els diaris més llegits de 
tirada nacional i els textos legals sobre dret natural i 
filosofia del dret.
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La intenció es basava en la contribució a fer visible 
la no neutralitat del llenguatge (masculí genèric) i de 
la universalitat del que és masculí, redefinint l’evolu-
cionisme com a objecte de coneixement científic des 
de l’òptica androcèntrica i analitzant els estereotips 
sobre les dones i els homes amb una perspectiva 
històrica. La interpretació arqueològica de l’origen 
de la humanitat ha contribuït a l’explicació d’un relat 
androcèntric, basat en l’home i en la seva aportació 
històrica esbiaixada, deixant de banda la contribució 
de les dones i la seva visibililització en el relat històric.

D’aquest estudi hi ha nombroses publicacions, sobre 
el que s’ha detectat en aquestes anàlisis. Alguns dels 
exemples que podríem posar són la teoria de Darwin 
de 1874 en la seva contribució L’origen de l’home i 
sobre la selecció en relació amb el sexe (Editorial Dia-
na, Mèxic DF), on Darwin defensa la caça desenvolu-
pada exclusivament per homes, tan difícil i complexa 
en termes de coordinació i enteniment, que va ajudar 
a desenvolupar la intel·ligència dels homes, mentre 
les dones esperaven passives la carn, sense contri-
buir en res més en aquest suposat desenvolupament 
mental i grupal (Querol, 2001; 2017).

També es troben exemples més recents i vinculats 
al nostre entorn més proper, de narratives científi-
ques androcèntriques. El 1998, Juan Luis Arsuaga i 
Ignacio Martínez, arran de les investigacions fetes a 
Atapuerca, publicaven L’espècie elegida, on escriuen 
paràgrafs com aquest:

Perquè un mascle dels primers homínids bípedes ali-
mentés a una femella amb cries... hauria d’estar segur 
que aquestes cries portaven els seus propis gens. Si 
les femelles de l’espècie tenien períodes de zel, caldria 
vigilar-les estretament durant tot el temps que aquest 
durés. Si a més la femella no tenia zel (...), l’única al-
ternativa viable per a assegurar la paternitat era la mo-
nogàmia i la fidelitat sexual. (Arsuaga i Martínez, 1998, 
pp. 211-212, citat per Querol, 2005).

Aquestes aportacions acceptades per la comunitat 
científica, sense ser demostrades científicament no 
es poden afirmar des del registre arqueològic, i es 
contribueix a la creació d’un relat androcèntric i sexis-
ta creat des de les relacions socials del present, en el 
qual les dones són considerades inferiors als homes i 
de la seva propietat, mostrant els homes com a únics 
protagonistes del procés evolutiu.

Aquests estudis sobre l’origen de la humanitat es van 
veure complementats per Querol i altres investigado-
res amb l’observació del relat sobre les primeres so-
cietats prehistòriques en museus, exposicions i cen-
tres d’interpretació de jaciments arqueològics oberts 

al públic i dedicats a la prehistòria. Què ens expliquen 
les institucions patrimonials sobre les societats del 
passat, com la representen gràficament i com il·lus-
tren les sales, i quins objectes del registre arqueològic 
es trien per ser exhibit i explicats.

Querol presenta un primer estudi d’aquest tema, 
analitzant les imatges de la museografia de dos jaci-
ments arqueològics oberts al públic, El Cerro de las 
Cabezas (Ciudad Real) i Los Cipreses (Murcia); i tres 
centres d’interpretació, el Museu d’Altamira, Cha-
martín (Sierra d’Àvila) i Galera (Granada). Analitza la 
representació de les figures, si són homes, dones o 
criatures. Revisa el nombre de vegades que surten, 
com es representen i què fan aquestes figures. Els re-
sultats són desiguals: apareix un 63% d’homes, 27% 
de dones i 10% de criatures. Les criatures apareixen 
als braços de les figures femenines, cap amb figures 
masculines. Els homes treballen, cacen o recol·lecten 
a l’espai exterior en el 80% dels casos, i del 20% 
de les dones, el 50% es representen fora de l’espai 
domèstic, el 23% entre la porta i l’habitatge, i la resta 
dins dels espais interiors fent tasques domèstiques, 
de cura i de manteniment. Les figures masculines 
es representen dempeus en el 62% dels casos, i les 
femenines el 35%. El 22% de les dones apareixen 
agenollades en contraposició amb el 7% dels homes. 
Querol conclou que no hi ha igualtat, ni respecte, ni 
equilibri entre gèneres i que les persones que visi-
ten aquests espais, i especialment les noves gene-
racions, reben un missatge esbiaixat i no demostrat 
científicament (Querol, 2006).

Altres estudioses se sumen a aquestes anàlisis, per-
sones que treballen en el món patrimonial i arqueòlo-
gues, ajuntant esforços en aquesta denúncia. El 
2012 Isabel Izquierdo, Clara López i Lourdes Prados 
(Izquierdo Peraile et al, 2012) publiquen les reflexions 
fetes de l’observació realitzada en diversos museus 
arqueològics que es van inaugurar o reformar els 
continguts durant els primers quinze anys dels anys 
2000. En aquest període s’obren o reformulen els 
espais expositius arqueològics del Museu d’Altamira, 
el Museu d’Albacete, el Museu d’Almeria, el Museu 
Arqueològic d’Astúries, el Museu de la Necròpolis de 
Puig des Molins d’Eivissa, el Museu Arqueològic Na-
cional de Madrid, el Museu de l’Evolució de Burgos, 
o les sales de prehistòria del Museu Arqueològic de 
Catalunya.

Les conclusions són negatives, evidencien que els re-
lats sobre les societat dels passat a través dels ele-
ments passius de les museografies són incomplets, 
parcials i androcèntrics. Els textos estan elaborats en 
masculí genèric i es fa servir la paraula “home” per parlar 
de l’origen de la humanitat, emprant així un llenguatge 
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sexista. Les il·lustracions o grafismes mostren una si-
tuació similar: l’home és el protagonista de l’evolució 
i hi ha un clar desequilibri en la representació d’uns i 
de les altres i les feines que fan, estereotipades. Hi ha 
excepcions, com ara els panells de l’evolució huma-
na d’Altamira, on hi ha homes i dones representades, 
o una dona pintant una cova al Museu Arqueològic 
d’Astúries, però a nivell genèric el que s’aprèn quan 
es visiten aquests museus o centres d’interpretació 
és que la societat era desigual i que els homes van 
ser els grans contribuïdors al desenvolupament his-
tòric i social. Un discurs androcèntric que invisibilitza 
el sexe femení o el representa com a persona inferior 
amb escassa funció social i importància. Als discur-
sos i temàtiques triades tampoc es ressalten funcions 
o feines relacionades amb el col·lectiu femení.

El 2011 Francisca Hornos, directora del Museu de 
Jaén amb Querol, realitzen un estudi més precís 
sobre la representació de les dones en els museus 
arqueològics d’Almeria, Oviedo, Bilbao, Alicante i el 

Museu de l’Evolució Humana de Burgos (Querol i 
Hornos Mata, 2011). Visiten aquests museus i, amb 
una metodologia quantitativa, compten el número 
de figures de dones i figures d’homes, de criatures 
i altres diversitats que apareixen representades gràfi-
cament en totes les sales d’aquests museus. Alhora 
també compten el nombre d’escenes representant 
activitats a cada museu, i què es representa i com es 
representen les figures, les postures, els treballs, etc., 
com ja havia apuntat Querol a l’estudi de 2006.

Al Museu d’Almeria, de totes les figures, el 33% són 
dones; al de Burgos, el 25,5%; al de Bilbao, el 20%; 
al d’Alacant, el 13%; i al d’Astúries, el 12%. En total, 
si els sumem tots, la representació de les dones seria 
d’un 23%.

També és interessant el recompte de figures i les fei-
nes o tasques que realitzen. Identifiquen 11 tipus de 
tasques i enumeren les figures masculines o femeni-
nes que les desenvolupen:

HOMES DONES

Caça/pesca 43 12

Agricultura/ramaderia 179 19

Talla i altres feines artesanals 149 28

Metal·lúrgia, mineria, construcció 215 16

Cuina i cures 27 39

Comerç, reunions 129 13

Ritus funeraris 64 21

Caminar, portar coses 79 27

Mirar o vigilar 71 16

Mortes o malaltes 14 3

Menjar, resar, cuidar-se 46 15

Taula 2: requadre tret de Querol i Hornos Mata, 2011.

Després d’haver revisat les imatges de les museogra-
fies permanents sobre la prehistòria d’aquestes insti-
tucions, les conclusions no són positives pel que fa a 
l’hora de reconstruir comunitats socials equitatives, o 
es puguin visibilitzar altres persones integrants de les 
societats del passat.

En general, les dones no surten representades als 
àmbits productius ni tecnològics, es relacionen tra-
dicionalment amb el gènere masculí. Les dones tam-
poc surten allunyades del poblat o els habitatges. La 
divisió sexual dels treballs indica les diferències tra-
dicionals i androcèntriques: els homes fan les feines 
més actives (tasques tecnològiques i de producció 
fora del poblat) i les dones les tasques més passives 

o que menys desplaçaments comporten (activitats 
de manteniment de l’habitatge, de processament 
dels aliments o de cura).

A les tasques dels homes dins del relat se les repre-
senta com a principals i essencials per a la supervi-
vència del grup, generalitzades a tot tipus d’activi-
tats d’abastament d’aliments, per exemple la caça, 
la pesca, l’agricultura o tasques tecnològiques com 
la fabricació d’eines de pedra o metall, on són molt 
nombroses les escenes sobre aquestes temàtiques 
dins les sales dels museus.

Les feines de les dones s’entenen encara com a tas-
ques secundàries i estan menys representades. Es 
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representen les tasques domèstiques o la cura de les 
criatures i persones grans, entre altres. Aquestes tas-
ques es representen menys i no se’ls dona la mateixa 
importància, malgrat ser igual o més importants per a 
la subsistència de tot el grup.

Els homes són els protagonistes de les escenes, són 
figures en primer pla i miren a l’espectador, i les do-
nes estan situades en segon pla o en espais interiors, 
amb posicions més submises o aïllades. El número 
de dones representades és molt menor que el dels 
homes, i s’ha de tenir en compte que figures de cria-
tures o persones grans pràcticament no surten en 
aquestes societats prehistòriques, fent protagonistes 
d’aquest període històric l’home.

La cura d’altres persones en les representacions gai-
rebé no es contempla, ni els sabers femenins relacio-
nats amb el processament d’aliments, de les plantes, 
de la natura, el traspàs de coneixements ni pràctiques 
afectivorelacionals. Com que no apareixen s’obvien i 
no se’ls dona valor, reafirmant una història desigual i 
dissimètrica per l’omissió d’una part de personatges 
dels grups socials prehistòrics i de les tasques més 
imprescindibles per a la supervivència dels grups so-
cials: les de reproducció, manteniment i cura, les que 
tenen a veure amb la identitat relacional (Hernando, 
2002, 2012).

Les mateixes autores el 2015 publiquen un article 
que analitza paràmetres similars al renovat Museu Ar-
queològic Nacional de Madrid (Querol i Hornos Mata, 
2015), concretament de la museografia de les sales 
de prehistòria i protohistòria, per explorar com havia 

estat el tracte de les dones en el nou relat introduït 
i les imatges gràfiques. De 732 figures, 184 són de 
dones, un 25,1% del total, de 63 escenes actives que 
s’analitzen.

El que destaca com a innovador és la participació de 
les dones en activitats i tasques assignades tradicio-
nalment al gènere masculí, però el 28,3% caminen, 
van en processó, es dirigeixen a algun lloc, d’es-
quenes o mirant al front, carregades, o no. El 25,6% 
de les dones que surten no fan cap tasca concreta, 
simplement estan dretes o assegudes, però sense 
ocupar-se de cap treball en concret. Destaquen les 
dones en escenes funeràries (16,9%) i encara que 
en nombre petit, hi ha dones en escenes de mineria 
(4,4%), construcció (4,4%) o caça (1,1%), però no és 
suficient per visualitzar un relat inclusiu i paritari on 
les dones també hi eren i participaven també en els 
treballs productius (taula 3). 

Com a aspecte positiu s’han de destacar aquestes 
escenes on les dones fan tasques atribuïdes tra-
dicionalment als homes, fins i tot en les escenes 
de construcció hi ha una dona dirigint el grup de 
persones que treballa. També, de les 63 escenes 
que s’analitzen, només en 13 surten solament ho-
mes, així que trobem més dones representades en 
escenes en general que als museus anteriorment 
analitzats. Com a aspecte negatiu hem de desta-
car una imatge estereotipada d’una dona que està 
fent la molta del gra amb un molí de mà. Una imat-
ge sexista amb formes voluptuoses que explica 
amb la posició del cos com es realitzava la molta 
dels cereals (figura 4). 

DONES PALEOLÍTIC NEOLÍTIC I BRONZE PROTOHISTÒRIA TOTAL

Caminen 13 3 36 52 (28,3%)

Estan sense fer res 7 15 25 47 (25,6%)

Funerals 2 14 15 31 (16,9%)

Fent ceràmica 1 1 2 4 (2,2%)

Filar, teixir, pintar 2 2 7 11 (2%)

Cuinar o menjar 4 3 1 8 (4,4%)

Rentar, moldre, treballar la pell 3 0 5 7 (4,3%)

Mineria 1 3 4 8 (4,4%)

Construcció 0 8 0 8 (4,4%)

Caça 1 1 0 2 (1,1%)

Recol·lecció, agricultura 1 1 0 2 (1,1%)

Ramaderia 0 3 0 3 (1,15%)

Totals 35 54 95 184

Taula 3: requadre tret de Querol i Hornos Mata, 2015.
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Anna Herranz i Antonia García, el 2016, van fer una 
revisió dels panells, audiovisual i materials didàctics 
aplicant la perspectiva de gènere dels jaciments ar-
queològics de la ruta Viatge al Temps dels Ibers11(He-
rranz Sánchez i García Luque, 2016). La van triar per-
què és una ruta amb la visita freqüent d’alumnat de 
primària i secundària. Van seguir les metodologies ja 
emprades per les seves antecessores als museus 
arqueològics (Querol i Hornos Mata, 2011, 2015; 
Querol, 2014) seguint uns indicadors aparentment 
senzills. Per analitzar les imatges van fixar-se en la 
presència/absència de dones i homes en les dife-
rents etapes de la vida, tant a nivell individual com a 
col·lectiu; en les actituds/comportaments que mos-
tren les dones i homes, i finalment el posicionament 
dels personatges als diferents plans de les imatges 
(primers plans, secundaris, etc.). També van analit-
zar el llenguatge dels textos tenint en compte l’ús del 
masculí gramatical, el femení, el masculí genèric i al-
tres formes gramaticals, si n’hi hagués.

Els resultats també són negatius, la perspectiva de gè-
nere no s’aplica. Per exemple, els panells interpretatius 
no fan referències ni a persones ni a grups socials, ja que 
es centren en les descripcions de les estructures físiques 
de les restes, davant la vida social que es generava en 
les diferents estances. També a l’audiovisual, de 45 mi-
nuts de durada on intervenen diferents professionals del 
tema, hi ha tres homes i una dona. Aquesta dona parla 

Figura 4: dona fent la molta. Museu Arqueològic Nacional de Madrid. Fotografia de l’autora de la tesi.

tres minuts en el total del vídeo. Els temes triats tenen 
a veure amb l’univers masculí, excloent les activitats de 
manteniment i altres feines relacionades amb el gènere 
femení. S’analitzen quatre quaderns didàctics que es 
poden descarregar de la web de la ruta, que tampoc 
fan referència a l’àmbit femení de les societats iberes; 
incorpora en el llenguatge la referència femenina, encara 
que la que més abunda és el masculí genèric i termes 
especialitzats de difícil comprensió per a l’alumnat.

Una de les aportacions més recents que té a veure 
amb la visualització de les dones als museus d’ar-
queologia és la tesi doctoral de l’arqueòloga Laura 
Bécares de la Universitat de Oviedo. En la seva tesis 
doctoral, presentada el 2018 (publicada una part en 
Bécares Rodríguez, 2020) i titulada “Representacions 
i identitats de gènere en els museus arqueològics 
asturians”, revisa i denuncia les identitats androcèn-
triques i la invisibilitat en les representacions de les 
dones als museus arqueològics i centres d’interpre-
tació de la comunitat asturiana. Als museus i centres 
patrimonials asturians, els objectes de la cultura ma-
terial més predominants a les museografies mostren 
la destrucció, la violència o el poder, davant dels ob-
jectes sobre temes de cura o pràctiques de manteni-
ment, associats a l’univers femení, que pràcticament 
no apareixen. Per a ella, reflecteix un discurs negatiu 
en valors democràtics i cultura de pau i està d’acord 
amb les seves antecessores, que en l’actualitat no 

11 Última consulta gener de 2021 https://www.viajealtiempodelosiberos.com/
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12 Última consulta gener de 2021: http://www.pastwomen.net/

hi ha exposicions permanents on les dones apare-
guin numèricament en igualtat als homes tampoc a 
Astúries, i si apareixen són tractades com un tema a 
part, o integrades a l’exposició amb la seva vitrina i 
paràgraf específic, d’una manera que no és inclusiva 
(Bécares Rodríguez, 2016, 2020).

En aquests estudis es busca sobretot reafirmar la 
presència de les dones, donat que ha estat la gran 
oblidada de les exposicions permanents i relats 
dels museus. Però si el que es vol és que el relat 
de la prehistòria sigui inclusiu, s’han de buscar al-
tres diversitats com ara les diferències d’edat de 
les persones representades, diferències físiques, 
culturals i la infància. A les exposicions permanents 
dels museus estudiats per aquestes autores (Que-
rol i Hornos Mata, 2011, 2015; Bécares Rodríguez, 
2020), es destaca la presència de la infància en 
algunes il·lustracions, per exemple al Museu Ar-
queològic d’Astúries, amb la presència de criatures 
en l’entorn quotidià o acompanyant escenes amb 
homes i dones, però de manera poc participativa. 
El món dels nens i nenes quasi no es percep en 
els museus, tot i que el públic infantil, a través de 
l’escola o la família, és un dels que més visita els 
equipaments culturals i patrimonials. Aquesta in-
fància no es visualitza i té a veure també amb el 
punt de partida teòric i metodològic de la ciència 
arqueològica, que no s’ha preocupat de buscar la 
petjada infantil en el registre arqueològic, no s’han 
considerat (Izquierdo Peraile, 2014). Els últims anys, 
l’arqueòloga Margarita Sánchez Romero (Sánchez 
Romero, 2006, 2007, 2008, ed, 2010, 2018) ha 
publicat diversos treballs en aquesta línia, com ja 
s’ha destacat en altre apartat, per ser tingudes en 
consideració en els relats museogràfics i que nenes 
i nens es puguin veure representades i representats 
quan visiten o fan activitats educatives i familiars en 
aquestes institucions.

Es constata que als centres patrimonials i museus 
arqueològics, la inclusió dels continguts que treballa 
l’arqueologia feminista es comencen a aplicar a les 
narratives i continguts de les sales dels museus i la 
recerca de relats més inclusius, on la dona tingui la 
visibilitat que se li ha negat, fent-la participar de la 
construcció de la història que l’havia menystingut. És 
habitual trobar-nos també amb programes educatius 
patrimonials amb activitats dedicades a fer visible les 
dones i la seva aportació al discurs històric, valorant 
i posant en relleu el seu paper estructural i la seva 
presència. També fent visibles les tasques de mante-
niment, reproducció i cura, tan reivindicades des de 
l’arqueologia feminista.

L’arqueologia feminista en altres projectes 
d’educació patrimonial per a la prehistòria

A l’hora de divulgar el patrimoni arqueològic, l’ar-
queologia feminista, a més de la crítica dels relats 
androcèntrics de les museografies de les exposicions 
permanents dels museus, participa en altres projec-
tes com ara la creació de materials educatius que 
puguin emprar-se en educació patrimonial per a la 
divulgació de la prehistòria i el canvi del relat en els 
currículums de l’educació formal.

Un exemples destacat és la tasca que fa el col·lectiu 
Pastwomen12, que des del 2007 treballa per reivin-
dicar la visibilització de les dones, la infància i altres 
diversitats socials en el relat de la prehistòria a través 
de la seva aparició a les il·lustracions i el relat, i la vin-
culació i valorització de les tasques de manteniment i 
de producció, tradicionalment no representades. Un 
dels seus objectius és fer visibles els rastres de les 
dones trobats en les investigacions arqueològiques, 
a través de la cultura material, per a la configuració 
dels espais de vida social del passat. Aquest col·lec-
tiu d’investigadores és un grup molt actiu provinent 
de diferents grups d’investigació de diferents univer-
sitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Univer-
sitat Autònoma de Madrid, Universitat de Granada, 
Universitat de Jaén, Universitat d’Oviedo, Universitat 
Pompeu i Fabra i la Universitat de València, entre al-
tres. Aquesta xarxa d’arqueòlogues feminismes van 
sembrar la llavor en la feina feta revisant museogra-
fies en museus i equipaments patrimonials on s’ex-
plica la prehistòria, revisions comentades en l’apartat 
anterior. Aquest grup vol apropar la prehistòria a tra-
vés de publicacions, exposicions o cursos de forma-
ció, a més de crear imatges i il·lustracions noves on 
la diversitat social és la protagonista, per a l’ús de 
qualsevol persona que vulgui apropar-se a l’estudi i la 
divulgació de les societats prehistòriques, especial-
ment professorat i educadores patrimonials.

Pastwomen neix amb el projecte “Els treballs de les 
dones i el llenguatge dels objectes: renovació de les 
reconstruccions històriques i recuperació de la cul-
tura material femenina com a eina de transmissió de 
valors” (2007-2011). És un projecte interuniversita-
ri dirigit per la professora Paloma Gozález Marcén. 
L’objectiu era recopilar i sistematitzar continguts his-
tòrics i elaborar fonts gràfiques i documentals que 
il·lustressin les feines i activitats de les dones des de 
la prehistòria fins al final de les civilitzacions antigues. 
El repertori d’imatges existents i altres d’elaboració 
pròpia van donar com a resultat el web Pastwomen, 
amb material visual i textual basat en la investigació 
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científica, publicat en obert com a recurs educatiu di-
rigit als professionals de l’ensenyament (García Luque 
i Herranz Sánchez, 2016; García Luque, 2016-7).

El febrer de 2020 es van constituir com a xarxa temà-
tica del Ministeri de Ciència i Innovació, amb el nom 
“PASTWOMEN. Dones i gènere en les societats pre-
històriques i antigues: de la recerca a l’educació”. 
Actualment formen part de la xarxa més de 30 dones 
adscrites a grups de set universitats espanyoles i hi 
ha vinculats tant museus i institucions educatives i 
culturals com centres de recerca europeus. Aquesta 
xarxa busca consolidar-se com a espai col·laboratiu 
entre investigadores, educadores, mediadores i al-
tres professionals per promoure la visibilització de les 
perspectives feministes en arqueologia i història.

Es vol impulsar l’excel·lència dels grups de recerca 
feministes sobre les societats prehistòriques i anti-
gues i el seu impacte a nivell internacional, així com 
contribuir a la seva incorporació a tots els contextos 
educatius i plataformes de divulgació i comunicació.
Hi ha altres exemples concrets en educació patrimo-
nial avui dia que han intervingut en la interpretació 
de peces concretes en les col·leccions de museus o 
la creació d’itineraris narratius dedicats a les dones 
que destaquen per la seva qualitat i manera de cons-
truir-se (Prados Torreira i López Ruiz coord, 2017; 
Soler Mayor, 2009). Un exemple és l’itinerari “Relec-
tures. Itineraris de museus en clau de gènere”13. En 
aquest projecte, nascut el 2017 al País Valencià, hi 
participen onze museus que segons el seu web “ofe-
reix mirades diverses dirigides a les col·leccions que 
alberguen cadascun dels museus participants, amb 
la intenció de generar noves narratives que perme-
ten al visitant reflexionar sobre el paper de la dona, 
dels mites patriarcals o de la desigualtat social entre 
homes i dones”. Aquests museus ens proposen una 
ruta a seguir amb continguts destacats d’algunes pe-
ces de les seves col·leccions afegint una lectura que 
aplica la perspectiva de gènere i posa en valor les 
aportacions de les dones dins la història i l’art. A la 
seva web es poden descarregar els materials per se-
guir l’itinerari, i a cada museu participant es pot aga-
far el material que s’ofereix i llegir la informació de les 
peces triades a través de codis QR. (figura 5)

La introducció de l’univers de les dones i altres di-
versitats als relats dels museus es fa actualment a 
través d’algunes exposicions temporals que es pro-
gramen i així, davant la impossibilitat de fer canvis 

a les sales permanents pels recursos econòmics li-
mitats, omplen aquest buit que la societat demana. 
El Museu de Prehistòria de València va ser precursor 
en la introducció de les dones prehistòriques a les 
seves exposicions i activitats derivades. A través de 
l’exposició temporal “Les dones en la Prehistòria”14 
ha fet molta difusió i divulgació (Soler Mayor, 2009). 
Aquesta exposició es belluga per tot el territori de la 
península Ibèrica des de 2006 i encara continua vi-
gent. En aquesta exposició hi van participar moltes 
de les integrants, avui dia, del grup Pastwomen i el 
catàleg15, coordinat el 2006 per Begoña Soler, s’ha 
convertit en un text de referència per a les persones 
que treballen qüestions sobre arqueologia feminista. 
Aquesta exposició, emmarcada en les primeres so-
cietats caçadores – recol·lectores fins l’edat del bron-
ze, apropa la vida diària de les dones en societat, do-
nant-los el protagonisme que no havien tingut fins al 
moment, en les exposicions permanents i temporals 
dels equipaments patrimonials i museus arqueolò-
gics (Soler Mayor, 2006).

També, amb persones integrants del grup Pastwo-
men, destaca l’exposició “Les edats de les dones 
iberes. La ritualitat femenina en les col·leccions del 
museu de Jaén”, organitzada pel mateix museu amb 
l’objectiu d’articular un discurs actual sobre les dones 
iberes basat en els últims coneixements científics, 
trencant les idees que releguen a les dones a l’àmbit 
domèstic i amb una actitud passiva en les relacions 
socials (Herranz Sánchez et al, 2017). Un itinera-
ri destacat per trencar amb la lectura androcèntrica 
de la prehistòria seria el que va fer la Universitat de 
Granada per al Conjunt arqueològic dels dòlmens 
d’Antequera: “Les dones i els dòlmens”. En aquest 
itinerari es vol fer visible la presència, els coneixe-
ments i la feina de les dones en aquest indret (Sán-
chez Romero, 2017). O l’exposició “Jocs i joguines 
a l’antiguitat”, concebuda pel Museu de Badalona i 
produïda per l’Arqueoxarxa de Catalunya, que mos-
trava per mitjà de peces arqueològiques conservades 
als museus de Catalunya, amb l’ajut de la iconografia 
trobada arreu, alguns jocs que s’han mantingut des 
de l’antiguitat incloent-hi la prehistòria, fent visibles 
els nens i nenes de la prehistòria16.

Es podria continuar amb una llista llarga d’itineraris 
o exposicions temporals on les dones es fan visibles 
amb un paper destacat dins de les societats prehis-
tòriques, però aquestes accions puntuals no deixen 
de ser retalls o pegats d’un nou relat inclusiu que els 

13  Última consulta gener de 2021: http://relecturas.es/projecte/
14  Última consulta gener de 2021: http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/exposiciones/?q=va&id=38
15  Última consulta gener de 2021: http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva_dedalo/publicaciones/303/va
16  Última consulta gener de 2021: http://www.arqueoxarxa.cat/index.php/ca/Exposicions/Lloguer-d-exposicions/Jocs-i-jo-
guines-a-l-antiguitat
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Figura 5: projecte Relectures al Museu de Prehistòria de València. Fotografia de l’autora de la tesi.
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museus i centres patrimonials haurien d’assimilar a 
les vitrines, temàtiques i relats de la seva exposició 
permanent. Avui dia és més habitual la programació 
d’aquestes exposicions temporals sobre arqueolo-
gia prehistòrica amb perspectiva feminista, acom-
panyada d’activitats puntuals que la fan visible, que 
trobar museografies inclusives als espais perma-
nents. També en dies puntuals com ara el 8 de març 
es fan activitats especials centrades en la reivindi-
cació de les dones prehistòriques. Es tracta d’un 
pas més per a la introducció d’aquesta nova mirada 
gràcies als estudis en arqueologia feminista que han 
fet augmentar les publicacions científiques, però no 
és suficient, vist que no perduren en el temps i es 
tracten com una cosa puntual, específica, catego-
ritzada, i no com la normalitat que li pertocaria: són 
les dones, com aquella curiositat.

L’any 2020, el Museu d’Arqueologia de Catalun-
ya va produir l’exposició “Art Primer, artistes de la 
prehistòria”17, una exposició temporal sobre la des-
coberta de les primeres manifestacions artístiques 

Figura 8: imatge dels recursos audiovisuals on apareixen do-
nes fent tasques que habitualment s’identifiquen amb repre-
sentacions masculines. Fotografia de l’autora de la tesi.

17 Última consulta gener de 2021: http://www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicions-actuals/Art-Primer.-Artis-
tes-de-la-prehistoria

Figura 6: dona neandertal elaborada per Ramón López. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

a Europa i especialment de l’art rupestre llevantí. 
Aquesta exposició va ser dissenyada en clau equi-
tativa pel que fa a l’aplicació de la perspectiva de 
gènere. Als vídeos de l’exposició s’hi observen, a 
més d’homes, dones caçant, dones pintant art ru-
pestre, homes grans i nenes i nens interaccionant 
en societat i jugant. Hi ha una vitrina dedicada a re-
produccions de venus paleolítiques i també trobem 
un crani d’una dona adulta de fa més de 22.000 
anys. En una altra vitrina a l’accés de l’exposició 
com a element escenogràfic destacat et rebia una 
figura d’una dona neandertal, de mida natural, pre-
parant pigments per pintar. (figures 6, 7 i 8)

Figura 7: imatge dels recursos audiovisuals on apareixen do-
nes fent tasques que habitualment s’identifiquen amb repre-
sentacions masculines. Fotografia de l’autora de la tesi.

Aquesta exposició és un exemple de com s’aplica 
la perspectiva de gènere de manera implícita. No es 
parla de dones al títol, es juga amb la paraula “ar-
tistes”, que és inclusiva i no hi ha cap apartat espe-
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cífic dedicat a les dones com una cosa a destacar, 
sinó que trobem la inclusió en temàtiques, recursos 
museogràfics i audiovisuals de manera natural. In-
clús, malgrat que els textos estan escrits en masculí 
genèric, llenguatge sexista, hi trobem una al·lusió es-
pecífica que parla d’homes i dones com a creadores, 
i això suposa un pas més per a aquest canvi de con-
cepció que busca ser més inclusiu (figura 9).

Aquesta exposició permanent seria un bon exem-
ple, en la meva opinió, de com aplicar l’arqueologia 
feminista al discurs del museu. Però si aquest tipus 
d’exposició temporal i les millores que es fan de 
manera puntual a les museografies permanents no 
van acompanyades d’un llenguatge inclusiu ni d’una 
divulgació conscient des de la coeducació patrimo-
nial durant les accions educatives, el canvi social, la 
transformació educativa patrimonial, serà difícil que 
es doni perquè que la mirada divulgadora no serà 
coeducadora i continuarà sent androcèntrica.

A mode de conclusió

En 2017 es publica Un altre museu és possible: mu-
seus arqueològics, museus integradors. Un llarg camí 
per recórrer, coordinat per Lourdes Prados i Clara 
López, com a resultat o recull de textos dins del pro-
jecte d’investigació “La discriminació de la dona: els 
orígens del problema. La funció social i educativa dels 
museus arqueològics en la lluita contra la violència de 
gènere” (2013-2015), subvencionat per l’Institut de la 
Dona i el Fons Social Europeu.

Figura 9: cartel·la on s’especifica que homes i dones pintaven i que contrasta amb la resta del text que no és inclusiu. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Aquesta publicació recull la preocupació per incorpo-
rar la perspectiva de gènere als museus arqueològics 
i recull reflexions i projectes museístics i educatius 
innovadors, segons les autores, amb diferents me-
todologies i perspectives, que comparteixen la idea 
que els museus arqueològics han de transmetre una 
història inclusiva que visibilitzi grups marginalitzats, 
com ara les dones, la infància i la gent gran. Pas im-
prescindible per assegurar la igualtat entre dones i 
homes i altres grups subalterns, educant en igualtat, 
establint una posició crítica envers els discursos tra-
dicionals dels museus per trencar estereotips i rols 
de gènere androcèntrics de les exposicions perma-
nents. Reflexió que fan les coordinadores de l’edició 
a la seva presentació (Prados Torreira i López Ruiz 
coord, 2017).

Ángeles Querol en un article, en aquesta mateixa pu-
blicació, manifesta que en setze anys que fa que ella 
treballa per denunciar les museografies androcèntri-
ques dels museus d’arqueologia, res ha canviat, con-
cretament diu que: 

(...) es tracta d’una qüestió que he vingut publicant des 
de fa ja 16 anys, per la qual cosa arrossego una his-
tòria no del tot positiva referent a això que sens dubte 
llastrarà les meves anàlisis i les meves propostes per 
repetides i, per tant, a punt de llançar-se, elles soles, 
en el precipici de l’inservible (Querol, 2017, p. 53).

La meva opinió, coincident, es basa en que l’educa-
ció patrimonial no s’ha tingut en compte en la seva 
dimensió real dins dels equipaments patrimonials 
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i museístics. L’educació patrimonial no és només 
pensar i dissenyar activitats en què les categories 
que ofereix l’arqueologia feminista estiguin presents 
(ni a les museografies, ni a les exposicions), sinó que 
passa perquè l’acció educativa desenvolupada per 
les educadores patrimonials durant la mediació es 
tingui en compte com a nexe de divulgació de la 
prehistòria. A través de la coeducació patrimonial, 
nova metodologia dins de l’educació patrimonial, 
es farà que la divulgació no sigui sexista i no repro-
dueixi en l’àmbit relacional els rols de gènere an-
drocèntrics que hem après implícitament des de la 
infància, a més d’introduir el discurs crític del relat 
androcèntric.

No serveix de res, com diu Querol (Querol, 2017), 
que a les museografies hi hagi dones representades 
si no és com a mínim al 50%, ja que som la meitat 
de la població. No ens podem conformar —com se 
sol dir en alguns sectors museístics— amb no arribar 
al 50% però amb el canvi en la participació activa de 
les tasques on es representen dones, però prioritzant 
encara representacions d’homes no igualitàries i llen-
guatge no inclusiu.

Concretament, en la mateixa recopilació hi ha un arti-
cle sobre el Museu Arqueològic Regional de Madrid, 
signat per Isabel Baquedano, María Carrillo, Luis Pa-
lop i Enrique Baquedano (Baquedano et al, 2017), on 
especifiquen clarament que les seves museografies 
són inclusives i pensades en igualtat de condicions. 
Es pot llegir que, a la sala on es representen les i els 
primers humans, expliquen tot el contrari. Concreta-
ment diuen:

Vam optar per donar prioritat al missatge científic amb 
una reconstrucció de les característiques de l’anato-
mia de cada espècie humana i decidim mostrar tres 
exemplars masculins per ser més evidents les seves 
diferències que entre els exemplars femenins (el grau 
de dimorfisme dels quals és menys obvi, i amb això 
menys evident les seves diferències anatòmiques en 
imatges). Sobretot, quan el prioritari per a nosaltres era 
mostrar que les tres espècies documentades a la regió 
de Madrid pertanyien al gènere Homo, com il·lustren 
les seves cartel·les. Per a nosaltres era fonamental 
intentar que els visitants se sentissin identificats amb 
tots els seus ancestres i que poguessin reconèixer en 
cadascuna de les espècies representades la seva prò-
pia humanitat, per molt allunyats que estiguessin en 
el temps. A més, per les característiques arquitectòni-
ques de la sala no podíem representar dos exemplars 
(home/dona) de cadascuna de les tres espècies (Ba-
quedano et al, 2017, p. 223).

I segueix: 

Per idèntics motius optem per recrear la figura tridi-
mensional masculina d’un Homo Heidelbergensis (que 
apareix en una de les vitrines d’aquesta unitat), usem 
com a model l’aparença que tindrien aquests ante-
cessores segons reconstrucció de l’Equip de Recerca 
d’Atapuerca (Baquedano et al, 2017, p. 223).

I aquestes persones encara van més enllà i especifi-
quen i parafrasegen, com una cosa positiva i model a 
imitar, un article on el Museu de Prehistòria de Valèn-
cia diu: 

No es tracta de buscar cap equilibri consensuat al 
50%, es tracta de mostrar a les dones en les seves 
activitats quotidianes, aquelles que comparteixen, o 
no, amb la resta del grup, posant en evidència, quan 
sigui necessari, la falta de rigor en abordar determi-
nats aspectes socials del passat…els canvis d’acti-
tuds i la percepció dels rols femenins es gesten a poc 
a poc, des de dins, en cada gest, en cada acció i, 
encara que a penes es percebin, són els que modi-
fiquen la realitat, perquè són imparables…Per tant, 
només és qüestió de temps que en aquestes insti-
tucions, la balança que tradicionalment estava en el 
costat masculí i ara està passant al costat femení, 
trobi el seu equilibri (Ripollés et al, 2014, pp. 187-
194, citat per Baquedado et al, 2017, p. 227).

Les museografies i les imatges no transmeten, per 
si soles, aquestes percepcions no tangibles de les 
quals parlen. Aquesta, en la meva opinió, no és la 
manera de transmetre la importància estructural de 
la presència de les dones i els treballs que feien. Les 
feines de manteniment, processament dels aliments, 
reproducció i cura de les persones, ni la importàn-
cia de les identitats que elles representaven, i com 
aquestes es construeixen esbiaixades des del pre-
sent. Si les imatges i els nous relats no van acompan-
yades de la mediació crítica de la divulgació que ofe-
reix la coeducació patrimonial, ni la representació de 
les imatges és equitativa, poden servir de coartada 
ideològica als museus arqueològics per no fer canvis 
més profunds. Es compleix amb les aparences i es 
desactiven els aspectes més subversius o revolucio-
naris del feminisme, que obririen les caixes dels trons 
de les institucions, tal com passa en aquest article 
(Mayayo, 2013).

No es pot afirmar que amb modificacions mínimes 
i amb el temps, s’acabarà canviant aquesta mirada 
androcèntrica (Baquedano et al., 2017). Si el temps 
des de la prehistòria fins avui dia no ho ha fet, quant 
de temps més hem d’esperar si aquesta és la solu-
ció? Quina és la contribució d’aquestes persones tre-
balladores dels museu al discurs per a la divulgació i 
la seva comunicació quan el model general de museu 
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està regit per una lògica androcèntrica i la defensen?
Per això no ens podem conformar amb que les dones 
no surtin el 50% de les vegades, com afirmen Baque-
dano, et al. (2017) i Benet, et al. (2017) als seus arti-
cles sobre aquests dos museus quan expressen que 
no es tracta de buscar un equilibri consensuat al 50% 
en les imatges, sinó de mostrar dones en les seves 
activitats quotidianes, aquelles que comparteixen o 
no amb la resta del grup, posant en evidència la falta 
de rigor quan s’aborden determinats aspectes socials 
del passat, i posant de nou en mans del temps que 
els museus canviïn aquesta idea i trobin l’equilibri.

El coneixement situat que va definir Harding (Harding, 
1989) posiciona les persones en una condició parcial 
atorgant-los uns coneixements que tenen a veure amb 
les seves realitats i vivències. La feina als museus i a les 
universitats són feines privilegiades en tant que pressu-
posen uns coneixements i unes vivències específiques 
que potser no tenen a veure amb la marginalització 
dins del sistema sinó amb la invisibilitat i normalitza-
ció d’aquest biaix, a través de la socialització rebuda 
en un entorn privilegiat. El concepte de punt de vista 
de Nancy Hartsock (Bittencourt, 2015) defensa que hi 
ha algunes perspectives a partir de les quals perso-
nes en determinades posicions privilegiades, tant és 
quin sigui la intenció, no aconsegueixen veure la rea-
litat de les relacions socials, en aquest cas concret, 
androcèntriques entre humans, i això impossibilita as-
solir una consciència respecte de la totalitat. Per això 
d’aquestes persones no es pot afirmar que tinguin un 
punt de vista feminista implícit, si no han viscut o no 
identifiquen situacions de no privilegi i de discriminació 
relacionades amb la condició del seu gènere.

Desenvolupar un punt de vista feminista i crític so-
bre la producció del coneixement requereix una feina 
col·lectiva de construcció de recursos conceptuals 
alternatius que incorporin un tipus d’enteniment re-
flexiu, necessari per a una crítica que orienti a l’acció 
des d’un punt de vista feminista. I per això el procés 
de conscienciació i la inclusió d’un enfocament fe-
minista als espais expositius i les accions educatives 
es pot fer a través de la coeducació patrimonial, i no 
per una qüestió de temps. El temps no és un factor 
determinant, és un factor socialitzador que crea una 
normalitat fictícia i quotidiana, que naturalitza les ca-
racterístiques i circumstàncies del patriarcat.

A més, les persones treballadores del Museu Ar-
queològic Regional de Madrid expliquen que als 
equips de persones arqueòlogues del país que abas-
teixen les col·leccions dels museus no hi ha discri-
minació androcèntrica afirmant que “creiem no des-
cobrir res si diem que els arqueòlegs d’aquest país 
no tenen actituds amb prejudicis cap a les seves 

companyes de professió” (Baquedano et al, 2017, p. 
238). Aquesta afirmació entra en contradicció amb 
l’experiència que moltes arqueòlogues expliquen a 
l’estudi sobre l’assetjament laboral i sexual que es 
va donar al Congrés Internacional de l’Associació 
d’Arqueòlegs Europeus, l’EAA, de 2018 a Barcelo-
na, i que va culminar en una publicació el 2020 amb 
aquesta denúncia i un protocol per a la prevenció i 
actuació davant de situacions d’assetjament, abu-
sos i agressions sexuals o per raons de gènere en 
arqueologia (Comissió feminista Arkeogazte, 2018).
Aquests articles (Baquedano et al, 2017; Bonet et al, 
2017), no ajuden a canviar el sexisme que es dona en 
les col·leccions permanents dels museus arqueolò-
gics, donat que dibuixen una situació per a elles ideal 
que no té en compte tots els paràmetres d’acció de 
la coeducació patrimonial per fer aquest canvi de 
perspectiva (acció educativa i llenguatge inclusiu), i 
per això no hi ha evolució en el tema des que Querol 
va començar a fixar-se en les museografies arqueolò-
giques. La divulgació a través de l’educació patrimo-
nial no es té en compte.

Ángeles Querol llança tres qüestions que per a ella 
haurien de complir els museus arqueològics  de cares 
al futur (Querol, 2017):

-Aplicar el llenguatge inclusiu oral i escrit perquè no 
fer-ho és ocultar les dones.
-Donar importància a l’educació no informal dels mu-
seus, que les criatures i dones s’hi vegin reflectits, 
però no en actituds servils i falta de protagonisme.
-Sortir dels cercles tancats de l’arqueologia feminista 
on ja ens coneixem totes per no ser considerades 
una cosa exòtica i depreciada, “coses de dones”.

La meva opinió és que no es defineix correctament 
l’educació informal dels museus des del món aca-
dèmic. Des de l’arqueologia feminista, l’educació als 
museus s’ha tractat al marge de l’educació patrimo-
nial i allò que implica. L’educació als museus s’ha 
entès com la creació d’activitats noves, materials 
educatius o itineraris on el relat sigui inclusiu i amb 
perspectiva de gènere (Sánchez Romero, 2017; So-
ler Mayor, 2009). Implicar l’educació patrimonial vol 
dir que s’han d’assumir les eines divulgatives que 
ofereix la disciplina i tenir presents les educadores 
patrimonials com a connectores entre el relat del mu-
seu i les pràctiques educatives relacionals amb els i 
les visitants, que continuaran sent androcèntriques si 
no s’integra la coeducació.

Si no es tenen en compte les persones que fan la 
tasca de divulgació del coneixement que es vol trans-
metre mitjançant les activitats educatives i familiars, 
mai es tancarà el cercle per poder transformar la di-
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vulgació sobre la prehistòria als museus i centres pa-
trimonials d’arqueologia. 

Per això s’han de revisar les metodologies pedagò-
giques que es fan servir en l’educació patrimonial 
dels museus i buscar una metodologia educativa 
que sí que tingui en compte i apliqui a la pràctica 
relacional la perspectiva de gènere. Aquesta meto-
dologia serà la coeducació patrimonial, que garan-
tirà que els relats nous i les maneres de transmetre’l 
siguin inclusives i equitatives entre nenes i nens, 
evitant que es tornin a reproduir els mateixos este-
reotips sexistes i rols androcèntrics que la societat 
té integrada i que es continuen reproduint generació 
rere generació.

Si no es fan visibles aquestes contradiccions, el can-
vi no serà qüestió de temps, com algunes persones 
indiquen (Prados Torreira i López Ruiz coord, 2017), 
sinó que simplement no es produirà. I es repetiran 
estereotips sexistes, rols de gènere i jerarquies an-
drocèntriques des dels discursos dels museus, de la 
mà de les educadores patrimonials, encara que les 
museografies hagin canviat.

La feina és multidisciplinar i passa per la integració 
de les diferents disciplines, l’arqueologia feminista, 
l’educació patrimonial i la coeducació. La formació 
interna del personal del museu i sobretot de l’equip 
educatiu és fonamental perquè aquest canvi es pro-

dueixi, independentment de si l’equip està integrat 
per dones o per homes.

Els museus que sí que han adoptat les categories 
que ofereix l’arqueologia feminista, ho fan fet des del 
discurs i la narrativa, una de les línies d’acció de la 
coeducació patrimonial, però han deixat de banda 
el llenguatge inclusiu i les relacions androcèntriques i 
sexistes que es donen durant la mediació patrimonial.

És durant l’acció educativa que els nens i nenes fixen 
continguts a través de l’aprenentatge significatiu, do-
nat que és el moment en què es treballen les narrati-
ves i la manera de relacionar-se i d’utilitzar el llenguat-
ge. En aquestes relacions entre educadores – museu 
– alumnat és molt important no seguir reproduint el rol 
social androcèntric i patriarcal actual, i primer s’ha de 
fer conscient. La feina ha de ser transversal i compar-
tida i passa per la formació en perspectiva de gènere 
i coeducació de totes les persones implicades en el 
museu. Que la major part de la plantilla estigui forma-
da per dones no garantirà una educació igualitària si 
aquestes persones, socialitzades en una cultura pa-
triarcal, no reben formació sobre el tema. S’han de 
detectar primer les idees preconcebudes arrelades 
i estereotips del seu imaginari per poder començar 
a transformar el museu en un museu igualitari en el 
tracte entre homes, dones i altres grups subalterns 
als quals mai s’ha prestat atenció, ni en la teoria (els 
sabers de referència) ni en la pràctica (l’acció directa).
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PART 3. 
L’ELABORACIÓ DEL MODEL: 
LA ROCA DELS MOROS DE COGUL
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3.1.EL CONJUNT RUPESTRE DE LA 
ROCA DELS MOROS DE COGUL

El conjunt rupestre de la Roca dels Moros es troba en 
el terme municipal del Cogul, de menys de 200 ha-
bitants, a 280 m sobre el nivell del mar, a sobre d’un 
costat del riu Set (afluent del Segre). La roca on es 
troben les pintures rupestres se situa a menys d’un 
quilòmetre del nucli de la població, al marge dret del 
riu, amb orientació al sud-oest, i en el costat sud del 
Tossal de les Forques, a 352 metres sobre el nivell del 
mar. A una escala més gran, trobem la balma entre el 
Pla d’Urgell i el massís del Montsant, a uns 18 kilòme-
tres de la ciutat de Lleida (figura 10).

Figura 10: situació geogràfica. Fotografia extreta de la guia del 
professorat de les activitats educatives.

Amb la declaració de Patrimoni de la Humanitat, l’any 
1998, i la celebració del centenari del descobriment 

de la Roca dels Moros del Cogul el 2008, es va revita-
litzar l’interès pel conjunt, que va tornar a ser recone-
gut i va recuperar la seva significació. El contingut de 
la Roca és particular i excepcional dins de la tradició 
llevantina. Estem davant d’un conjunt que és resul-
tat d’un procés gràfic de gravat i pintura, un espai 
on s’han anat acumulant manifestacions de diferents 
tradicions culturals i que va donar lloc a múltiples in-
terpretacions sobre la seva funcionalitat (Iannicelli i 
Viñas, 2015; Viñas et al, 2017; Viñas, 2020).

L’any 2015 es va posar en funcionament el Centre 
d’Interpretació de la Roca del Moros. Aquests centre, 
construït el 2010 pels arquitectes Prudenci Español i 
José Ángel Hidalgo, va estar tancat per falta de recur-
sos i deixadesa institucional. L’Associació dels Amics 
de les Pintures Rupestres del Cogul, constituïda el 
2014, s’encarregava voluntàriament d’ensenyar les 
pintures a les persones que apareixien al Cogul atre-
tes per l’art llevantí i la importància d’aquest conjunt.

El 2015, l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agèn-
cia Catalana de Patrimoni Cultural es fa càrrec de la 
gestió de l’espai i aconsegueix recursos per poder 
obrir les portes i que la visita sigui possible. Es trac-
ta d’un edifici amb una arquitectura integrada en el 
paisatge garriguenc, que alberga l’exposició temporal 
que es va fer el 2008 amb motiu del centenari del seu 
descobriment. Aquest centre també compta amb una 
àmplia sala integrada per dur a terme les activitats del 
programa educatiu i altres esdeveniments culturals 
que s’han anat realitzant durant aquest curt temps de 
portes obertes. L’edifici es divideix a grans trets en 
tres espais: la zona de recepció-taller, l’espai expositiu 
i una rampa-circuit que porta les persones visitants 
del centre a la balma on hi ha les pintures (figura 11).

Figura 11: Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul. Fotografia cortesia d’Anna Torres.
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El centre s’ha convertit en un potent recurs cultural 
i educatiu de la zona. A través de convenis i acords 
entre l’Ajuntament del Cogul, el Consell Comarcal 
de les Garrigues i l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural es dinamitza una zona rural poc poblada i 
allunyada de Barcelona. El Cogul, en una zona pe-
rifèrica allunyada dels centres de poder culturals, es 
converteix en un nou punt de mira important, un nou 
context d’interpretació i interpel·lació de la cultura i 
l’educació patrimonial (Cacheda Pérez et al, 2017, 
2020; Cacheda Pérez, 2018a; Garcés 2015).

La Roca dels Moros en el context de la recerca 
sobre l’art llevantí de la península Ibèrica

L’any 1907, l’editor Alberto Martín, des de Barcelo-
na, va enviar a tots els municipis catalans una en-
questa on es demanaven aspectes destacats de 
cada població, com ara la història, la geografia o els 
monuments, amb la intenció de redactar la Geografia 
General de Catalunya, sota la direcció de Francesc 
Carreras Candi. Al poble del Cogul, de la comarca 
de les Garrigues de Lleida, el mossèn d’aleshores 
(des del 1904) del petit poble del Cogul, Ramón Hu-
guet i Miró, va contestar el formulari i va fer esment, 
entre altres coses, de l’existència d’unes pintures 
molt antigues amb figures de bous, cérvols i figures 
humanes que hi havia en una roca camí del poble de 

l’Albagés. D’altra banda, el secretari d’aquest muni-
cipi, Columbo Donés Oro, va contestar l’enquesta 
des del poble de l’Albagés i també va fer esment a 
les pintures rupestres.

Aquestes enquestes,  igual que totes les de la provín-
cia de Lleida, van passar a mans del geògraf Ceferí 
Rocafort, encarregat de redactar el volum dedicat a 
Lleida i que va tenir coneixement en aquell moment 
de les pintures (figura 12).

El març de 1908, el número 158 del Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya es fa ressò de la desco-
berta científica de les pintures amb un article de Ceferí 
Rocafort, soci del mateix centre, com autor de la des-
coberta de les pintures. En l’article es fa una descripció 
curta i imprecisa de la troballa, explicant que apareixen 
remugants de diferents espècies: cérvol, antílop i bou, 
pintades amb seguretat i elegància, i figures humanes 
que criden l’atenció per les formes, pels malucs com-
primits en relació a les altres part dels cos, cobertes 
fins la meitat de les cames i un cap amb forma cònica i 
que pertanyen a la protohistòria catalana. Acompanya 
l’article amb un calc de Juli Soler (amic i soci del Cen-
tre Excursionista, que l’acompanyava en el moment de 
la troballa durant una excursió que feien per les Garri-
gues). En una nota a peu de pàgina d’aquest article, 
Ceferí Rocafort dona les gràcies al mossèn Huguet i al 
senyor Donés i a les altres persones que li van comu-
nicar notícies referents a aquestes pintures (figura 13).

Figura 12: imatge del llibre Geografia General de Catalunya de la província de Lleida amb una il·lustració del calc fet per 
Juli Soler i Ceferí Rocafort. Fotografia de l’autora de la tesi de l’exposició Art Primer.
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El 10 d’abril del mateix any, Ceferí Rocafort publica 
un altre article al diari La Veu de Catalunya, on par-
la del descobriment un altre cop. Aquesta vegada fa 
una descripció una mica més àmplia de les figures 
representades, fins i tot diu que s’endevina la cace-
ra d’un bisó negre o vermell ben definit i amb línies 
segures i detalla que es veuen les peülles i banyes 
perfilades. També parla d’inscripcions o un jeroglífic 
a la part superior de la balma, semblants a les ins-
cripcions ibèriques trobades en altres llocs. Diu que 
les pintures eren fetes “del temps dels moros” per 
referir-se a la seva antiguitat i per això aquest topò-
nim es va anar establint: les pintures de la Roca dels 
Moros del Cogul.

La sessió plenària de 28 de març de 1908 de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, presidida per Enric Prat de 
la Riba, s’adona de la descoberta per part de per-
sones del Centre Excursionista de Catalunya d’unes 
pintures prehistòriques en el terme del Cogul i es pren 
l’acord de destinar 500 pessetes per investigar el jaci-
ment arqueològic de mans de Lluís M. Vidal, Juli So-
ler i Ceferí Rocafort. El juliol de 1908, amb el permís 
del propietari dels terrenys on està situada la roca, 
el Sr. Joan Civit, es construeix una tanca de pedra 
seca davant de la roca, amb una porta per protegir 

les pintures. El propietari també es va comprometre 
a avisar el Centre Excursionista o l’Institut d’Estudis 
Catalans si volgués vendre la propietat i exercir el dret 
de fadiga que va atorgar en aquell moment a les dues 
institucions (figura 14).

L’article publicat a La Veu de Catalunya va tenir relle-
vància internacional i va arribar a les mans de l’abbé 
Henri Breuil, arqueòleg autodidacta, que es va po-

Figura 13: Ceferí Rocafort al costat de la Roca dels Moros el 1908. Font: Centre Excursionista de Catalunya. Fotografia cortesia d’Anna Torres.

Figura 14: fitxa del jaciment feta el 1914 per l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Fotografia de l’autora de la tesi de l’exposició Art Primer.
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sar en contacte primer amb el Centre Excursionista i 
després amb el mossèn Huguet per venir al Cogul a 
estudiar les pintures. Breuil va fer-hi una petita estada 
al setembre de 1908 i va publicar un breu estudi so-
bre les pintures al Butlletí del Centre Excursionista de 
Lleida del mes d’octubre de 1908, amb un nou calc 
en color de les pintures fet pel dibuixant Lluís Izqui-
erdo, amb moltes més figures que el calc que havia 
publicat Rocafort amb anterioritat (figura 15).

Des de llavors, les pintures rupestres de la Roca dels 
Moros del Cogul no van deixar de ser estudiades per 
nombroses persones atretes per les figures represen-
tades i, en especial, de l’escena principal on hi apa-
reix un grup de les dones dibuixades amb molta qua-
litat i detallisme. El mateix Breuil (Breuil, 1908; Breuil 
i Cabre, 1909) va denominar aquesta escena com la 
dansa fàl·lica, donant una interpretació androcèntrica 
sobre un conjunt de dones que, per a ell, ballaven al 
voltat d’un home més petit i nu amb un sexe des-
proporcionat. Breuil li va donar tot el protagonisme 
a l’home, interpretant l’escena com una dansa de la 
fertilitat, i malauradament, aquest relat antic és el que 
ha quedat en l’imaginari de totes les persones que 
coneixen el Cogul, atès que la imatge és present en 
molts dels llibres de text de l’escolarització obligatòria 
com a exemple de pintures llevantines de la conca 
del Mediterrani, on es repeteix el títol de la suposada 
dansa fàl·lica, i també són les imatges més divulga-
des dins la bibliografia arqueològica peninsular sobre 
l’art llevantí.

Aquesta cavitat va ser emprada per diferents societats 
durant més de 10.000 anys com un lloc destacat. La 
concepció de les pintures del Cogul no concordava 
amb les grans pintures paleolítiques de França o les 
de la cova d’Altamira, descobertes uns anys abans. 
Aquestes eren més petites, construïen escenes i es 
trobaven en una balma il·luminada a plena llum del 
dia; a més, hi apareixien representacions humanes, 
caçadors i dones, mostres d’una expressió rupestre 
insòlita a Europa. S’inicia així una dilatada controvèrsia 
entorn de la filiació cronològica i cultural per aquestes 
primeres representacions rupestres de la prehistòria 
catalana, referents d’estudi a partir d’aquell moment 
de l’art rupestre nacional i internacional.

La roca, formada per conglomerats de gresos, mar-
ges i calcàries i recoberta per argiles rogenques, ori-
entada al SO, mostra una petita concavitat (a l’extrem 
superior) d’uns tres metres de fondària que conserva 
les imatges pintades i els signes gravats. Actualment 
les pintures són difícils d’observar a causa de les 
deposicions de calç i les capes de pols que les co-
breixen, que s’han anat acumulant al llarg de segles 
d’intempèrie. 

El panell, segons els últims estudis fets (Viñas et al, 
2017; Viñas, 2020), està format per unes 48 unitats 
pintades: 41 de tradició llevantina, 7 de tradició es-
quemàtica; i uns 10 gravats, 3 o 4 llevantins i 6 de 
filiació incerta. A més, es completa amb 256 inscrip-
cions ibèriques i romanes (figura 16).

Figura 15: calc de Breuil publicat al Centre Excursionista de Lleida el 1908. Fotografia cortesia d’Anna Torres.
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La cronologia

No és objectiu d’aquest treball fer una investigació 
exhaustiva sobre les diferents interpretacions que 
s’han fet sobre la filiació cronològica de l’art rupestre 
de l’arc mediterrani. Es presenta un repàs dels prin-
cipals arguments que les posicionen entre epipale-
olític o neolític per enriquir la filiació cronològica del 
Cogul, on l’art llevantí d’aquest indret ha estat datat 
recentment entre finals de l’epipaleolític i principis del 
neolític (Viñas et al, 2017; Viñas, 2020).

En la actualitat, és quasi unànime la consideració de 
l’art rupestre com a postpaleolític, el que es debat 
ara és si es va iniciar a l’epipaleolític o al neolític, i la 
seva continuïtat en el temps i pervivència amb l’art 
esquemàtic o macroesquemàtic. Com que no hi ha 
datacions absolutes, s’han donat múltiples versions.

Des de finals del segle XIX i principis del segle XX, es 
van anant descobrint multitud de pintures rupestre en 
diferents llocs de la zona llevantina mediterrània (El 
Cogul el 1908).

Al principi, a aquestes pintures se’ls va atribuir la ma-
teixa cronologia que a l’art franc-cantàbric per part 
les persones estudioses d’aquell moment, sobretot 
francesos com Henry Breuil, autoritats del tema en 
aquella època i que cap persona posava en qüestió; 
per a ell eren paleolítiques, fetes per grups diferents 
però contemporanis. També pels animals represen-

Figura 16: calc fet el 1985 per Viñas et al. (1986 – 1987). Fotografia cortesia d’Anna Torres.

tats: bisons, rens, elefants… fauna quaternària. Joan 
Cabré va acceptar aquesta cronologia als seus 
estudis, El arte rupestre en España (Cabré, 1915), 
però posant en dubte que els animals representats 
a la franja llevantina fossin del quaternari. Per a ell 
i altres estudiosos posteriors com Martín Almagro, 
els animals en aquesta zona eren fauna salvatge de 
l’holocè, cabres munteses, cabirols, cérvols, cavall 
o porcs senglars. A més, els instruments lítics tro-
bats a les immediacions d’aquests abrics, eren in-
dústries del neolític o principis, posant en dubte la 
cronologia inicial (figura 17).

Eduardo Hernández Pacheco (Hernández Pacheco, 
1918) planteja dos moments en l’art llevantí, un de 
franc-cantàbric amb animals del quaternari, naturalis-
tes i de grans mides, d’influència magdalenianes pa-
leolítiques; i un altre amb abundants representacions 
humanes, escenes complexes i animals de l’holocè, 
dels primers temps de l’epipaleolític, amb evolució 
progressiva cap a l’esquematització.

El paradigma paleolitista va ser considerat per una 
gran part de la investigació de l’art llevantí una ma-
nifestació de societats caçadores – recol·lectores, a 
pesar de la indústria lítica trobada en els contextos 
arqueològics de diferents jaciments amb art rupestre.

Martín Almagro (Almagro Basch, 1951, 1952, 1964) 
reforçarà una cronologia postpaleolítica, fent servir 
aquest argument i altres com la diferent ocupació 
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Figura 17: fitxa de la làmina publicada per Joan Cabré a El arte rupestre en España, el 1915. 
Fotografia de l’autora de la tesi de l’exposició Art Primer.

de les pintures de l’arc mediterrani en coves o abrics 
poc profunds, no en grans coves, per la representa-
ció d’animals de la fauna actual i animals domèstics i 
sobretot fent al·lusió a una societat més variada, com 
es mostra a les composicions complexes de les es-
cenes, o una industria tèxtil mínima, o la presència de 
cistelles o cordes.

Per a Trinitat Escoriza (Escoriza Mateu, 2002, 2006, 
2015), les manifestacions llevantines són manifesta-
cions molt diferents de les paleolítiques, no només 
per temes, on hi apareix la figura humana molt sovint 
i amb més moviment i figures més petites. La dife-
rència també recau en el lloc on es troben els pa-
nells, que no s’aprofiten els volums de manera quasi 
sistemàtica i, a més, la fauna quaternària desapareix 
pràcticament i l’art gravat és pràcticament inexistent.

Hi ha una datació d’un pigment d’un panell de la Cova 
de la Pileta (Benaoján, Màlaga), que es situa entre el 
2290 i 2100 aC. Però algunes superposicions sembla 
que indiquen que l’art esquemàtic es realitza damunt 
de les representacions llevantines, encara que alguns 
temes identificats com a esquemàtics apareguin a 
sota d’altres reconeguts com a llevantins; així que la 
datació de la Pileta tampoc es pot generalitzar.

Als anys 80 del segle XX es descobreix el denominat 
art esquemàtic en un conjunt d’abrics i barrancs a la 

província d’Alacant. És la zona del Pla de Petracos 
(Castell de Castells, País Valencià), amb una sèrie de 
representacions macroesquemàtiques amb figures 
humanes de grans dimensions, algunes de les quals 
superen el metre d’alçada de color vermell fosc, amb 
una sèrie de traçats gruixuts que s’associen i com-
binen de diferents maneres, generant composicions 
de difícil i arriscada interpretació. Aquest art es loca-
litzava a sota de pintures d’art llevantí, de manera que 
eren anteriors o coetànies (Escoriza, 2002, 2003).

A més, la similitud de les figures humanes represen-
tades amb decoracions de ceràmica cardial data-
da en el neolític inicial del mediterrani occidental les 
aproximarien com a neolítiques. Per exemple, passa 
en el jaciment de la Cova de l’Or (Beniarrés, País Va-
lencià), on hi ha decoracions a les ceràmiques dels 
denominats orants (figura 18).

També l’art moble i la cultura material de l’època ne-
olítica han servit per identificar i datar els horitzons 
postpaleolítics de la península Ibèrica. Trobem pa-
ral·lelismes en els motius esquemàtics de les cerà-
miques, com s’ha dit, però també en la cronologia 
neolítica de determinats objectes representats ico-
nogràficament i trobats a jaciments arqueològics ne-
olítics, com per exemple el jaciment arqueològic de 
La Draga (Banyoles, Girona), on s’han trobat multitud 
d’objectes de fusta relacionats amb l’agricultura que 
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Figura 18: reproducció del vas ceràmic amb la representació d’una 
figura orant. Cova de l’Or (Beniarrés, País Valencià). Fotografia de 
l’autora de la tesi de l’exposició ”Art Primer”.

podem trobar representats a les escenes llevantines 
(Escoriza Mateu i Piqué Huerta, 2011).

Les persones defensores de la cronologia epipale-
olítica es basen en la iconografia cinegètica perquè 
la caça és el tema més representat; per tant, seri-
en societats caçadores recol·lectores. També en les 
escenes de lluites, grups armats que s’enfronten 
amb arcs i fletxes, però Maria Lillo (Lillo Bernabeu, 
2014) sosté que les societats paleolítiques eren poc 
nombroses i d’escassa complexitat social, per això 
aquestes escenes bèl·liques de grups nombrosos 
podrien ser del neolític. També les i els paleolitistes 
donen supremacia a la superposició de l’art esque-
màtic sobre el llevantí, que per a alguns estudiosos 
(Mateo Saura, 1995 - 1996, 2003; Viñas et al, 2017) 
es correspon amb el període de neolitització de les 
societats caçadores recol·lectores, on les noves ne-
cessitats socials, econòmiques i espacials donen 
pas a l’expansió i generalització a l’art esquemàtic i 
s’abandonen les expressions simbòliques i escenes 
complexes de caça o de lluites d’un model de vida 
que es va abandonant. Per a Maria Lillo (Lillo Ber-
nabeu, 2014), la qüestió cronològica és important, 
vist que el paper social de la dona dins de les soci-
etats caçadores – recol·lectores o les societats ne-
olítiques agroramaderes és diferent i ella defensa la 
filiació neolítica, igual que Trinidad Escoriza (Escoriza 

Mateu, 2002, 2005, 2015), atès que les escenes són 
complexes i es representen diferents fases del pro-
cés agrícola, la ramaderia i objectes més vinculats a 
l’època neolítica.

La datació paleolítica del conjunt per Henry Breuil, 
manifestada segons l’estudiós, pels animals del qua-
ternari que hi apareixien, va quedar anul·lada amb 
l’estudi amb més profunditat de les pintures, i es va 
confirmar que els animals eren animals de la fauna 
freda en l’art llevantí.

Henry Breuil també va recollir alguns fragments lítics 
i ceràmics en l’excavació, que va dipositar al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, que Martín Almagro es-
tudia amb posterioritat i conclou que pertanyen al ne-
olític inicial i que l’autoria seria de societats caçadores 
que van perdurar molt de temps, fins i tot quan altres 
pobles desenvolupaven ja cultura neolítica (Hernán-
dez i Hernández, 2013). Francisco Javier Fortea (For-
tea, 1974) descarta aquest material com d’indústries 
paleolítiques i afirma que es tracta de materials propis 
d’un moment àmpliament ceràmic, insistint que les 
pintures són neolítiques i del bronze (figura 19).

Figura 19: material recollit a principis del segle XX a la Roca dels 
Moros, dues làmines de sílex i una ascla datades al neolític. Fotogra-
fia de l’autora de la tesi de l’exposició “Art Primer”, on s’exposen per 
primera vegada al públic.

Ramón Viñas (Viñas et al, 2017; Viñas 2020) i Alfonso 
Vigil-Escalera Guirado van visitar el Cogul entre 1976 
i 1977, i en van fer diverses fotografies per analitzar 
els detalls i les possibles superposicions. El 1985 
s’elabora (Viñas et al, 1986-1987) un calc per a la 
Generalitat de Catalunya, on es van trobar nous de-
talls que havien passat desapercebuts durant el tre-
ball anterior. Aquestes persones investigadores, tota 
la seqüència del panell la divideixen en set etapes, i 
concretament, la representació de les dones, entre 
l’epipaleolític i el neolític. Per a aquestes persones 
investigadores, després correspondria una etapa es-
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quemàtica neolítica, amb les pintures de la caça del 
cérvol. Aquesta cronologia és l’última que tenim del 
Cogul, posant-se en línia amb els i les estudioses que 
emmarquen l’art llevantí com a epipaleolític.

Personalment, les faldilles llargues de les dones, que 
indiquen una indústria tèxtil elaborada segurament 
amb pells, els braçalets i collarets que podrien ser 
de denes de pedra i la complexitat de l’escena, típica 
de les manifestacions de l’art llevantí, em fan decan-
tar per una filiació cronològica neolítica, datació més 
properes a les que fan Escoriza o Lillo, dues arqueò-
logues especialistes en la representació de les dones 
en art llevantí. Als seus estudis es fa una revisió pro-
funda de l’art llevantí en el seu context arqueològic 
territorial i conclouen que a les societats llevantines 
es practicava una agricultura i ramaderia incipients, 
no eren societats exclusivament caçadores – recol-
lectores, i es distancien de lectures paleolitistes. Les 
pintures del Cogul, i concretament les dones repre-
sentades, per la seva mida i factura elaborada, a més 
de la situació privilegiada en el panell, representen 
una escena neolítica, on són les protagonistes de 
l’escena, on la caça se situa ocupant un segon terme 
(Escoriza Mateu, 2002; Lillo Bernabeu, 2014).

Aproximacions des de l’arqueologia feminista  
a la Roca dels Moros

Hi ha pocs estudis específics sobre la representació 
de les dones en l’art llevantí. Aquests estudis es co-
mencen a desenvolupar a principis del segle XXI.

L’arqueòloga Carmen Olària (Olària Puyoles, 2000) fa 
una reflexió sobre la representació de les dones lle-
vantines i quin tipus d’escenes representen. Identifica 
cinc tipologies de representació de dones en l’art lle-
vantí: dones solitàries, dones en parelles, dones amb 
animals, dones amb cistelles o embalums i dones 
recol·lectores. Aquesta tipologia la divideix en dos 
tipus de temàtiques: una temàtica relacionada amb 
el món magicosimbòlic, en el qual inclou les dones 
emparellades i dones relacionades amb un animal; i 
una altra temàtica en la qual les dones són membres 
del grup social i fan tasques aparentment habituals i 
domèstiques, tasques de manteniment, relacionades 
amb la recol·lecció, i que les distingeixen de les activi-
tats desenvolupades pels homes: arquers en activitat 
de caça o lluites. Aquestes activitats es veuen en les 
dones representades amb cistelles o embalums, do-
nes amb pals, amb una tècnica pictòrica diferent que 
les relaciona amb els inicis del neolític, on ja s’han 
assumit alguns aspectes de la domesticació d’algu-
nes espècies vegetals. La finalitat d’aquest treball era 

reconèixer les dones i la seva presència i feines, tam-
bé d’aquell període, a través de la seva vestimenta, 
adorns, postures, cossos i situacions específiques 
amb altres figures.

El 2002, Trinidad Escoriza publica el llibre La repre-
sentació del cos femení. Dones i art rupestre llevantí 
de l’Arc Mediterrani de la península Ibèrica (Escori-
za Mateu, 2002). Aquest estudi va molt més enllà en 
les interpretacions de la representació de les dones 
llevantines. Escoriza estudia la representació de les 
dones en una seixantena d’abrics i barrancs amb art 
rupestre llevantí, i fa una interpretació sobre la divisió 
del treball per sexes per demostrar que les dones al 
neolític, des d’una òptica materialista i feminista, eren 
un col·lectiu explotat i que la societat d’aquella èpo-
ca ja era patriarcal. Aquest estudi és el primer d’una 
sèrie de publicacions posteriors on desenvolupa la 
teoria de la producció de la vida social (Escoriza Ma-
teu, 2003) o de la prehistòria del poder o la prehistòria 
de la relació diferenciada per sexes que s’ha plantejat 
en el marc teòric de la tesi (Escoriza Mateu, 2006; 
Escoriza Mateu i Sanahuja Yll, 2005; Escoriza Mateu 
i Piqué Huerta, 2011; Castro Martínez i Escoriza Ma-
teu, 2014; Escoriza Mateu i Castro Martínez, 2015).

Per a Escoriza, l’art llevantí ens permet redimensionar 
socialment les imatges, ja sigui d’homes, de dones, 
dels animals o dels objectes representats, i propor-
ciona informació sobre la divisió sexual del treball i 
de dues categories que es poden identificar de tipus 
de feines: les econòmiques i les politicoideològiques. 
La producció de cossos requereix temps i energia 
(feina), i es refereix també a la reproducció biològica, 
treball socialment necessari gràcies al qual continua 
la vida i que pertany a la categoria de feina econòmi-
ca. Si no hi ha vida, la resta de produccions no tenen 
sentit ni finalitat (Escoriza Mateu, 2002, 2006).

En les escenes llevantines, per a ella, un grup tre-
balla globalment més temps (les dones) que l’altre i, 
en canvi, el benefici social és similar per a homes i 
dones, mostrant aparentment una situació no igua-
litària. Les dones es representen duent a terme un 
ventall de treballs econòmics: desbrossament, neteja 
de camps (amb pals), recol·lecció, sembra, pasturat-
ge, transport d’objectes i participació en batudes de 
caça. També reproducció i cura de les criatures; totes 
activitats constants i recurrents en el temps. Partici-
pen de totes les feines incloses en la seva teoria de la 
producció de la vida social. Afirma que les dones són 
les majors contribuïdores en la producció i manteni-
ment de la vida social, en general, i que els homes re-
presentats en treballs econòmics, caça i pasturatge, 
fan una contribució econòmica menor perquè són 
activitats més puntuals.
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A més de les feines econòmiques, identifica les 
feines politicosocials, que serien les activitats de re-
lació entre dones i les activitats relacionades amb la 
violència, la guerra i la mort.

Les activitats de relació entre dones són escenes 
entre dues o més dones reunides relacionant-se en-
tre si, també amb individus infantils, sense objectes 
materials i sense fer cap activitat relacionada amb 
les econòmiques. Aquestes activitats ens parlen so-
bre les dones, elles mateixes, del seu entorn més 
immediat, dels llocs socials on estableixen vincles 
entre elles.

Al catàleg de les dones de l’art llevantí que presenta 
Escoriza (Escoriza Mateu, 2002), a partir d’aquests 
seixanta jaciments amb art rupestre, les identifica 
pels pits, pit i faldilla com a identificadors objectius. 
I faldilles com a identificador subjectiu, atès que ella 
no identifica cap figura femenina amb arc i fletxes i 
faldilla, o arc i fletxes i pits. Les figures masculines 
les identifica pels seus atributs sexuals, el penis, pe-
nis i arcs i fletxes, i arcs i fletxes sols, com a identi-
ficador subjectiu, donat que no troba cap figura fe-
menina que es pugui identificar objectivament amb 
arc i fletxes. Les figures indeterminades no les ana-
litza i d’altres figures que altres persones estudioses 
identifiquen com a dones tampoc, ja que, com a for-
mes indirectes d’identificador sexual, només utilitza 
les faldilles i l’arc i fletxes, buscant l’objectivitat més 
absoluta.

El 2014, Maria Lillo defensa la tesi “La imatge de 
la dona en l’art prehistòric de l’arc mediterrani de 
la Península Ibèrica” (Lillo, Bernabeu, 2014), on 
actualitza l’inventari de representacions femenines 
llevantines i la determinació dels seus nivells de re-
presentativitat, comparats amb la figura masculina i 
representacions d’indeterminats sexuals. Es tracta 
del catàleg més complet publicat fins al moment i 
un catàleg únic on Lillo identifica les dones repre-
sentades amb al 9% del total de figures humanes 
representades en 72 abrics analitzats entre Aragó, 
Catalunya, País Valencià, Castella-la Manxa, Regió 
de Múrcia i Andalusia. En aquests indrets va identifi-
car 188 figures de dones.

La representació del cos de les figures és l’element 
més important per identificar si és una figura mascu-
lina o una figura femenina, sempre que es represen-
tin els òrgans sexuals: penis o pits. La indumentària 
pot pertànyer a un gènere o a un altre, de vegades 
apareixen associades al òrgans sexuals, per exem-
ple el binomi faldilla-pits per a les dones és molt ca-
racterístic, fet que fa que, quan la faldilla apareix sen-
se atributs sexuals, la figura l’acaba identificant amb 

una dona, igual que Escoriza. L’associació d‘adorns 
del cos o pentinats és més complexa, però la seva 
identificació i estudi també ajuda a aquesta autora, 
a identificar la imatge femenina dins l’art llevantí, a 
diferència d’Escoriza, que la seva atribució sexual de 
figures és més rigorosa.

Per determinar si les figures són femenines, fa servir 
indicadors objectius i subjectius. L’únic factor deter-
minant per a una adscripció directa és la represen-
tació dels pits. Altres factors relatius en els quals es 
basa són la vestimenta, les faldilles, ja que de vega-
des s’associa amb pits representats, o l’aspecte i 
l’abillament personal de les figures femenines.

La majoria de les figures que identifica Lillo porten 
faldilles de diferents característiques: llargues, cur-
tes, rectes, acampanades, triangulars o globulars, 
documentades en 133 dels casos. Aquesta inves-
tigadora també identifica altres vestimentes menys 
habituals, com ara vestits (en 5 dels casos), panta-
lons (presents en 8 figures amb pits) i ponxos o ja-
quetes curtes en 7 representacions.

Un altre indicador subjectiu en el que es fixa són els 
pentinats: la mitja melena és el pentinat més freqüent 
i el cabell recollit és present en només 31 dels 188 
casos. En 9 figures també hi ha una mena d’apèndixs 
que sobresurten del cap, acompanyant als pentinats.

Un altre factor subjectiu són els adorns corporals 
que associen a cintes als braços i braçalets, detec-
tats amb claredat en 25 figures.

En 11 ocasions, les figures femenines apareixen amb 
bosses destinades al transport d’elements diversos.

L’objectiu de Lillo és ampliar aquest catàleg de do-
nes representades en l’art llevantí que havia comen-
çat Escoriza el 2002, limitant-se a identificar i carac-
teritzar la imatge femenina en l’art llevantí i fer visibles 
les tasques de manteniment en mans de les dones 
amb la intenció d’evidenciar l’ocultació del col·lectiu 
femení a la prehistòria en els discursos científics i re-
conèixer el seu paper actiu dins la societat neolítica.

Les dones del Cogul

El panell, segons les últimes publicacions (Viñas et 
al, 2017, Viñas, 2020), està format per unes 48 uni-
tats pintades: 41 de tradició llevantina, 7 de tradició 
esquemàtica; i uns 10 gravats: 3 o 4 llevantins i 6 de 
filiació incerta. A més es completa amb 256 inscrip-
cions ibèriques i romanes.
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Les representacions llevantines, per a aquestes per-
sones autores, són les més significatives del conjunt 
i es reparteixen en sis agrupaments associats i inte-
grats per diverses dones, pocs homes i alguns ani-
mals com ara toros, cèrvids i cabres, que articulen les 
escenes i composicions, interpretades com de ca-
ràcter ritual i simbòlic i que posen de manifest l’exis-
tència d’un espai cerimonial o sagrat de culte que 
gira al voltant de la fecunditat per algunes autories 
(Viñas et al, 2016, 2017; Viñas, 2020), o una escena 
de caràcter quotidià, on les dones es socialitzen i la 
figura de l’home és introduïda a posteriori (Escoriza 
Mateu, 2002; Lillo Bernabeu, 2014).

El grup més significatiu d’aquestes pintures és el grup 
de dones representades al costat d’una figura més 
petita i eixuta d’un home representat amb un sexe 
desproporcionat i en posició flàccida. Ja s’ha dit que 
els primers investigadors, a principis del segle XX, 

TÈCNICA MOTIU NOMBRE OBSERVACIONS

TRADICIÓ FIGURATIVA  - NATURALISTA / REALISTA ESTILITZADA: ART LLEVANTÍ

Pintura

Dones 11 / 12 9 cossos visibles, més una dona 
amb 4 cames, que al·ludeix a un 
altre cos.

Humans / antropomorfes 3

Home 1

Arquers 1

Cérvols 1

Cérvoles 6

Toros 3

Porcs senglars 2

Cabres mascle 2

Animals indeterminats 2

Elements indeterminats 2

Restes 7

TOTAL 40 / 41

Gravats

Cérvoles 1

Toros 2 / 2

TOTAL 2 / 4

TRADICIÓ FIGURATIVA ESQUEMÀTICA I ABSTRACTA: ART ESQUEMÀTIC

Pintura

Arquer 1

Cérvols 2

Antropomorfs 2

Restes 2

TOTAL 7

TRADICIÓ PROTOHISTÒRICA I HISTÒRICA: IBÈRIC I ROMÀ

Gravats Inscripcions i incisions 256

TRADICIÓ PER DETERMINAR

Gravats

El·lipsi 1

Peix 1

Animals indeterminats 4

TOTAL 6

Taula 4: inventari fet per Viñas, Rubio, Iannicelli i Fernández (Viñas et al, 2017)

van interpretar aquesta escena com una dansa fàl·lica, 
però els diversos estudis posteriors van demostrar que 
les dones s’havien representat per parelles en diferents 
moments històrics i amb postures en escàs moviment, 
apropant-se a la interpretació d’un lloc sagrat o ceri-
monial, freqüentat per persones en diferents etapes 
històriques (Viñas et al, 2017; Viñas, 2020). Aquestes 
parelles de dones pujarien a 5 o 6, i les unitats vindrien 
a sumar 11 o 12, encara que només es veuen amb 
claredat 9 dones. En definitiva, aquesta correlació de 
figures femenines s’entén com el resultat de l’acumu-
lació de parelles de dones. A més, als peus d’una de 
les parelles s’hi veu una cérvola i un altre quadrúpede 
indeterminat entre una altra parella, que reforcen per 
a algunes persones estudioses la teoria d’una escena 
de caràcter cerimonial sobre la fertilitat (Olària Puyo-
les, 2002; Viñas et al, 2016, 2017; Viñas, 2020), però 
no d’una suposada dansa. Altres teories aposten per 
una escena de dones que caminen tranquil·lament i se 
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socialitzen, fins i tot algunes agafades de la mà o una 
escena politicoideològica de dones (Escoriza Mateu, 
2002; Lillo Bernabeu, 2014).

Aquestes pintures estarien fetes en set etapes cro-
nològiques segons l’arqueòleg Ramon Viñas (Viñas 
et al, 2017; Viñas, 2020), una atribuïda a l’epipaleo-
lític de fa uns 9.000 anys, caracteritzada per gravats 
de traç fi, quatre etapes plenament llevantines (on 
s’emmarcaria l’escena de les dones i l’home), entre 
l’epipaleolític i el neolític, una altra etapa de tipus es-
quemàtic entre el neolític i el bronze, i l’última etapa 
tancaria el cicle de les manifestacions rupestres amb 
les inscripcions gregues i llatines del període històric 
(figura 20).

Hi ha altres descripcions i interpretacions de l’escena 
de les dones del Cogul. La de Lillo (Lillo Bernabeu, 
2014), a la seva tesi doctoral, que fa incís en l’escena 
tenint en compte les representacions figuratives en 
altres conjunts d’art llevantí, i la de Viñas (Viñas et al, 
2016, 2017), on la descripció està determinada per 
la filiació cronològica de l’escena femenina, on per 
a ell l’home va ser el primer a representar-se amb la 
parella de dones de la seva dreta, per això defensa 
que és una escena ritual sobre la fertilitat, on l’home 
és el protagonista: la força creadora.

Maria Lillo (Lillo Bernabeu, 2014) identifica 9 dones 
clarament representades i les descriu d’esquerra a 
dreta segons l’escena que es veu al panell principal, 
on es representen aquestes dones, amb unes mides 
que oscil·len entre els 28 i els 13,5 cm de longitud. 
Aquesta identificació es resol després de l’estudi dels 

diferents calcs fets al Cogul per part de diferents per-
sones investigadores, i per a ella el calc més complet 
és el de 1985 fet per Viñas, Alonso i Sarrià (Viñas et 
al, 1986 – 1987).

A continuació es fa un resum de la seva lectura artísti-
ca explicada a la seva tesi entre les pàgines 379 i 396  
(figures 21 i 22).

Figura 20: calc de la Roca dels Moros elaborat per Viñas, Alonso i Sarrià del 1985 (Viñas et al., 1986-1987). Fotografia cortesia Anna Torres.

Figura 22: detall de les dones del calc de la Roca dels Moros elaborat 
per Viñas, Alonso i Sarrià el 1985 (Viñas et al., 1986-1987). Fotogra-
fia extreta de Lillo, 2014.

Figura 21: detall de l’estudi per al calc de la Roca dels Moros elaborat 
per Viñas, Alonso i Sarrià el 1985 (Viñas et al., 1986-1987). Fotogra-
fia extreta de Lillo, 2014.
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Figures 1 i 2: per a l’autora, aquesta parella de 
dones comparteixen els mateixos trets anatòmics, 
els adorns, el vestit, l’actitud i la disposició. Pen-
tinats de mitja melena, caps triangulars i espai en 
blanc a la zona on hi aniria el coll. El tronc té forma 
de triangle invertit i espatlles molt marcades. Els 
braços que estan junts s’entrellacen i els altres es-
tan doblegats pels colzes, estirats cap endavant i 
porten braçalets i cintes penjants. El perfil d’aques-
tes dues figures és cap a l’esquerra. Zona del pit: 
apareixen grans embalums que pengen del costat 
esquerre, identificats tradicionalment per pits, però 
que en aquest cas, per la desproporció de la mida, 
podrien ser bosses o collarets. Les cintures són 
estretes i a continuació els cossos es fan més am-
ples per marcar les natges arrodonides, les cames 
rectes i engruixides i peus amb els dits marcats. 
De vestits porten faldilles tubulars cenyides al cos 
que cobreixen des de la cintura fins els genolls i 
dels seus extrems finals en pengen dos pics, un a 
cada banda.

Figura 3: cap triangular i pentinat de mitja melena. El 
coll aquesta vegada està dibuixat amb un petit traç. 
El tronc és gruixut amb perfil sinuós amb embalum a 
l’alçada del ventre. Els braços orientats cap a baix i 
separats del cos. Les natges marcades de perfil de 
manera corba i les cames rectes i juntes a partir dels 
genolls i ben definides amb la forma de la panxa mar-
cada, i peus orientats cap a l’esquerra.

El vestit consta d’una faldilla tubular cenyida al cos 
que acaba també a l’alçada dels genolls amb els pics 
als extrems com les de les altres figures. Els braços 
també són semblants, marcats i musculosos i l’am-
plada del tronc, amb traç continu i sense diferenciar 
els malucs, podria indicar que porta un vestit de cos 
sencer, es tractaria d’un vestit que li cobriria les es-
patlles i el tronc i que s’intueix per la diferenciació en 
el pigment, sobretot en la zona entre el braç esquerre 
i el cos.

Figura 4: en el calc de Alonso, Viñas i Sarrià (Viñas 
et al, 1986-1987) s’observa l’existència de quatre 
cames. Aquesta figura també té el cap triangular i 
pentinat de mitja melena. Entre el cap i la resta del 
cos hi ha un espai sense pigment com les figures 1 
i 2. El tronc està inclinat cap endavant i està repre-
sentada de perfil, que és més ample en la zona del 
tòrax i la resta del cos, segons l’autora adquireix una 
morfologia filiforme. Els braços es conserven par-
cialment, un és més gruixut que el tronc i s’orienta 
cap a baix, paral·lel al cos. Un traç molt fi creua per 
davant del tronc i el braç, però no es pot assegurar 
que es tracti d’un altre braç. Les natges, de perfil, es 
representen mitjançant un traç corb.

Les cames es representen quatre orientades de perfil 
cap a l’esquerra, segons indiquen els peus, i en totes 
elles s’identifica el contorn que defineix la zona de 
la panxa i de la cama. L’autora explica que pot trac-
tar-se d’una imperfecció o errada no rectificada, o 
com que es documenten superposicions de diferents 
èpoques, pot ser que amb anterioritat a aquesta figu-
ra s’hi pintés una altra figura més petita que hagi que-
dat camuflada sota la faldilla de la més gran. Aquesta 
solució tècnica també es pot justificar, segons l’auto-
ra, pel fet d’haver d’ubicar dues dones en un espai 
físic insuficient, i que llavors l’artista hagi optat per 
representar només un cos amb quatre cames per 
poder respectar la temàtica de dones emparellades.

La vestimenta: porta una faldilla tubular cenyida fins 
a sota dels genolls i amb una mica de vol i els ex-
trems arrodonits, cosa que li confereix una forma 
acampanada.

Figura 5: el fet que estigui superposada a la figura 4 
fa que no s’apreciï bé una part del cos. Té cap trian-
gular i pentinat de mitja melena, el coll està indicat. 
Del tronc en conserva la zona del tòrax i s’intueix una 
morfologia de triangle invertit; sembla que porti sobre 
les espatlles una mena d’abric o ponxo que la cobreix 
i no deixa veure un braç. L’altra, separada del cos, es 
veu clarament i està representada mitjançant un traç 
fi. Les natges estan marcades per un perfil arrodonit 
i les cames es conserven parcialment rectes i juntes, 
se’n distingeix la zona esquerra de la panxa i el tur-
mell. La faldilla surt de la cintura fins als genolls amb 
pics als extrems que li donen forma acampanada.

Figura 6: cap triangular i mitja melena. El tronc apa-
reix representat amb traç filiforme de tendència ver-
tical amb braços fins, un a cada costat, l’esquerre 
més llarg i representat en paral·lel a la línia del tronc. 
L’altra braç també està representat cap a baix però 
una mica més elevat que l’altre. Cap al costat esquer-
re del cos hi penja un element definit per un contorn 
ovalat sense pigment a l’interior que podria indicar 
la presència d’un collaret. Es marquen les natges de 
perfil i les cames les trobem en posició recta i jun-
tes amb experiència robusta i panxell marcat i peus 
orientats cap a l’esquerra. Porta faldilla acampanada 
fins els genolls amb els pics laterals que sobresurten.

Figura 7: també cap triangular i mitja melena i coll 
marcat. La morfologia del cos es confon per a l’au-
tora, atès que observa que està cobert de taques de 
pigment que suggereixen la presència d’alguna peça 
de vestir que cobriria les espatlles, marcades, i el tò-
rax. El volum disminueix cap a la cintura, que és el 
punt més estret. Els braços de traç fi, l’esquerre s’es-
tira cap a baix separat del cos. A l’altura del colze es 
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distingeix un petit traç del qual penja, per a l’autora, 
una petita bossa ovalada. El braç dret s’intueix flexio-
nat i dibuixat per davant del cos a l’alçada del ventre.

Els malucs es marquen amb un eixamplament del 
traç als dos costats i la zona de les cames l’ocupa 
una faldilla tubular fins els genolls, amb els pics als 
costats i al final de la faldilla també s’aprecien sis lí-
nies paral·leles de tendència vertical, una mena de 
cintes que no deixen veure les cames.

Figures 8 i 9: les dues figures són molt semblants 
només amb la diferència de la mida. Caps triangulars 
i mitja melena i zona del tòrax més voluminosa que 
la resta del cos, que està representat mitjançant un 
tipus de barra vertical. Sobre les espatlles hi ha un 
element trapezoïdal que podria tractar-se d’un ponxo 
o capa amb apèndixs que sobresurten que podrien 
ser plomes o llana, segons l’autora. Per sota sobre-
surten els braços, un a cada costat, paral·lels al cos i 
separats. A la figura 8 li sobresurt per sota del supo-
sat ponxo una inflor que penja que podria ser un pit. 
Amb la mà dreta agafa la mà esquerra de la figura 9. 
Malucs marcats i arrodonits i totes dues amb faldilla 
tubular en la qual el pigment es perd cap al final.

Maria Lillo fa una interpretació final de tota l’escena on 
explica que l’indicador de figura femenina està marcat 
per les faldilles com a element adscrit al gènere feme-
ní. També diu que les protuberàncies del tòrax poden 
ser pits, encara que ella descarta aquesta teoria clàs-
sica, vist que la mida i com pengen fins als malucs 
li permet plantejar altres teories, com ara que siguin 
bosses o collarets, o algun tipus de peça de vestir 
com ara ponxos o capes. Ella descarta la lectura de 
la dansa fàl·lica que fan molts autors, degut a l’acu-
mulació de motius en diferents moments pictòrics. 
Explica que l’autora Amparo Sebastian (1992-1993) 
matisa aquesta interpretació expressant que, a pesar 
d’aquesta diacronia, veu elements que corroboren la 
intenció de voler representar una dansa com ara la 
presència i l’actitud de les figures, l’estilisme, la for-
ma, la mida, el vestit o el pentinat, però no una dansa 
ritual, ja que, segons Sebastian, aquesta interpreta-
ció es dona en associar-se l’home nu, pintat, segons 
Lillo, a posteriori. Llavors, per a Sebastian, la dansa té 
un significat diferent, seria una dansa de dones que 
adquireix un caràcter ritual a posteriori, amb la intro-
ducció de la figura de l’home (citada en Lillo Berna-
beu, 2014). Ana Alonso i Alexandre Grimal, tenint en 
compte aquesta nova figura de l’home nu, interpreten 
que podria ser una escena de caràcter sexual i no 
una dansa per falta d’evidències, però seria una in-
tencionalitat posterior, quan apareix la representació 
de l’home. La primera intenció interpretativa llavors, 
seria una altra (Alonso Tejada i Grimal Navarro, 2007).

Carmen Olària (Olària Puyoles, 2000), dins les temà-
tiques que proposa per classificar l’art llevantí, es fixa 
en les representacions de dones amb animals. Fa 
una lectura conjunta de tota l’escena i veu el Cogul, 
la cérvola sota de les dones i el bou de l’esquerra 
de l’escena principal, i pensa que les dones podrien 
estar caminant en to processional al voltant d’aques-
ta cérvola amb la panxa destacada, buida de color, 
i l’home podria simbolitzar la força que fecunda, ne-
cessària per a la reproducció. El personatge masculí, 
per a ella, dona simbolisme a l’escena i la interpreta 
com a escena sobre la fertilitat per varis elements: 
dones en parelles caminant en actitud processional al 
voltant d’una cérvola amb el ventre destacat, que es 
pot assimilar a que està embarassada. Pensa que les 
dones l’envolten, i que el simbolisme rau en el poder 
de crear vida de les dones i els animals femelles, on al 
ventre de la cérvola es produirà una nova vida.

Olària es basa en el simbolisme de l’escena, on el 
poder mític de creació de la dona i de les femelles 
animals té a veure amb la importància de la creació 
de la vida, que per a comunitats primitives sense co-
neixements científics, aquest poder sobrenatural és 
divinitzat i assimilat als cicles de la natura i manté el 
número del grup, necessari per realitzar les activitats 
que permeten la supervivència. La fertilitat animal 
també en ambdós casos, la fertilitat és un valor trans-
cendental per continuar vivint i per a aquesta escena.

Miguel Ángel Mateo Saura (Mateo Saura, 2002) ex-
posa que es tracta d’una escena relacionada amb la 
fecunditat per la presència de l’home, al voltant del 
qual sembla que es disposen la resta de motius. Per 
a ell, la composició no és monolítica i està pintada en 
diferents moments, degut a que les figures no com-
pleixen un ordre intern que els doni una unitat com-
positiva, i van ser pintades allà on quedava un espai 
buit per a pintar-les, cosa que explica que algunes 
parelles de dones trenquin l’eix vertical que d’altres 
tenen, i la suposada parella de dones on només se’n 
veu una amb quatre cames. Per a ell la dualitat do-
nes-homes podria representar un ritual de renovació 
periòdica i cíclica de l’univers, relacionat amb la fertili-
tat, on els animals representats tindrien també un sig-
nificat simbòlic relacionat amb el xamanisme. Mateo 
es basa en dades etnogràfiques per teoritzar sobre 
aquest tipus d’escenes.

Trinidad Escoriza (Escoriza Mateu, 2002, 2006, et al, 
2015) descarta interpretacions simbòliques per apel-
lar a l’objectivitat, i només reconeix el fet de que hi 
ha un grup de dones que es relacionen, representant 
una activitat politocosocial entre elles, on la figura de 
l’home no és important. Les dones del Cogul no es-
tan en actitud de dansa i a més li donen l’esquena 
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al personatge masculí, trobant-se alienes a l’exhibici-
onisme masculí (Escoriza Mateu, 2002, p. 78). Con-
cretament, per a ella, aquestes dones formen una o 
diverses escenes (es van pintar en diferents moments 
cronològics) al marge de l’home, independentment de 
si s’ha representat abans o després, mantenint una 
relació d’exclusivitat i autonomia d’elles mateixes.

Maria Lillo (Lillo Bernabeu, 2014) apunta a una lectu-
ra de representació de dones per parelles diacrònica 
que permet una lectura final global. Per a ella, només 
una figura no té parella, i es diferencia clarament de 
les altres 8 figures. Però les altres 8 tenen parella, es-
tan dretes i de perfil mirant cap a l’esquerra. Tenen el 
mateix pentinat i la manera de vestir és molt similar. 
Ella no veu cap element que representi una dansa, 
vist que les dones no representen moviment a les 
mans ni als peus, atès que es representen rectes i 
una al costat de l’altra. Considera que és una escena 
de temàtica social que representaria un acte quotidià 
com ara una caminada tranquil·la d’aquestes dones, 
parlant i inclús algunes agafades del braç. Lillo també 
pensa que el fet d’incloure l’home a posteriori, més 
petit i ocupant un espai central al mig de les figures 
femenines, es va fer amb una intenció clara: mascu-
linitzar una escena protagonitzada clarament per do-
nes per deixar constància d’una presència masculina 
enmig de totes elles. No veu cap ritual, ja que intro-
duir l’home a posteriori fa que no tingui cap relació 
amb les dones. Tampoc relaciona les dones amb els 
animals, ja que a priori per a ella no hi ha cap element 
que il·lustri aquesta relació.

Ramón Viñas, preocupat fonamentalment per la 
datació cronològica de l’abric, en fa la seva lectura 
(Viñas et al, 2017; Viñas, 2020). El grup de dones, 
l’home i alguns animals ocupen un espai destacat 
que sobresurt, de setanta centímetres, a la dreta del 
mural. Les parelles serien unes cinc o sis i les par-
ticipants sumarien onze o dotze, encara que amb 
claredat només es perceben nou figures femenines. 
Les figures, per a Viñas, són molt estilitzades, es 
caracteritzen per tenir caps de forma triangular com 
si portessin alguna mena de diadema o pentinat, 
cos prim que s’amplia quan arribem al tòrax, bra-
ços rectes o doblegats, cames llargues amb malucs 
marcats, peus petits i alguns detalls als dits. Por-
ten faldilles llargues cenyides als malucs, en forma 
de campana i amb pics als costats que cobreixen 
les cames fins a sota dels genolls. Porten braçalets, 
cintes o polseres als colzes i collarets o bosses al 
tors. Moltes investigacions sobre l’art llevantí, parlen 
de pits, però ell es decanta per collarets o bosses 
cerimonials, vist que en altres pintures rupestres 
les dones apareixen amb pits petits o sense, com 
ara a la Cova de Centelles (Osona, Catalunya) on la 

representació de dones és significativa. En aquest 
discurs coincideix amb Lillo.

Els cossos estilitzats i amb cura en els detalls es con-
fronten a la figura de l’home, més petita, molt prima i 
que només destaca per la desproporció del seu pe-
nis. Com a detalls només porta unes cintes o plomes 
que li pengen dels genolls. Per a Viñas, la represen-
tació és intencionada amb la finalitat de destacar els 
seus atributs sexuals. El personatge masculí, de color 
negre, està orientat cap a la nostra dreta i presideix 
i ajunta les dones per la seva posició enmig d’elles.

La primera parella de dones (la 43 i la 44 en el calc 
de sota) a ser pintades, segons Viñas, és la que té 
la figura masculina a la seva dreta de color marró 
vermellós i una altra repintada en color blanc (la 36). 
Després s’afegeix la parella situada a la seva esquer-
ra de color marró vermellós (la 35 i la 36) amb detalls 
repintats en negre, seguides de les altres dues pa-
relles de color negre situades en tots dos extrems 
de l’escena (la 33 i la 34; la 46 i la 47). Finalment es 
pinta la figura vermella a la qual se li veuen quatre 
cames (la 37-38), que per a Viñas seria una altra 
parella que no es veu bé, amb repintat possiblement 
de color blanc (figura 23).

La composició de l’escena es complementa amb al-
guns animals i restes de quadrúpedes, i destaca la 
cérvola, orientada cap a la dreta, situada als peus de 
la segona parella de dones començant per l’esquer-
ra. D’anatomia realista i de color negre, té buida la 
part central del cos com el toro de grans dimensions 
a sota del panell. La cérvola, aparentment en posició 
de moviment, té una línia vermella dibuixada al llom 
amb altres taques vermelloses que podrien indicar un 
animal mort o sacrificat com a ofrena.

La interpretació de Viñas és molt diferent a la de Lillo 
i Escoriza. Per a Viñas, la suposada dansa també és 
el resultat de parelles de dones pintades en diferents 
moments però al voltant de la figura de l’home, que 
es representaria primer segons el seu criteri, amb la 
primera parella de dones de la seva dreta. Es tracta 
d’una lectura androcèntrica, on l’home porta el pes 
de l’escena, encara que sigui més petit i esquàlid al 
costat de les altres figures. Viñas li dona importància 
a la mida del penis i també als animals per parlar d’un 
ritual o cerimònia. Per a ell, l’home, la cérvola i l’altre 
quadrúpede representats entre la següent parella de 
dones semblen indicar una escena de caràcter ceri-
monial que té a veure amb la fecunditat, apropant-se 
a la interpretació d’Olària.

Ramon Viñas (Viñas et al, 2017) introdueix una pro-
posta cronològica de la seqüència en la que explica 
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Figura 23: detall del calc digital fet el 2020 per Ramón Viñas i Albert Rubio (inèdit). Fotografia cortesia Anna Torres.

que, per fer aquesta lectura, on diu que l’home és la 
primera figura representada, ha revisat la informació 
aportada pels investigadors en el tema i ho explica així:

Per a la present proposta seqüencial ens hem valgut 
de la informació aportada pels investigadors que han 
tractat el tema. A més s’han revisat aspectes tècnics, 
formals o estilístics i compositius, i s’han examinat su-
perposicions, repintades i restauracions, a partir d’an-
tic material fotogràfic (anys 1970-1980) analitzat amb 
el sistema DStrech, la qual cosa ens ha permès una 
primera aproximació a la problemàtica del procés de 
realització del mural.

Hem de fer constar que, a vegades, les superposici-
ons són dubtoses i qüestionables, ja que unes certes 
figures van ser repintades alternant pigments verme-
llosos i negrosos (desconeixem la periodicitat en la 
qual es van poder repetir tals repintades). No obstant 
això, els aspectes assenyalats i la ubicació que ocu-
pen les unitats en les escenes i composicions ens 
han permès deduir la posició d’algunes figures en la 
seqüència d’execució.

A més, algunes figures femenines presenten repinta-
des i detalls en negre (…), fet que planteja la possi-
bilitat de bicromies inicia’ls o, per contra, retocs afe-

gits amb posterioritat. Diverses evidències indiquen 
la segona possibilitat (Viñas et al, 2017, p.121).

Viñas estableix amb aquesta interpretació una se-
qüència en 7 moments cronològics. A les etapes 
llevantines, se situa l’escena de les dones, i es cor-
respondrien amb les etapes 2, 3, 4 i 5, tenint en 
compte el moment de representació dels motius. A 
l’etapa 2 apareix l’home i les dues dones que té a 
la dreta, mirant el panell. En les següents etapes es 
representarien la resta de dones i animals llevantins.

Amb aquesta explicació no es pot garantir que 
l’home fos el primer a representar-se amb les do-
nes de la seva dreta; caldrien més dades com ara 
una datació absoluta amb carboni 14 i que encara 
no s’ha fet  (figura 24).

En aquesta proposta, Viñas no té en compte l’estudi 
estilístic de Maria Lillo de 2014, on després de la 
descripció acurada, precisament fixant-se en el calc 
fet per ell mateix de l’any 1985 i publicat el 1986-
1987, l’arqueòloga conclou, basant-se també en 
altres estudis de les representacions del Cogul, que 
l’home no s’assembla estilísticament a les dones i 
afirma que va ser pintat a posteriori de les dones, 
formant elles una escena de la vida domèstica que 
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no té res a veure amb una dansa, ni amb una esce-
na ritual dedicada a la fecunditat.

Viñas tampoc té en compte altres investigacions en 
arqueologia feminista (en la seva contribució científica 
no les contempla), en què les interpretacions es fan 
en base a les escenes temàtiques de l’art llevantí i la 
seva representació més objectiva de dones i esce-
nes. La interpretació de Viñas a través d’una suposa-
da seqüència cronològica sense datacions absolutes 
o altres estudis més determinants, on l’home és el 
primer i les dones es representen al seu voltant, tot i 
no mirar-lo clarament, i situar-se en una zona forçada 
entre les dones, és una interpretació androcèntrica 
on el protagonisme de l’escena, simbòlica i sobre la 
fecunditat segons ell, seria l’home i el seu penis des-
proporcionat.

En el que sí que coincideixen totes les persones in-
vestigadores és en el fet que el fris no es correspon 
amb un moment cultural en concret. Es tracta d’un 
procés de gravats i pintures on es van anant acumu-
lant representacions de diferents èpoques. El que no 

Figura 24: proposta sintetitzada de la seqüència de la Roca dels Mo-
ros proposta per Viñas et al., 2017.

sabem és si representava un lloc sagrat de culte re-
lacionat amb la natura i la fecunditat (Olaria Puyoles, 
2000; Mateo Saura, 2003; Viñas et al, 2017; Viñas, 
2020) o una escena politicosocial sobre la vida quo-
tidiana en comunitat de les dones (Escoriza Mateu, 
2002; Lillo Bernabeu, 2014).

Jo personalment, em decanto per les teories de Lillo 
o Escoriza, on les raons interpretatives, més objecti-
ves a nivell estilístic, i de tipus d’escena representada, 
i tenint en compte el context llevantí general, l’escena 
de les dones representaria una escena col·lectiva on 
les dones es reuneixen per parlar i prendre decisions 
o compartir idees i opinions sobre la seva vida diària 
en societat. L’home, estilísticament diferent i de mida 
molt més petita, s’afegiria a posteriori amb la intenció 
de masculinitzar l’escena, donant-li protagonisme al 
penis desproporcionat i buscant un lloc estratègica-
ment a prop de les dones on hi havia un petit espai. 
Les dones poderoses, per estilisme, composició i mi-
des, estan situades en un espai privilegiat de la bal-
ma, formant una escena de sororitat. La introducció 
de l’home pot canviar el significat de l’escena global, 
però les dones hi eren abans representant un altre 
moment diferent seguint el mateix patró de disseny, 
una parella darrere de l’altra.

Ramón Viñas i Albert Rubio van treballar durant el 2020 
un nou calc al Cogul, amb la tècnica del calc digital 
DStrech, però els resultats encara no estan publicats.

El fet de viure en una societat patriarcal on l’andro-
centrisme destaca en la interpretació històrica, que 
ha ocultat la història de les dones i sobretot ha des-
valoritzat la seva identitat relacional, i les relacions 
afectivoemocionals com una característica biològica, 
ha negat la interpretació que les dones es poguessin 
encarregar de tasques politicosimbòliques i de poder 
com podria ser aquesta escena. Això ha fet que les 
interpretacions socials de les dones també en l’art 
llevantí hagin sigut relacionades amb el mite (dees-
ses, sacerdotesses, divinitats… associant la dona al 
seu cos) o sobre la fertilitat (associant la dona com a 
mare), inhabilitant-les en la presa de decisions histò-
riques de les construccions d’unes comunitats que ja 
desenvolupaven una complexitat econòmica impor-
tant, com podien ser els grups llevantins de la conca 
mediterrània.

Aquestes interpretacions androcèntriques sobre les 
dones del Cogul han calat tant en el nostre imaginari 
que al novembre de l’any 2020 el Museu d’Arqueo-
logia Nacional (MAN) de Madrid anunciava una nova 
vitrina temporal denominada Vitrina Zero18 sobre ar-

18 Última consulta gener de 2021: http://www.man.es/man/exposicion/vitrina0/20201005-paisajes-sonoros.html
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19 Última consulta gener de 2021: http://www.rutadelartrupestre.cat/

queologia dels paisatges sonors a la prehistòria, col-
locada a la seva sala exposició permanent sobre la 
prehistòria com a homenatge a l’any internacional del 
so, 2020. Aquesta vitrina, on s’exposa cultura mate-
rial relacionada amb la música com a part de la vida 
quotidiana i ritual de les societats del passat, s’il·lus-
tra amb una imatge de fons de les dones del Cogul 
amb un petit text que deia que representa un detall 
d’una possible dansa (figura 25). 

La Roca dels Moros en el context de l’educació 
patrimonial en llocs d’art rupestre català

El conjunt rupestre de la Roca dels Moros pertany 
a la Ruta de l’Art Rupestre de Catalunya19, on com-
parteix centres d’Interpretació amb els Abrics de l’Er-
mita d’Ulldecona (Ulldecona, Tarragona), amb tretze 
abrics decorats al llarg de 500 metres, i l’art rupes-
tre de les muntanyes de Prades a Montblanc (Mont-
blanc, Tarragona), un conjunt amb quinze grups amb 
representacions rupestres.

Aquests llocs amb art rupestre es poden visitar pas-
sant abans pel centre d’interpretació, igual que les 
pintures del Cogul.

El Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics de 
l’Ermita va ser creat l’any 2005 pel Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya amb l’objectiu d’apropar les res-
tes de pintures prehistòriques de la serra de Godall 
a les persones que volguessin visitar i conèixer les 
pintures. El centre ofereix una visió general de l’art 

Figura 25: vitrina Zero del MAN. Fotografia propietat del MAN.

llevantí. Els diferents àmbits en els quals es divideix 
són: els nostres avantpassats; l’art rupestre, un feno-
men d’abast mundial; l’art més viu de la prehistòria; 
l’art rupestre a Catalunya i a l’entorn (mapes amb la 
situació dels abrics a la zona d’influència llevantina)  
(figura 26).

Figura 26: visita general de l’espai expositiu. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

A l’entorn proper es tracta de tretze abrics que for-
men el conjunt, de temàtica bèl·lica: escenes de caça 
i de guerres. De fet, quan fas la visita, es diu que 
hi ha representat el primer genocidi de la història. Al 
llarg dels gairebé 500 metres que ocupa el conjunt 
d’art rupestre de la serra de Godall hi podem veure 
386 figures distribuïdes d’una manera desigual en els 
diversos abrics. D’aquestes figures, més de la mei-
tat corresponen a arquers (111) i a diverses espècies 
animals (82). La resta són o bé elements vinculats 
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a temes de caça (petjades, rastres, fletxes, etc.) o 
bé fragments indeterminats que no en permeten la 
identificació, segons es pot observar al centre d’in-
terpretació i quan fas la visita guiada.

Dins de l’escena de caça més important, i que ocupa 
un paper destacat al centre d’interpretació amb l’ex-
posició del dibuix del calc de l’escena, hi apareixen 
145 elements relacionats amb la caça en una batalla 
amb multitud de cérvols i cérvoles que corren i molts 
arquers i pluja de fletxes. A l’extrem dret del panell hi 
ha la representació d’una dona d’uns 10 cm de llarg, 
enmig dels animals que corren i presenten fletxes. La 
dona es presenta al mig d’una cacera i en posició 
estàtica, sense carcaix, ni arc, ni fletxes, potser amb 
una posició de llambregadora participant de la caça 
col·lectiva (Escoriza Mateu, 2002); o es tracta d’una 
figura aliena al que està passant vist que la seva po-
sició estàtica no acompanya el moviment de l’escena 
(Lillo Bernabeu, 2014) (figura 27). 

Al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Muntanyes 
de Prades (CIAR), seu també del Museu Comarcal 
de la Conca de Barberà, es pot veure una mostra 
de les imatges prehistòriques i també una exposició 
amb reproduccions a escala real dels abrics rupes-
tres. La visita al CIAR comença amb una breu projec-
ció audiovisual i continua amb un recorregut a través 
de les sales que ens endinsaran en el món de l’art 
rupestre, concretament a l’àmbit l’art i els humans, 
on s’explica de manera general l’art rupestre i l’art 
moble a la península ibèrica; a l’àmbit l’art rupestre a 
les muntanyes de Prades, on aprofundeix als abrics 
del terme de Montblanc; i als àmbits l’art rupestre a 

Figura 27: detall de la dona, a l’esquerra, a sota d’un gran animal 
assagetat. Fotografia de l’autora de la tesi.

El centre com a proposta educativa ofereix una visi-
ta guiada al centre per a grups educatius en gene-
ral que vulguin apropar-s’hi, que consisteix en una 
visita per les diferents sales del centre i després als 
abrics. El centre disposa d’una pantalla tàctil per tal 
que l’alumnat interaccioni amb els detalls de les pin-
tures d’un dels abrics i d’un joc interactiu (Nosaltres 
Caçadors) que consisteix en una pantalla tàctil amb 
figures de caçadors que es mouen amb el movi-
ment de la mà, en disparar fletxes per caçar el major 
nombre de cérvols possible. Per completar la visita 
s’ofereixen quaderns didàctics i un taller de pintu-
ra. Aquesta proposta es pot descarregar del web 
Patrimoni Cultural Educació20 de la Generalitat de 
Catalunya.

Figura 28: visita general de l’espai expositiu. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Catalunya i l’art rupestre mundial Patrimoni de la Hu-
manitat (figura 28).

A les composicions i escenes pictòriques de les mun-
tanyes de Prades s’hi observen caçadors i animals 
salvatges com cabres, cérvols, bòvids, senglars, 
etc., així com pastors amb animals domèstics i un 
gran nombre de signes abstractes i simbòlics. Fins el 
moment no s’han documentat figures femenines en 
aquesta zona.

El CIAR ofereix dues activitats educatives patrimo-
nials dirigides als centres educatius, concretament 
dues visites-taller dirigides a centres d’educació pri-
mària i secundària.

20 Última consulta gener de 2021. Aquesta web està en revisió per a la seva actualització. 
http://patrimoni.gencat.cat/educacio
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21 Última consulta gener de 2021. Més informació: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/orga-
nismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni/
22 Última consulta gener de 2021. http://gito.cat/

Activitat Art rupestre, tècnica i evolució: es tracta 
d’una activitat dirigida a l’educació secundària, que 
comença amb la visita al centre que permet als alum-
nes tenir una visió global de l’art a la prehistòria i en 
acabat, a l’aula taller, es tenen a disposició els mate-
rials i recursos necessaris per experimentar de forma 
fidedigna amb les tècniques pictòriques i de gravat 
del període llevantí. Al web Patrimoni Cultural Edu-
cació es poden descarregar els materials addicionals 
per preparar la visita, guies didàctiques dirigides als 
diferents nivells de l’educació secundària.

Activitat Viu la prehistòria: es tracta d’una activitat 
dirigida a l’educació primària i secundària, que bar-
reja teoria i pràctica per comprendre i gaudir de la 
prehistòria de manera didàctica. Comença als espais 
del Museu Comarcal dedicats a aquest període en el 
qual s’hi introduiran els principals conceptes, acom-
panyada de petites pràctiques i de material educatiu 
de suport per tal de fer de la visita al museu una ex-
periència participativa i dinàmica. La segona part de 
l’activitat es centra en l’art rupestre i després d’una 
breu visita al CIAR, l’alumnat experimentarà amb les 
tècniques i els materials per realitzar la seva pròpia 
obra d’art. També es pot consultar al web Patrimoni 
Educació.

Servei educatiu i recursos educatius  
passius de la Roca dels Moros

El servei educatiu

El 2013 es crea l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural (ACdPC)21, una entitat de dret públic amb 
personalitat jurídica pública creada mitjançant la Llei 
7/2011, del 27 de juliol de mesures fiscals i finance-
res, i que va començar a funcionar al gener del 2014, 
després de l’aprovació dels seus estatuts. Aquesta 
Agència té com a missió gestionar en relació amb 
el medi urbà i natural que l’acull el patrimoni cultural 
de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibili-
tat i eficiència. A dins de l’ACdPC es troba l’Àrea de 
Monuments i Jaciments, que entre altres monuments 
històrics i jaciments arqueològics gestiona el Conjunt 
Rupestre de la Roca dels Moros del Cogul a través 
d’un servei extern amb una empresa, Gito.cat22, que 
actualment gestiona el Centre d’Interpretació de la 
Roca dels Moros del Cogul. El model és un contrac-
te de serveis amb diferents tasques encomanades, a 
més de l’educativa.

L’Anna Torres és l’educadora que duu a terme les ac-
tivitats educatives i una de les persones que gestio-
nen el centre en l’actualitat. L’Anna gestiona el servei 
de reserves i comunicació amb els centres educatius, 
buscant que escoles, instituts i altres institucions visi-
tin les pintures i puguin gaudir del patrimoni a través 
d’alguna activitat del programa educatiu, o amb la 
visita guiada.

Quan es tracta de desenvolupar les activitats educati-
ves del programa educatiu ho fa amb un altra educa-
dora patrimonial que contracta puntualment amb l’ob-
jectiu que els grups no siguin massa grans i així tothom 
pugui gaudir amb la mateixa intensitat de l’activitat.

L’Anna és llicenciada en Antropologia i Història de l’Art 
i porta fent les activitats educatives i les visites guia-
des a les pintures des de la seva obertura el 2015, i 
atén a l’any 800 alumnes aproximadament entre pri-
mària, secundària i alumnat universitari (figura 29).

Figura 29: l’Anna, educadora del Cogul, ensenyant les pintures. 
Fotografia de Paco Amate.

L’Anna va participar del programa d’avaluació de les 
activitats educatives, proposat per a aquesta tesi, 
col·laborant en els seguiments duts a terme i fent el 
qüestionari per a les educadores, a més del segui-
ment de les valoracions de les persones docents i de 
l’alumnat (Cacheda Pérez i Granell Querol, 2019)

Programa educatiu i descripció de 
l’activitat que es vol avaluar

El programa educatiu es pot consultar al portal web 
Monuments de Catalunya . En aquesta pàgina, a més 
del programa educatiu del Cogul, es poden consultar 
les dades que s’ofereixen als centres educatius per 
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poder visitar la Roca del Moros, a més de les dades 
bàsiques com l’adreça i horari del centre i el recull 
d’activitats educatives que s’ofereixen.

El programa educatiu del Cogul consta de cinc acti-
vitats, a més de la visita guiada, i estan adreçades a 
diferents nivells educatius, des d’educació infantil fins 
a l’educació secundària (figura 30).

Figura 30: materials educatius del Cogul. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Totes les activitats tenen la informació bàsica, els re-
cursos educatius, i diferents dossiers didàctics, que 
es poden descarregar en aquest web. Les cinc ac-
tivitats, a més de material específic, com ara fitxes 
per treballar al centre durant l’activitat, tenen una guia 
de l’activitat molt extensa explicant les dades bàsi-
ques de l’activitat, els objectius generals concrets, 
els actitudinals i els curriculars. En un ampli apartat 
s’explica com s’ha adaptat el currículum a les com-
petències bàsiques educatives i les àrees treballades, 
els objectius d’aprenentatge, els continguts treballats 
transversalment seguint les àrees d’educació artísti-
ca, coneixement del medi, ciències socials o llengua i 
literatura catalanes. Aquests dossiers també propor-
cionen un requadre resum explicant les dimensions 
educatives tractades dins del currículum transversal 
aplicant les competències bàsiques, en cada cas, i 
tenint en compte els objectius educatius que es volen 
assolir. També s’explica el desenvolupament pedagò-
gic de l’activitat, perquè el professorat sàpiga com 
es desenvoluparà al centre d’interpretació i quines 
metodologies en educació patrimonial es faran servir.

Les activitats són les següents:

Activitat Descobrim els animals de la prehistòria 
(educació infantil).

Activitat Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(educació primària).

Activitat Més enllà de les pintures (educació primà-
ria).

Activitat Pintures rupestres i grafits: tan lluny i tan 
a prop (educació secundària).

Activitat La línia del temps del Cogul (educació se-
cundària).

De les cinc activitats del programa educatiu, se’n va 
triar una per fer el seguiment de l’acció educativa. 
Concretament, Com pintaven i gravaven a la pre-
història, adreçada a alumnat de primària. El material 
d’aquesta activitat es pot consultar al web ja citat de 
Monuments de Catalunya.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria

Quan s’entra al web, dins d’aquesta activitat hi trobes 
una descripció que diu que es descobriran les princi-
pals característiques de les pintures i els gravats del 
Cogul i com van ser realitzats a partir de cinc elements 
essencials: el suport, la tècnica, les pintures, els mo-
tius i les eines. Explica que en grups es treballaran 
aquests elements a partir d’objectes i imatges, i que 
l’alumnat reconstruirà el procés de creació de les pin-
tures i els gravats. Afegeix que després, l’alumnat es 
convertirà en pintors i pintores per crear la seva pròpia 
composició sobre un suport proporcionat pel centre.

Explicita els objectius que es proposen amb l’activitat:

• Identificar les característiques essencials de les pin-
tures prehistòriques del Cogul.

• Comprendre el procés de creació de les pintures 
prehistòriques: sobre quin suport es realitzaven, com 
es fabricaven els pigments, quines tècniques pictò-
riques s’empraven, quines eines es feien servir per 
pintar i quins motius es representaven.

• Conèixer com van ser realitzades les pintures del 
Cogul.

• Fomentar el treball col·laboratiu i el respecte per les 
idees i les opinions dels i les altres.

• Reconèixer el valor i la importància de les pintures 
prehistòriques del Cogul com a font d’informació per 
entendre les societats que les van crear.

Aquesta informació bàsica que trobes quan entres al 
web va acompanyada de varis documents: la guia de 
l’activitat, la guia del professorat i la guia de la per-
sona educadora que durà a terme l’activitat. També 
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es troben cinc fitxes de recursos per treballar durant 
l’activitat: fitxa eines, fitxa motius, fitxa pintures, fitxa 
suport, fitxa tècniques.

Guia de l’activitat: es tracta d’un document complet 
amb una introducció i les dades bàsiques de l’activi-
tat i dos apartats amplis sobre el disseny de l’activitat, 
i un altre sobre el desenvolupament de l’activitat. A la 
introducció es fa palès que es tracta d’una activitat 
que es vincula al currículum de l’educació primària a 
través de l’art, fent al·lusió directament al que s’esta-
bleix dins del currículum: 

Les manifestacions artístiques formen part del nos-
tre entorn, incideixen en la vida de les persones i 
permeten espais de relació en els quals flueixin ex-
periències significat, emocions, idees i pensaments. 
L’educació artística a l’educació primària té per ob-
jectiu desenvolupar les competències perceptives i 
d’expressió que permetin a l’alumnat comprendre el 
seu entorn i els mons artístics i culturals i adquirir ei-
nes per comunicar-se amb els llenguatges de les arts. 

Dins de disseny de l’activitat es troben varis apar-
tats. El primer es correspon amb els objectius gene-
rals de l’activitat, ja descrits amb anterioritat, i que 
es troben a la pàgina web quan es localitza l’acti-
vitat. A continuació s’explica l’adaptació curricular, 
que explica que s’ha fet seguint el que estableix el 
decret 119/2015, que ordena els ensenyaments de 
l’educació primària a Catalunya. A partir d’aquí la 
descripció entra de ple en la descripció de les com-
petències bàsiques i àrees educatives que treballa 
aquesta activitat en concret, amb una descripció 
detallada de com s’aplicaran aquestes competènci-
es i quins continguts de les àrees es treballaran. Les 
àrees són l’educació artística, que diu que és l’àrea 

principal, llengua i literatura catalanes i coneixement 
del medi natural, social i cultural.

També parla dels continguts essencials que es treba-
llaran per poder desenvolupar l’activitat pictòrica que 
es realitza després de l’exploració prèvia amb l’alum-
nat dels temes a treballar. Aquests continguts fan al-
lusió al suport on es pinten les pintures rupestres, les 
eines que es feien servir, les pintures i pigments, les 
tècniques i els motius representats.

Finalment, després de l’explicació, s’afegeix una re-
quadre resum de l’adaptació curricular (taules 5 i 6).

 A continuació apareix l’apartat sobre el desenvolupa-
ment de l’activitat, desglossat en varis punts: treball 
col·lectiu, treball per grups i treball individual. Explica 
que l’activitat tindrà tres seqüències didàctiques, una 
més teòrica amb tot el grup classe, per a la reflexió 
sobre el procés pictòric al Cogul, amb l’objectiu d’in-
troduir els conceptes clau que treballaran després 
en el seu propi procés pictòric: suport, pigments, 
estris, tècniques i motius. La segona seqüència di-
dàctica, per grups, treballarà mitjançant unes caixes 
temàtiques amb material i imatges relacionades amb 
els conceptes clau abans esmentats, i fitxes per als 
alumnes relacionades amb les caixes, i materials tro-
bats a dins (aquestes fitxes es poden descarregar 
també a la pàgina web). La tercera seqüència didàc-
tica es tracta d’un taller de pintura prehistòrica on 
nens i nenes duran a la pràctica individualment allò 
après durant la reflexió prèvia fent una pintura sobre 
paper de vidre o estrassa, i se l’emportaran a l’esco-
la per poder muntar el seu propi mural prehistòric a 
l’aula. El dossier aporta preguntes generadores i la 
metodologia pedagògica que l’educadora del cen-
tre desenvoluparà amb l’alumnat durant el procés 
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d’aprenentatge: escolta activa i aprenentatge situat. 
També aporta un requadre resum d’aquest desen-
volupament molt estructurat i detallat amb el temps 

Guia de la persona educadora: es tracta d’un altre 
document que amplia encara més la metodologia pe-
dagògica que durà a terme l’educadora del centre. 
Aquest document és també molt complet i pas per 
pas desgrana com es desenvoluparà l’activitat amb 
els nens i nenes.

Taules 5 i 6: detall dels requadres resum que apareixen al dossier.

aproximat per a cada acció, on el professorat es pot 
fer una idea molt acurada de tot el procés (taula 7):

Taula 7: detall del requadre que apareix al dossier.

Primera part, treball per grups: és important desta-
car que parla que durant aquesta reflexió col·lectiva 
de grup, a través de l’escolta activa amb les pregun-
tes que s’expliciten, l’educadora podrà analitzar els 
coneixements previs de l’alumnat per partir d’aquí a 
l’hora d’aportar la informació necessària per poder 
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realitzar amb èxit l’activitat i entendre el fet artístic del 
conjunt rupestre del Cogul. Aquesta reflexió es farà 
davant de la reproducció de les pintures.

Segona part, treball per grups: el grup classe es divi-
deix en cinc grups. Cada grup tindrà una caixa temà-
tica i una fitxa per omplir amb les reflexions que facin 
a través del material trobat a les caixes. El dossier 
sencer està pensat per al segon cicle de primària, 
però les pàgines són totalment independents per po-
der treballar només la primera pàgina amb el cicle 
inicial i mitjà. Trobem la descripció del material que hi 
ha a cada caixa i quins continguts es treballen a cada 
dossier. Hi ha dos requadres destacats que diuen:

És molt important que l’alumnat sàpiga que són ells i 
elles mateixes els i les que guiaran el seu aprenentat-
ge i construiran els nous coneixements. La informació 
que han de trobar no està recollida enlloc, és fruit de 
la reflexió i del treball en grup. També seran ells i elles 
mateixes els i les que decidiran què és el més impor-
tant a l’hora d’explicar el contingut de la seva caixa als 
seus companys i companyes.
A l’alumnat no se’ls hi demana que busquin respostes 
correctes, sinó que creïn les seves respostes a partir 
de l’observació i la reflexió. Per tant, no hi ha respostes 
errònies. Si les hipòtesis de l’alumnat no són correc-
tes, la feina de l’educador/ora consistirà en reconduir 
aquestes hipòtesis mitjançant preguntes que portin als 
alumnes a entendre per què allò que havien dit no era 
correcte.

Aquesta informació proporcionada en un lloc desta-
cat és bàsica perquè l’educadora que realitzarà l’ac-
tivitat entengui que el procés d’aprenentatge passa 
per fer subjecte actiu l’alumnat, l’educadora és no-
més una facilitadora per arribar a l’aprenentatge sig-
nificatiu a través de l’escolta activa.

Aquesta part finalitza amb la visualització d’uns víde-
os curts editats pel Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya que il·lustren el procés de creació de les pintu-
res. Destaca que això servirà per avaluar, per part de 
l’alumnat, el seu propi procés de treball i si han arribat 
a les mateixes conclusions que els vídeos.

Tercera part, treball individual: l’alumnat pintarà lliu-
rement el seu propi motiu rupestre. Es poden triar 
diferents suports: paper de vidre, paper d’estrassa, 
pedres. Si es fa en paper, cada infant podrà crear el 
motiu d’un mural que després podran penjar a l’aula.

Dossier per al professorat: es tracta d’un document 
amb informació general per preparar la visita prèvia-
ment; situació geogràfica del conjunt rupestre, què 

és la Roca del Moros, els valors culturals i patrimo-
nials del jaciment, valors naturals, valors educatius i 
valors socials que aporta aquest lloc tan important. 
Cal destacar que dins dels valors socials es parla de 
la convivència i el respecte per la diversitat tenint en 
compte el respecte social com a pilar necessari que 
ha de vertebrar la convivència. També explicita que el 
jaciment ens permet “no defugir de temes necessaris 
com els debats de gènere (el paper de la dona com a 
membre actiu de la comunitat) o la diversitat d’origen 
de la societat actual (immigració-nom del centre)”. Es 
refereix al nom de la Roca dels Moros, ja que aquest 
nom ve donat per la diversitat de cultures que van 
passar pel Cogul i la no identificació antigament de 
quines eren, aportant aquest nom genèric a la topo-
nímia dels Moros.

El dossier del professorat continua descrivint què es 
farà durant el desenvolupament de l’activitat i donant 
algunes idees per treballar amb l’alumnat després a 
l’aula i reforçar els coneixements adquirits.

Les fitxes de treball: al web també es poden des-
carregar les fitxes per treballar juntament amb les 
caixes temàtiques. Aquestes fitxes o dossiers treba-
llen els continguts de cada caixa —eines, pintures, 
tècniques, motius i suport— i estan adaptades als 
diferents cicles dins de l’etapa d’educació primària, 
com s’ha descrit a la guia de la persona educadora 
del centre. Es tracta de dossiers que treballen el ma-
terial que nens i nenes es trobaran dins de les caixes 
d’una manera senzilla i completa per entendre el pro-
cés artístic del Cogul. Amb imatges per entendre el 
que estan fent i un apartat per escriure o plasmar les 
impressions que van tenint.

Algunes reflexions

Les activitats educatives del programa de la Roca 
dels Moros del Cogul són una proposta molt com-
pleta i actual amb tot tipus de material educatiu des-
carregable, que fa fer-se una idea molt completa, pas 
a pas, de com es desenvoluparà l’acció educativa 
durant l’activitat. La perspectiva de gènere està inte-
grada en els tractaments de la diversitat que ofereix 
i al discurs de l’acció educativa a través del protago-
nisme femení de les dones representades al panell 
al centre de l’escena i que actuen com a dispositiu 
per tractar aquesta temàtica durant l’explicació dels 
motius que apareixen a la balma.

Al llarg de la descripció acurada dels dossiers expli-
catius de l’activitat i de la seva metodologia s’explica 
que la idea és reflexionar sobre el present des del 
passat. L’art rupestre és la disculpa perquè nois i no-
ies puguin relacionar el discurs amb la seva quotidi-
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anitat a través de l’art i treballar una cultura de pau a 
través del treball col·laboratiu i la valoració del treball 
individual a través de les emocions.

Destaca el dossier de la persona educadora, on s’ex-
plica amb molt detall la metodologia pedagògica que 
es farà servir durant tot el procés. És una metodo-
logia basada en l’escolta activa, on l’alumnat és el 
protagonista de l’aprenentatge. És el subjecte actiu 
des del començament a través del diàleg o el treball 
col·laboratiu i individual. La persona educadora fa de 
facilitadora per tal que tots i totes construeixin el seu 
propi procés d’aprenentatge. L’educadora partirà del 
coneixement previ de l’alumnat per poder assolir els 
objectius d’aprenentatge que busca l’activitat per ells 
i elles mateixes. També es proposa una avaluació fi-
nal de l’alumnat a través de diferents vídeos perquè 
ells i elles valorin si han après allò que es buscava, 
que era aprendre com es van realitzar les pintures del 
Cogul i fer el mateix.

Tot això és el que expliquen les guies que acompa-
nyen l’activitat, ara falta realitzar el seguiment de l’ac-
tivitat per veure com s’aconsegueix.

Recursos educatius passius

Per a la realització de les activitats, les educadores 
del Cogul utilitzen recursos educatius passius (espai 
expositiu i conjunt d’il·lustracions) per captar l’atenció 
de l’alumnat i per ampliar el discurs sobre les socie-
tats del passat i veure exemples on nenes i nens es 
puguin sentir representades i representats.

Conjunt d’il·lustracions

El programa educatiu es complementa amb un con-
junt d’il·lustracions realitzades per la il·lustradora Hele-
na Rovira l’any 2017 i integrades al projecte educatiu 
a partir del curs 2017-2018. Aquestes il·lustracions 
pretenen completar les imatges sobre les societats 
del passat que van freqüentar la balma de la Roca 
dels Moros. Són dibuixos que es fan servir sobretot 
amb nens i nenes d’educació infantil i primària, de 
traç simple i de vegades esquemàtic, que no deixa 
reconèixer el gènere de la figura que es vol represen-
tar en algun dels casos. Es tracta d’una col·lecció de 
deu imatges de les quals tres corresponen a l’epipa-
leolític, dues al neolític, tres als períodes entre l’edat 
del bronze, l’edat del ferro i el període iber, i les dues 
últimes a l’època de la romanització. La col·lecció d’il-
lustracions està impresa en lones movibles, que de 
vegades l’educadora penja a la paret o altres vega-

des simplement manipula les que interessa en aquell 
moment. En aquestes il·lustracions es vol explicar el 
pas del temps a la roca, totes les societats que van 
deixar la seva petjada, amb l’objectiu de treballar el 
temps a la prehistòria i les societats que va marcar.

L’espai expositiu

El Centre d’Interpretació del Cogul no té una muse-
ografia específica pròpia de l’espai patrimonial, és 
encara una feina pendent. Aquest centre acull els 
panells de l’exposició itinerant que es va dissenyar 
el 2008 amb motiu de l’aniversari dels cent anys del 
descobriment de les pintures, produïda pel Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i l’Institut Català 
de Paleontologia Humana i Evolució Social (IPHES), 
amb la col·laboració de la Comissió del Centenari del 
Cogul. Va ser comissariada per l’especialista en l’art 
llevantí de l’IPHES Ramon Viñas i per l’investigador 
Rafael Sospedra. Les il·lustracions que l’acompa-
nyen són del Francesc Riart, un il·lustrador habitual 
dels centres d’interpretació i museus d’arqueologia 
a Catalunya, que tenen a veure o han tingut a veure 
amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

L’exposició es titula “Un espai sagrat. La Roca del 
Moros del Cogul”, i va ser exposada per primera ve-
gada a la Biblioteca Pública de Lleida del 27 de març 
al 17 d’abril de 2008. Des de llavors, ha viatjat pel 
territori català a diferents museus i espais patrimoni-
als.; això vol dir que de vegades el centre del Cogul 
es queda sense exposició, sent el lloc on es guarden 
aquests panells i s’exposen quan no són en una altra 
institució que els demana (figura 31).

Figura 31: imatge del fulletó sobre l’exposició realitzada a Lleida 
l’any 2008. Fotografia cortesia Anna Torres.
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Aquesta exposició compta amb vuit panells distribu-
ïts en tres espais diferents, sobre un tema cada pa-
nell. En aquests panells, que són d’un material tou, 
de lona, pensant en el seu desplaçament, s’explica el 
descobriment de les pintures i les interpretacions que 
s’han fet fins a aquell moment dels motius represen-
tats. També es fa una anàlisi històrica dels diferents 
moments d’ocupació de la zona on es situa la balma, 
explicant com vivien les societats del passat, des de 
l’epipaleolític fins a l’època romana, per entendre que 
la balma està situada en una zona de pas possible-
ment sagrada; interpretació que fa Ramon Viñas, que 
va elaborar els textos. També hi ha una introducció a 
l’art llevantí i la situació geogràfica del Cogul i la comar-
ca de Les Garrigues (Lleida) on es situa aquest indret.

Quan visites el Cogul, l’educadora utilitza els diferents 
panells com un recurs més, de tipus estàtic, quan 
s’explica la història del descobriment de les pintures i 
de les societats que van crear les pintures (figura 32).

3.2. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE 
L’ACCIÓ EDUCATIVA A LA ROCA DELS 
MOROS

La pràctica coeducativa

Els recursos interpretatius passius

Pel que fa a la narrativa dels elements educatius uti-
litzats, es tenen en compte les categories analítiques 

Figura 32: imatge general de l’espai expositiu. Fotografia de l’autora de la tesi.

que ofereix l’arqueologia feminista: la vida quoti-
diana i les tasques de manteniment, la divisió se-
xual del treball i la genealogia de les identitats. Es 
volen revisar les relacions socials que s’expliquen 
entre homes i dones, com s’atorguen les feines 
a l’hora de dividir sexualment el treball i a quines 
se’ls dona més importància i per què. Fer visible 
la vida quotidiana i les tasques de manteniment i 
amb quina rellevància es tracten, i revisar la cultura 
material o els materials educatius que es fan servir. 
Si s’utilitzen objectes per ajudar a la comprensió 
del que es vol transmetre i fixar-se en si s’aprofun-
deix en la seva memòria d’ús i aspectes simbòlics 
que podrien tenir.

Els indicadors que s’han tingut en compte als se-
guiments de les activitats per analitzat el relat que 
explica l’educadora, també la narrativa de l’espai 
expositiu i les il·lustracions, estan centrats en l’ob-
servació de diferents paràmetres (Cacheda Pérez et 
al, 2017).

Les observacions es van centrar en:

• Si es té en compte la presència femenina en la 
construcció de la prehistòria. 
• Si es fan visibles altres col·lectius de la societat 
com ara la infància, la gent gran o persones malal-
tes, tal com es pot rastrejar al registre arqueològic. 
• Si es fan visibles les tasques de manteniment i pro-
cessament dels aliments i amb quina importància. 
• Si es fan visibles les tasques de reproducció i 
cura i amb quina importància.
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• Si es visualitzen les dones fent tasques producti-
ves que normalment la narrativa prehistòrica ha po-
sat en mans dels homes. 
• Si es visualitzen les dones duent a terme pràctiques 
politicosimbòliques i quina importància se’ls dona. 
• Si es visualitzen els homes fent tasques producti-
ves, de manteniment i cura, que normalment la nar-
rativa prehistòrica ha posat en mans de les dones. 
• Si es fa un relat estereotipat pel que fa a les funci-
ons i rols dels homes i les dones. 
• Si es dona més importància a les tasques fetes 
pels homes o per les dones.

En la observació de les il·lustracions i imatges que 
representen la prehistòria s’ha de tenir present quines 
escenes es representen i qui les protagonitza. Els in-
dicadors observats van ser:

• Si els homes i les dones es representen de manera 
paritària. 
• Si surten representats altres col·lectius de la socie-
tat: nenes, nens, joves i gent gran i malalta. 
• Si s’eviten els estereotips de gènere, com ara 
cossos heteronormatius, i si s’introdueix la diversitat 
física. Que siguin cossos reals, no idealitzats i amb 
les patologies de les quals sí que tenim evidències 
científiques en alguns casos, que siguin visibles. 
• Si les escenes són reals, creïbles. S’ha de con-
templar la diversitat emocional, les expressions i les 
actituds de les persones. Eliminar imatges melancò-
liques o dones i criatures que no fan res, que només 
miren a l’horitzó amb actituds passives. 
• Si es fuig de les famílies nuclears tan arrelades a 
la societat actual però que no sabem com eren en 
el passat i si es representa la diversitat de diferents 
nuclis familiars. 
• Comprovar el rigor històric dels objectes i cultura 
material que complementen les escenes. 
• Si la cultura material relacionada amb la tecnologia 
també es connecta amb les dones. La metal·lúrgia o 
l’elaboració d’eines de pedra. 
• Si en la divisió sexual del treball, les feines que tra-
dicionalment es posen en mans dels homes es con-
necten també amb les dones: la caça, la ramaderia, 
l’agricultura, etc., a més de les politicosimbòliques. 
• Si en la divisió sexual del treball les feines que 
tradicionalment es posen en mans de les dones es 
connecten també amb els homes: las tasques de 
manteniment i cura del grup social. 
• Si es visibilitza la col·laboració i la interacció entre 
els diferents membres del grup per evidenciar que 
tothom participava amb la mateixa importància de la 
vida social de la comunitat.

L’acció educativa directa

A continuació es defineixen els criteris que es van te-
nir en compte a l’hora de fer l’observació durant el 
seguiment de les activitats educatives. A més d’ob-
servar el relat sobre la prehistòria que expliquen les 
educadores patrimonials, tenint en compte les cate-
gories d’avaluació de l’arqueologia feminista, s’ob-
serva la relació entre l’educadora i l’alumnat. També 
la relació entre nenes i nens, i la relació de l’acció amb 
l’espai que s’ocupa i com s’ocupa.

A més, per avaluar l’acció educativa al Cogul, s’ha 
dissenyat un programa d’avaluació qualitatiu per apli-
car-lo durant la fase de seguiment de les activitats 
educatives al Cogul, basat en diferents qüestionaris 
qualitatius que tenen presents diferents indicadors.

L’àmbit relacional

Pel que fa a l’observació en l’àmbit relacional durant 
l’avaluació, els principals indicadors que es tenen 
en consideració, han estat els següents (Cacheda 
Pérez, 2020):

Pautes d’observació en relació amb l’ocupació de 
l’espai en el museu i les sales-taller per a l’alumnat:

− Qui (nenes o nens) se situa en llocs importants24? 
− Qui se situa en zones perifèriques25? 
− Qui manipula el material? 
− Qui està en actitud de suport?  
− Qui recull el material? 
 
Pautes d’observació en la relació entre la educadora 
i l’alumnat:

−  L’alumnat participa de les tasques proposades? 
− L’alumnat para esment a les explicacions? 
− Percentatge de nens i de nenes amb els quals 
interacciona directament durant la mediació. 
− Percentatge de nenes i de nens que tria com a 
persones voluntàries. 
− Percentatge de nenes i de nens amb qui interacci-
ona directament durant la mediació. 
− Si està més pendent de les noies o dels nois. 
− A quin gènere presta més atenció. 
− Si integra altres minories ètniques, o persones 
amb diversitat funcional, si hi fossin. 
− Si coneix el nom de pila de l’alumnat.

Pautes d’observació de la relació que s’estableix en-
tre nenes i nens:

24 Llocs a prop d’on transcorre l’acció educativa: a prop de l’educadora, a prop del material educatiu, etc.
25 Llocs lluny del focus d’atenció on es desenvolupa l’activitat educativa: darrere del grup, als costats, etc.
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− Observar com interaccionen els nens i les nenes 
entre gèneres i entre el mateix gènere. 
− Quins surten com a alumnat voluntari. 
− Quins adopten actituds aparentment passives. 
− Qui, nenes o nens, s’implica en situacions de 
conflicte. 
− Qui, nenes o nens, desconnecta.

El llenguatge:

Els punts clau que s’han tingut en compte en l’obser-
vació de l’ús del llenguatge per part de l’educadora 
han estat (Cacheda Pérez, 2020)

− Si utilitza el masculí genèric per referir-se als nens 
i les nenes. 
− Si utilitza el masculí genèric per narrar o explicar el 
relat del passat. 
− Si fa servir el nom propi de nenes i nens. 
 
 
El programa d’avaluació

El programa d’avaluació té com a objectiu detectar 
els possibles biaixos de gènere en el discurs, els 
estereotips sexistes i els rols i jerarquies de gènere 
androcèntrics, seguin els indicadors que s’acaben 
de definir. Detectar aquestes desigualtats servirà per 
desenvolupar a posteriori les alternatives d’acció en 
l’elaboració de l’eina de diagnosi en coeducació pa-
trimonial per a la prehistòria.

Aquest programa d’avaluació està format per diver-
sos qüestionaris i un protocol d’observació que es 
poden consultar als annexos de la tesi.

Concretament, es tracta d’un protocol d’observació 
de l’activitat educativa, per una avaluadora externa 
(annex 1), un qüestionari de valoració per a les per-
sones docents (annexos 2 i 3), un altre per l’alumnat 
(annex 4) i un altre per a les educadores patrimoni-
als (annex 5). Tots amb la finalitat de plasmar les im-
pressions i observacions de totes les persones que 
participen d’una activitat educativa patrimonial i te-
nir en consideració les seves observacions. Aquest 
programa d’avaluació es va aplicar durant seguiment 
de les activitats educatives al Cogul (Cacheda Pérez i 
Granell Querol, 2019; Cacheda Pérez, 2019a, 2020).

− Protocol d’observació de l’activitat educativa per 
part de l’avaluadora externa (annex 1).

Les observacions in situ del seguiment de l’activitat 
amb aquest protocol, i amb el registre escrit de l’ex-
periència i els processos pels quals han passat les 
educadores patrimonials en la seva interacció amb 

l’alumnat durant el transcurs de l’acció educativa, 
donaran les claus per avaluar les relacions que s’es-
tableixen i fer una lectura coeducativa. Amb els re-
sultats, s’extrauran un conjunt de mesures a tenir en 
compte per establir la nova eina d’anàlisi en coedu-
cació patrimonial i aplicar-la i extrapolar-la a d’altres 
experiències que es vulguin construir en coeducació 
patrimonial per a la prehistòria.

El programa d’avaluació es complementa amb 
l’anàlisi de l’activitat per part de les persones 
docents, l’alumnat i les educadores patrimonials 
(Cacheda Pérez i Granell Querol, 2019).

− Qüestionari de valoració de l’activitat per al per-
sonal docent (annexos 2 i 3).

− Qüestionaris de valoració per l’alumnat (annex 4).

− Qüestionari de valoració de l’activitat educativa per 
part de l’educadora patrimonial que la realitza (annex 5).

Aquest programa d’avaluació implica i escolta l’opi-
nió de tots els agents que participen de l’activitat 
educativa patrimonial: avaluadora externa, professo-
rat, alumnat i educadores patrimonials. La finalitat és 
orientar els resultats cap a una millora, en el nostre 
cas, que tingui en compte la inclusió de la coeduca-
ció i l’arqueologia feminista (figura 33).

3.3. RESULTATS DE LES OBSERVACIONS I  
AVALUACIONS

 
Els recursos educatius passius:  
les il·lustracions

A continuació es descriuen les il·lustracions tenint en 
compte el recompte de figures dibuixades, si són del 
gènere femení, masculí, nenes, nens, persones joves, 
persones grans i persones amb discapacitat o malalti-
es. També s’observarà quines feines i tasques fan les 
figures, les posicions, i en quins plans es situen dins 
les escenes (protagonismes, segons plans, etc.). Amb 
aquesta observació es podran plantejar després, uns in-
dicadors que incloguin la perspectiva de gènere a l’eina 
de diagnosi en coeducació patrimonial per a la divulgació 
de la prehistòria en museus i equipaments patrimonials.

Il·lustracions de l’epipaleolític

Es tracta de tres imatges, una narra una escena de 
persones caçadores i recol·lectores, una altra és una 
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Figura 33: aquests són els agents implicats en l’avaluació d’una activitat educativa patrimonial. S’ha afegit al requadre original (Cacheda 
Pérez i Granell Querol, 2019), l’objectiu d’avaluar, per l’avaluadora externa, si l’activitat és coeducativa, a més de competencial. Elaborat 
per l’autora de la tesi.

escena de la vida quotidiana d’un grup social i l’últi-
ma és la representació de la balma amb persones al 
voltant.

1. Caça i recol·lecció (figura 34)
Es tracta d’un escena en un bosc on apareixen 6 
personatges repartits al primer pla. Al fons hi ha una 
petita escena de pesca amb una figura masculina i 
un infant.

Figura 34: caça i recol·lecció. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.

De les 6 persones, 4 es reconeixen perfectament: 
una dona en primer pla mirant endavant, que està re-
col·lectant magranes d’un arbre, i les fica en una bos-
sa que porta creuada al pit. Porta els cabells recollits 
amb una mena de cinta, un collaret amb denes, un 
raspador penjat al cinturó i el que sembla una banya 
d’algun animal.
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També hi ha una altra dona amb una altra bossa 
creuada al pit i una torxa amb la qual vol espantar 
les abelles d’un rusc per recol·lectar després la mel. 
Aquesta dona també duu un tocat als cabells amb 
una mena de cinta que recull una part dels cabells, 
i conquilles decorant el pentinat. Al seu costat hi ha 
un home ajupit, es tracta d’un home gran ja que té la 
barba i els cabells blancs, i que recull bolets amb un 
ganivet i una cistella.

A la part dreta del dibuix apareixen 3 figures que estan 
caçant: 2 estan d’esquena i no sabem si són dones 
o homes, i una altra que sembla un home pel físic. 
Aquestes 3 figures porten estris de caça: una porta 
un arc i fletxes i està a punt de disparar a un conjunt 
de cabirols que apareixen al fons. També porta un 
bifaç i una mena d’os d’animal penjats al cinturó. Les 
altres 2 figures porten una llança i vigilen. Una figura 
també porta una banya de cérvol.

Resum: 6 figures, 2 dones, 2 homes (un gran) i 2 sen-
se gènere determinat.

2. Escena quotidiana d’un grup social (figura 35)

Aquesta escena en general és complexa i està forma-
da per diverses escenes temàtiques més petites: al 
fons una escena sobre l’habitatge on veiem la cons-
trucció d’una cabana amb pals i pells d’animals, i una 

altra a sota d’un abric rocós, on hi ha un grup de 
persones a dins. També hi ha diverses escenes, més 
en primer pla, de producció i on un grup de persones 
fabriquen eines de pedra, una persona adoba una 
pell, uns infants manipulen conills, i altres personat-
ges descarnen una mena de cabra.

Al fons a la dreta hi ha 8 figures petites irreconeixibles: 
veiem una escena de caça on 4 individus cacen un 
toro semblant al que apareix dibuixat a la roca del 
Cogul, 3 persones que tallen o porten pals, i un altre 
personatge al voltant d’un foc.

A la resta de l’escena distingim tres plans diferenciats:

Al primer pla hi ha 7 figures: a la dreta hi ha 4 figures 
que fabriquen eines de pedra assegudes al terra: 2 
dones, un home i un infant. L’home, ajupit, prepara 
un mànec per posar un bifaç, duu barba i el pit des-
cobert. L’infant, d’esquena, agafa pedres del terra i 
imita el que les persones adultes fan. Una de les do-
nes construeix una fletxa; està asseguda, porta un 
collaret i una cinta agafant-li els cabells, l’altra figura 
pensem que és una dona perquè va vestida de ma-
nera semblant, amb una bossa penjada com les do-
nes del mural del Cogul, i una cinta als cabells.

Al centre hi ha una persona raspant una pell que 
sembla un home, ja que no porta res al cabells, com 

Figura 35: escena de la vida quotidiana. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.
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els altres del dibuix. Està de perfil. A la part esquerra 
dos infants juguen a caçar: un porta una llança petita 
i l’altra duu unes banyes de cérvol.

Resumint: en primer pla trobem 3 infants que no po-
dem afirmar amb seguretat si són nenes o nens, 2 
dones i 2 homes.

Al segon pla hi ha 6 persones: 3 infants, 2 homes i 
una dona. Els infants que semblen nenes, per les ro-
bes que porten, semblants a les dones de l’escena i 
cintes als cabells, almenys dues de les figures, estan 
treien la pell a dos conills: una figura ho fa sola amb 
un conill penjat d’uns pals, i les altres dues ho fan de 
manera col·laborativa, una aguanta el conill i l’altra 
estira la pell. Les altres figures són un home i una 
dona que estan esquarterant una cabra. L’home té 
barba i tocats al genoll i al braç, i la dona porta un 
tocat al cap que li recull els cabells i un collaret, i se li 
marquen una mica els pits. L’altra figura és un home 
que ve de pescar amb peixos i una llança.

Al tercer pla hi ha 13 figures: 4 homes, 4 dones, 2 
figures dubtoses, un infant i dues criatures. D’es-
querra a dreta: a l’esquerra hi ha una imatge amb 6 
figures. Primer un home amb una bossa que sembla 
que acaba d’arribar i la vol buidar, porta un collaret 
de conquilles i els cabells curts. A continuació i al 
voltant d’un foc hi ha un home vell amb barba blan-
ca i bastó, una mare que dona el pit a una criatura 

i un home que atia el foc. També hi ha dues figures 
que semblen dones per les vestimentes semblants 
a altres dones que estan pintant, però no ho podem 
afirmar amb seguretat. Després trobem 4 figures 
construint una cabana amb pals i pells: un home 
gran amb cabells blancs que prepara una pell as-
segut a la roca, una dona que col·loca una pell a la 
cabana i la reconeixem per la vestimenta semblant 
a les altres dones (faldilla, tocat al cabell i bossa), 
una figura que l’ajuda a col·locar pells a la cabanya 
i que porta una criatura a l’esquena, que no podem 
assegurar si és dona o home. A continuació apareixen 
dues figures que porten pals: una dona que reconei-
xem per la vestimenta i collaret igual que altres dones 
de l’escena, i un infant que no sabem si és nen o nena.

Resum dels tres plans: 25 figures, 7 homes (2 grans), 
7 dones, 2 figures adultes que no es reconeix si són 
homes o dones, 2 criatures i 7 infants, possiblement 
3 nenes, 2 nens i 2 sense gènere definit.

Als fons 8 figures esquemàtiques no reconeixibles.

3. Escena de la balma (figura 36)

En aquesta escena apareixen 9 figures en tres grups. 
Un grup a sota de la balma format per 3 homes i una 
dona. Hi ha un foc que il·lumina mentre una dona i un 
home pinten. L’home està despullat, duu tatuatges i el 
cabell pentinat i recollit. La dona amb faldilla és el con-

Figura 36: escena de la balma. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.
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trapunt, per això sembla una dona i pel rostre amable 
i un pit marcat. Un home gran amb cabell gris i barba 
blanca els il·lumina amb una mena d’espelma. L’altre 
home, al seu costat, manipula algun objecte amb les 
mans, possiblement està elaborant algun pigment.

Dalt de la balma hi ha 2 dones ballant i un home al cos-
tat d’un foc. Les dones porten faldilles amples i els pits 
a l’aire i collarets. Al costat una dona gran, amb cabells 
blancs i que es reconeix pels pits marcats, sembla que 
li parla a una altra figura que està al seu costat que la 
mira però no sabem si és masculina o femenina.

Resum: 4 dones (una gran), 4 homes (un gran) i 1 
figura no reconeixible.

Il·lustracions del neolític

Hi ha dues il·lustracions que descriuen el neolític. Una 
es representa al voltant de la balma i una altra és una 
escena quotidiana de la vida d’un grup social.

4. Escena de la balma (figura 37)

Apareixen 11 persones i tres gossos.

Al primer pla hi ha 4 personatges: un infant, una dona 
i dos homes. Els dos homes porten un cérvol penjat 

d’un pal que sembla que acaben de caçar. Un duu 
una llança i l’altre una bossa penjada. Tenen barba 
i duen roba de pells d’animals, van molt abrigats. 
Els acompanya una dona que porta un arc i fletxes 
a l’esquena, i un pal amb animals més petits pen-
jat a l’espatlla. Pensem que és una dona ja que en 
aquesta escena, on tothom està molt abrigat i no es 
distingeixen els atributs sexuals, el seu rostre és més 
suau que el dels homes, amb ulls marcats de diferent 
manera i sense barba. Al seu costat hi ha un infant 
amb una llança petita pendent d’un gos que acom-
panya el grup.

En segon pla hi ha 7 figures: 2 homes que es reco-
neixen per la barba, 1 dona que pinta que se li in-
tueixen els pits i 4 figures més sense gènere definit. 
Mentre la dona pinta amb pigment rogenc, un home 
(amb barba) i una altra figura, conversen al seu cos-
tat asseguts al terra amb l’esquena a la balma. Al 
voltant d’un foc hi ha tres figures que també con-
versen; només es reconeix un home perquè porta 
barba, els altres dos no podem saber si són homes 
o dones. Al fons de l’escena s’apropa una altra figu-
ra carregant llenya que tampoc podem saber si és 
dona o és home.

Resum: de les 11 figures representades hi ha 4 ho-
mes, 2 dones, 4 figures que no sabem de quin gène-
re són i 1 infant.

Figura 37: escena de la balma a l’hivern. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.
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5. Escena assentament neolític (figura 38)

Es tracta d’una escena complexa amb molts personat-
ges. Es veu una cabana per dins, una altra per fora i una 
altra al fons, en construcció. També veiem diferents oficis 
que s’estan duent a terme com ara el treball al camp 
amb l’aixada i la collita amb falçs. La construcció d’eines 
de pedra i com les polien, la molta del gra, una figura 
que construeix un forn per coure ceràmica, el teixit i la 
cistelleria. Una figura muny una cabra i altres elaboren 
ceràmica amb diferents tècniques. Apareix aquí tot un 
ventall de feines documentades durant el neolític.

En total hi ha 24 figures representades: 5 infants i 1 
criatura que gateja; 6 figures que no queda clar si són 
homes o dones, 6 dones (1 gran) i 6 homes.

Les dones: una fa la molta del gra ajupida amb un 
molí de mà. Una altra està teixint amb un telar a prop 
de la cabanya i l’acompanya una altra que fila amb 
un fus. Una altra construeix eines de pedra, altra cull 
amb una falç les espigues de cereal i una altra dona 
gran (cabells grisos) està cuinant dins d’una de les 
cabanyes. Les dones les reconeixen pels pits i pels 
recollits dels cabells.

Els homes: 2 homes construeixen eines de pedra, 
un d’ells poleix una destral. Un altre home treballa el 
camp amb una aixada, un altre elabora una cistella, 
un altre elabora una ceràmica i un altre carrega pals.

Les figures que no són reconeixibles: una constru-
eix un forn al terra per coure ceràmica. A dins de la 
cabana hi ha una altra figura que cuina asseguda al 
costat del foc. També hi ha una persona al terra mig 
despullada i mig tapada amb una pell que podria ser 
una persona malalta. Les altres 3 són dibuixos es-
quemàtics al fons de l’escena: 2 construeixen una 
cabana amb palla i pals i l’altra cuida un ramat de 
cabres i ovelles.

Els infants acompanyen l’escena i també participen: 
una figura ajuda a carregar les espigues que la dona 
talla. Una altra figura porta el gra acabat de moldre 
en un recipient cap a la cabanya. Una altra pentina 
la dona que està filant, una altra muny una cabra, i 
l’última modela un vas de fang. Dins de la cabanya hi 
ha una criatura que gateja.

Com a animals no documentats en aquell període 
apareixen dues gallines.

Il·lustracions del bronze, de l’edat del ferro  
i el món iber

Es tracta de tres dibuixos: un representa una escena 
social al costat de la balma, un altre la vida dins d’un 
poblat iber i una última il·lustració ens mostra l’interior 
d’un habitatge.

Figura 38: assentament neolític. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.
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Figura 39: escena a la balma. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.

6. Escena de la balma (figura 39)

Apareixen 7 personatges: 4 homes, 1 dona i dues figu-
res al fons que no sabríem dir si són homes o dones.

Al centre de la imatge hi ha una dona asseguda en 
una pedra que no fa res, només sembla que escolta 
el que li diuen 2 homes asseguts a prop d’ella. Porta 
el cap mig tapat amb una roba, diadema, collarets i 
arracades d’or. A continuació hi ha un cavall menjant 
herba mentre el cuida un altre home. A la balma ara 
hi ha un home fent incisions en iber. Als homes se’ls 
reconeix per com van vestits i alguns per la barba: 
tots vesteixen de curt amb cinturons, i cada un d’ells 
porta detalls diferents; un casc i un collaret, un pu-
nyal. Les dues figures que hi al fons de l’escena que 
estan practicant amb un llaç amb boles no sabríem 
dir si són femenines o masculines, encara que una va 
de curt i una altra de llarg, potser són una dona jove i 
un home jove, si en guiem pels vestits.

7. Escena quotidiana en un poblat (figura 40)

En aquesta il·lustració veiem 21 personatges: 9 figures 
en primer pla, 12 en segon pla. Hi ha 6 homes, 3 dones, 
8 figures adultes irreconeixibles, 3 infants i 1 criatura.

Al primer pla hi ha dues temàtiques diferents repre-
sentades: 4 figures que descarreguen un carro ple 
d’àmfores, de les quals només podem assegurar que 

1 és un home perquè duu barba, 2 estan d’esquena, 
i l’altra no podem saber si és home o dona.

L’altra temàtica representada és la fosa del ferro amb un 
forn i uns motlles per fer puntes de llances. Aquí hi ha 4 
homes que es dediquen a aquesta feina que els reconei-
xem per la fesomia i perquè no tenen els pits marcats.

Als fons de l’escena i al costat de les cases hi ha les 
dones: una està com adobant pells, una altra fa la 
molta del gra, i una altra carrega una criatura.

Al fons hi ha més personatges, segurament homes, però 
per la mida no ho podem assegurar: un a dalt d’una teu-
lada, un altre fent una cistella, dos agafant aigua d’un 
pou i un home gran o malalt dins d’una casa al costat de 
la porta i duu un bastó. Fora muralles, veiem una figura 
que ve a cavall i, d’infants, en trobem 3 i una criatura.

8. Escena d’un habitatge (figura 41)

En aquesta escena es veu una casa per dins. En total 
hi ha 13 figures: 10 dins del poblat i 3 a fora. Hi ha 3 
dones reconeixibles, 2 homes, 5 figures que no sa-
bem si són homes o dones i 3 infants.

Les dones: 2 estan a la porta d’una casa. Una està 
embarassada i sembla que parla amb una altra que 
està filant, i sembla més gran perquè porta el cabells 
grisos. L’altra dona se situa fora del poblat i està re-
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Figura 40: escena de vida quotidiana en un poblat. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.

Figura 41: escena d’un habitatge. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.



125

L’
EL

A
BO

RA
C

IÓ
 D

EL
 M

O
D

EL
: L

A
 R

O
C

A
 D

EL
S 

M
O

RO
S 

D
E 

C
O

G
U

L

col·lectant fruita. Les dones les reconeixem perquè 
tenen els pits marcats.

Els homes: un manipula llenya per ficar-la dins del forn 
que cou ceràmiques i l’altra amb un torn elabora un vas 
ceràmic. Diem que són homes perquè estan en posició 
frontal i no se’ls marquen els pits; els rostres són durs.

Les altres figures no sabem que són ja que, per les 
posicions ajupides, o de costat, no deixen clar el seu 
gènere. El mateix passa amb els infants, que no ens 
atrevim a dir si són nenes o nens. Aquí n’hi ha 3: 2 ju-
guen mentre feinegen amb els adults, i un altre agafa 
fruita amb la dona recol·lectora.

Il·lustracions sobre la romanització

Aquí tenim dues il·lustracions, una al costat de la bal-
ma del Cogul i una altra que representa un habitatge 
i el seu entorn.

9. Escena de la balma (figura 42)

Aquí apareixen 5 figures i totes són homes. Un 
escriu amb un punxó a la roca de la balma. Al 
seu costat hi ha un soldat i un jove. En primer pla 
un soldat, i un patrici amb un rotllo de paper es-
crit. Es reconeixen per les vestimentes que duen. 
 

10. Escena d’habitatge i hàbitat (figura 43)

Aquesta escena representa una vila romana al fons 
del dibuix, en un paisatge de varis cultius, i una cal-
çada romana per la qual hi passa un carro amb bous 
que transporta grans recipients ceràmics.

Hi ha 24 figures. Al fons de la imatge n’hi ha 14 que 
feinegen als camps; són molt esquemàtiques i no es 
reconeixen.

En primer pla hi ha 10 figures: 2 dones, 7 homes i 1 
nena. Les dones i la nena les reconeixem per la indu-
mentària, vestits i cabells llargs i els pits. Les 3 estan 
collint olives.

Els homes: 3 piquen les oliveres per fer caure les 
olives, un carrega un sac, un altre amb vestit togat 
mira l’escena, i les altres 2 porten el carro. Els ho-
mes duen cabells curts i faldilla curta. 
 
Resultats recompte de figures (taula 8)

A les il·lustracions hi ha 162 figures representades on 
el percentatge més alt de figures correspon al 32% 
de figures sense gènere definit. Després vindrien el 
homes amb el 29% de les representacions, els in-
fants i criatures amb el 20,5% i per últim les dones 
amb el 18,5% de figures representades.

Figura 42: escena romana a la balma. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.
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Figura 43: hàbitat romà. Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.

PERÍODE IL·LUSTRACIONS 
NÚMERO DONES HOMES FIGURES NO 

DEFINIDES
INFANTS I 

CRIATURES
GENT GRAN 
O MALALTA

EPIPALEOLÍTIC

1 2 2 2 9 1

2 7 7 10 9 2

3 4 4 1 2

NEOLÍTIC

4 2 4 4 1

5 6 6 6 6 1+1

6 1 4 2

BRONZE - IBER
7 3 6 8 4 1

8 3 2 5 3 1

ROMANITZACIÓ
9 5

10 2 7 14 1

TOTAL 10 30 47 52 33 9 +1 persona 
malalta

Taula 8: resultat del recompte de figures.

La dificultat per veure clarament en aquestes il·lustra-
cions si les figures representades són homes o són 
dones fa que siguin difícils de reconèixer per l’estil ar-
tístic utilitzat per la il·lustradora. De vegades, podem 
intuir el que podria representar, però ho deixem com 
a no definit, vist que aquí entraria en joc la subjecti-
vitat de la persona que observa, entrant en el parany 
del rols de gènere assignats a homes i dones al llarg 
de la prehistòria segons la nostra subjectivitat. El fet 
que aquests dibuixos estiguin dirigits a infants, nens 
i nenes té a veure amb la tipologia dels dibuixos més 
esquemàtics que fan més incís en el que s’està fent 

que en qui ho fa. Es vol representar què passava du-
rant aquells períodes històrics al Cogul per entendre 
les societats de les quals venim. Es representen nens, 
nenes, infants, gent gran i inclús un malalt, fet que no 
trobem normalment en les representacions sobre les 
societats del passat.

Anàlisi de les 47 dones i com es representen:

A la primera il·lustració sobre l’epipaleolític, la desig-
nada amb el número 1, la protagonista és una dona 
que se situa en primer pla i ens mostra com recol·lec-
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ta magranes. És la única figura que està dreta i mirant 
amb el cos cap a nosaltres.

A la segona il·lustració es veuen dones participant de les 
tasques productives i tecnològiques, identificades tradi-
cionalment amb els homes: dues dones tallen i elaboren 
eines de pedra en un primer pla, una altra participa de 
la construcció d’una cabanya, una altra carrega pals a 
l’esquena. Les feines de cura i manteniment del grup es 
veuen aquí representades en una dona que dona el pit a 
una criatura i una altra que esquartera una cabra.

A la tercera il·lustració les protagonistes són les do-
nes: una pinta la balma del Cogul acompanyada d’un 
home, dues ballen i una altra observa les ballarines i 
parla amb un altre personatge.

A la quarta il·lustració una dona ve de caça amb 
dos homes i porta un arc, fletxes i animals penjats 
a l’esquena, participant en una tasca de proveïment 
d’animals que normalment implica moviment fora del 
poblat i és una feina assignada als homes. Aquesta 
dona està en primer pla i al mig de l’escena. Al fons, 
a la balma, una altra dona pinta la roca.

Les feines que fan les dones a la il·lustració nú-
mero cinc també són productives i tecnològiques; 
participen de l’elaboració d’eines de pedra, de la 
collita amb la falç de les espigues, sense oblidar 
feines del processament dels aliments com ara la 
molta, també el teixit i la cura representada per 
una dona que sembla que està preparant alguna 
cosa per a un malalt que té al costat. La dona que 
talla pedra i la que fa la collita se situen en un pri-
mer pla de l’escena.

La dona que presideix la il·lustració número sis està 
asseguda en un primer pla agafant el protagonisme 
de l’escena. És una dona important perquè va ves-
tida amb roba elegant, amb una capa amb caputxa 
que li tapa una part del cap i joies daurades grans: 
una diadema, arracades i dos collarets.

A la il·lustració número set, les dones estan en un 
clar segon terme i dominen l’escena els homes, a 
la il·lustració número vuit passa el mateix amb la 
novetat que apareix una dona embarassada i a les 
il·lustracions de la romanització, a la nou i deu, els 
homes són els protagonistes.

Hi ha 4 il·lustracions on la dona pren el protagonisme 
i a més es tracta de les escenes de l’epipaleolític i del 
neolític, i es fa palesa la seva inclusió en la societat 
de la prehistòria participant de feines tecnològiques i 
productives de manera activa.

La tàctica del recompte de dones en el cas de les il-
lustracions demostra la inferioritat en la representació 
femenina dins la narrativa de la prehistòria al Cogul. El 
fet positiu és que encara que siguin menys les dones 
dibuixades, són protagonistes de feines i treballs que 
tradicionalment no corresponen al rol assignat a la 
dona prehistòrica. A més, les feines de cura i man-
teniment també apareixen representades i fetes per 
elles. En aquestes il·lustracions sembla que s’ha vol-
gut fer visible la dona en feines que tradicionalment 
no se li assignen a les il·lustracions del passat, però 
en menor nombre que els homes, infants o figures 
sense gènere definit.

A l’hora d’elaborar aquests dibuixos s’ha pensat en 
fer visibles les dones, no tant en número de repre-
sentacions, però sí en protagonisme, i a més de-
senvolupant tasques que normalment i en el relat de 
l’arqueologia prehistòrica clàssic estan assignades al 
gènere masculí. També apareixen les tasques de cura 
per part de la dona cap als infants nadons, a més 
d’una escena on una dona gran sembla que cuida 
un malalt. Apareixen infants actius, jugant entre ells 
i elles i acompanyant i ajudant a les tasques de les i 
els adults. Hi ha dones i homes grans. Es tracta de 
la representació d’una societat diversa, activa i col·la-
borativa en la qual s’ha evitat plasmar els rols andro-
cèntrics de la divisió sexual del treball actual.

Discussió

A les il·lustracions que hem analitzat es desprèn el 
rigor històric que s’ha tingut en compte a l’hora de 
fer-les, els animals que apareixen (excepte les gallines 
neolítiques), la flora i la natura en general és la docu-
mentada en aquella època a la zona mediterrània, i 
la que surt a la pròpia pintura de la balma: cérvols, 
porcs, toros i cabres es representen a la roca. La 
vestimenta d’homes i dones també està inspirada en 
evidències científiques, igual que els objectes i guar-
niments que acompanyen les figures. Les dones, 
vestides amb faldilles acampanades fins els genolls, 
amb braçalets, cintes als colzes, collarets, pectorals, 
possibles diademes per subjectar el pentinat, colla-
rets o bosses cerimonials. També la representació 
dels homes, amb cintes i plomes als genolls. Armes, 
eines per treballar i joies i objectes personals, les po-
dem trobar a la cultura material de diferents excavaci-
ons arqueològiques de les èpoques de què parlen les 
pintures (Soler Mayor ed, 2006), i a les de les repre-
sentacions de l’art llevantí tot el que te a veure amb 
vestimentes i adorns (Lillo Bernabeu, 2014).

La representació paritària no es compleix. En aquest 
cas, en el número d’homes i dones, els homes es 
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representen moltes més vegades, encara que les 
dones comparteixen tasques tecnològiques i pro-
ductives amb els homes. Hi ha dones recol·lectores, 
caçadores, que treballen la terra, que construeixen 
cabanes, que carreguen pes, que fabriquen eines de 
pedra i de metall, etc.; a més, apareixen les feines de 
manteniment i cura fetes per elles i el processament 
dels aliments. Feines com ara la manipulació dels ali-
ments i cuinar-los, teixir, adobar pells, fer ceràmiques, 
tenir cura de persones grans i infants. La societat 
queda representada també per dones i homes grans, 
nens, nenes i nadons. Apareix la dona embarassada i 
la dona donant el pit. Hi ha dues dones pintores d’art 
rupestre, una feina amb una tradició masculina al re-
lat prehistòric, molt arrelada. També la socialització i 
sororitat entre elles, la transmissió de coneixements 
entre dones, nens i nenes.

Pel que fa als estereotips i la diversitat física de les 
figures, en ser dibuixos destinats a completar el re-
lat de les activitats educatives de nenes i nens més 
petits, l’estil de les figures no és real i representa un 
estil personal de la pròpia il·lustradora, sense utilit-
zar cossos heteronormatius. Introdueix la diversitat 
física amb persones grans, un malalt estirat al terra 
a prop d’un foc dins una cabana, i representa molta 
diversitat d’infants que juguen i ajuden amb les tas-
ques tant homes com dones.

En aquestes il·lustracions tothom fa coses, de vega-
des més passives com donar el pit o pentinar una 
persona, fins a feines més actives com construir 
cabanes, caçar, pescar o fabricar eines o ceràmi-
ques. Algunes figures expressen emocions, sobre-
tot infants que juguen, que estan contents i riallers. 
Les figures adultes són més esquemàtiques, ja que 
estan realitzades amb un estil més infantil que real. 
No hi ha figures que no fan res, les més estàtiques 
parlen, es socialitzen entre elles.

Nenes i nens apareixen acompanyant dones i homes, 
i no es veuen famílies nuclears, sinó grups que col·la-
boren en totes les tasques de la societat, sobretot en 
les escenes de l’epipaleolític, neolític i bronze.

Les dones representades connecten amb un gran 
número de tasques de les que tradicionalment es 
relacionen a les dels homes, i a més també apa-
reixen fent les feines de cures, manteniment i pro-
cessament dels aliments. Les dones també pinten, 
l’home no té l’exclusivitat, només a les inscripcions 
iberes i romanes, ja que les reals, les romanes, estan 
signades per un home.

També és interessant destacar que preval l’acció col-
lectiva en totes les il·lustracions de la prehistòria pels 

diferents gèneres excepte als dibuixos de l’època ro-
mana, on els homes dominen i la representació del 
món iber a la balma, on només apareix una dona ben 
vestida parlant amb dos homes.

Com a conclusió veiem que il·lustracions reforcen 
la idea d’una societat inclusiva i activa i que les 
tasques de manteniment i cura estan presents, 
a més d’altres en les quals participen les dones i 
no és habitual que ens les trobem als relats dels 
museus d’arqueologia. Apareixen dones, nenes 
i nens, gent gran, malalta, etc.; i es representen 
societats actives on tothom participa de la feina 
col·lectiva del dia a dia i de la supervivència dels 
grups. Les temàtiques són variades i no sempre 
en mans dels homes les tasques productives, i no 
sempre en mans de les dones les tasques de cura. 
Apareixen nenes i nens jugant o ajudant a fer dife-
rents tasques amb homes i dones.

Els recursos educatius passius: l’espai expositiu

En aquest apartat es fa una observació dels panells 
de l’exposició amb la intenció de treballar després 
uns indicadors per a la confecció de museografies 
que incloguin la perspectiva de gènere a l’eina de 
diagnosi en coeducació patrimonial per a la divulga-
ció de la prehistòria en museus i equipaments pa-
trimonials. S’observen el llenguatge, els temes i les 
il·lustracions que acompanyen el relat.

Els panells de lona

Panell: Caçadors i recol·lectors

Presenta una figura d’un caçador recol·lector de 
l’epipaleolític seguint els criteris dels arquers tro-
bats a les pintures de l’art llevantí, representacions 
masculines més nombroses d’aquesta època (Lillo 
Bernabeu, 2014). Es presenta un home pràcti-
cament nu amb guarniments al cap, als braços i 
les cames, arc, fletxes, braçalets i altres penjolls. 
La intenció és il·lustrar un home seguint les refe-
rències de les imatges trobades a l’art llevantí. A 
continuació es representa una escena de caça en 
diferents vinyetes on veiem com un grup de qua-
tre homes, que segueixen les pautes de l’anterior 
figura masculina descrita, cacen un cérvol. L’àmbit 
de l’exposició on surten aquestes imatges porta 
com a títol “Per què es va pintar?”. Al costat hi ha 
un apartat on apareixen alguns motius d’animals 
que surten representats a la roca (figures 44 i 45).
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Figura 44: detall del panell. Fotografia cortesia del Centre d’Inter-
pretació de la Roca dels Moros.

Figura 45: detall de l’escena de caça. Fotografia de l’autora de la tesi.

Panell: Agricultors i ramaders

Seguint la línia de l’anterior panell, es presenta una 
dona amb una criatura penjada amb una bossa al 
costat del pit. El text que l’acompanya diu que les do-
nes són les protagonistes de les escenes de la Roca 
del Cogul i descriu com es presenten a la roca: diu 
que mostren pentinats molt peculiars que configuren 
un cap triangular, que van vestides amb llargues fal-
dilles cenyides a la cintura que les cobreixen fins als 
genolls. També explica que la part superior del cos és 
aparentment nua amb guarniments sobre els pits i els 
braços, com ara collarets, pectorals i braçalets, així 
com altres penjolls i bosses. Diu que estan pintades 
de perfil i que segurament participen d’un cerimonial 
dedicat a la fertilitat del grup, interpretació de Ramon 
Viñas (Viñas et al., 2017; Viñas, 2020). Ara bé, la figu-
ra femenina representada com a exemple no segueix 
aquestes pautes descrites al text, és una dona amb 
faldilla fins als genolls i mig cos nu, amb un collaret 

i un braçalet que porta una criatura als braços. Però 
aquesta figura no porta un pentinat especial, ni parti-
cipa de cap cerimònia, com diu el text. La indumen-
tària de la dona i el pentinat de mitja melena està do-
cumentat a les representacions de dones llevantines 
(Lillo Bernabeu, 2014).

A continuació, seguint l’estil general de l’exposició 
on cada àmbit està integrat per tres panells, trobem 
unes il·lustracions també, de tipus vinyetes, que es 
titulen “Per què es va pintar?”,  on veiem representats 
tres moments diferents: a la part superior hi aparei-
xen tres homes vestits d’arquers segons la descrip-
ció del panell anterior, que estan preparant una part 
del bosc, talant arbres amb destrals de mànec de 
fusta, i fent foc després al terra preparant-lo per al 
seu posterior cultiu.

A la part de sota d’aquesta lona hi ha dues escenes 
més: una de recol·lecció del cereal i l’altra d’un ritual. 
A l’escena de recol·lecció apareixen 6 figures. Una fi-
gura d’esquena que no podem reconèixer si és home 
o dona, dos homes i una dona fent la sega amb una 
falç de mà, i dos criatures i un jove ajudant. Reconei-
xem la dona perquè està nua de cintura en amunt. Els 
homes segueixen el mateix patró que els anteriors.

Al costat d’aquesta escena hi ha una altra vinyeta 
que representa un ritual: es veu la collita del cereal 
dins de cistelles grans i una dona i un home que ba-
llen. L’home està despullat, d’esquena i està guarnit 
amb braçalets als braços i cames. La dona, també 
mig d’esquena, està nua d’esquena cap amunt, se li 
veu un pit i porta una faldilla fins als genolls. També 
se li intueixen tatuatges. L’escena succeeix de nit i 
es veu la lluna plena. Es tractaria del ritual o escena 
sagrada sobre la fertilitat, la lectura interpretativa d’en 
Ramon Viñas (Viñas et al, 2015, 2017; Viñas, 2020), 
autor també de l’exposició.

Després apareixen, a la dreta de tot, més representaci-
ons de la fauna dibuixada i gravada a la roca i la dona 
i l’home en petit, els mateixos que surten de protago-
nistes als panells de l’esquerra (figures 46, 47 i 48).

Panell: Ibers i romans

En un dels panells apareix un home iber dibuixat. El 
text que l’acompanya parla “dels pobles ibers i dels 
romans”, que estaven enfrontats i que no sabem 
comprendre l’escriptura ibera.

L’home és un retrat d’un iber vestit de guerrer, amb 
vestit curt i cinturó ample i acompanyat d’una espasa 
curta de ferro, i un braçalet i collaret tipus torques, de 
ferro. Pentinat amb trenes i una mena de diadema.
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Figura 48: detall de l’escena de la recol·lecció i la dansa. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 46: detall del panell. 
Fotografia cortesia del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros.

Figura 47: detall escena de neteja del bosc. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Les següents escenes, titulades “Per què es va escriu-
re?”, estan formades per tres escenes en tres vinyetes 
que representen algun tipus de ritual votiu. La primera 
escena representa la balma del Cogul amb un home 
d’esquena que fa una reverència aixecant els braços 
mirant la paret. Darrere d’ell hi ha una figura agenollada 
amb una capa, se suposa que és una dona pel tipus 
de roba que Lillo (Lillo Bernabeu, 2014) documenta en 
el seu catàleg de dones de l’art llevantí. A continuació 
un grup de figures també d’esquena es miren el ritual 
que fan les altres dues figures. Hi ha set dones i tres 
homes. Només sabem que són homes i dones per la 
vestimenta: els homes porten vestit curt i les dones 
vestit llarg i el cap amb una mena de tocat tapant-lo.

La següent escena és una ampliació de l’home i la dona 
que estan a la balma, també d’esquena i es veuen les 
pintures dels períodes anteriors, les dones i els animals.

En una altra escena es veu l’home gravant lletres a la 
roca, la dona continua al seu costat d’esquena sense 
fer res i també apareixen tres dones i un home fent al-
guna mena de ritual: l’home fa una ofrena que podria 
ser dels cereals de la collita en pots de ceràmica, i les 
dones aixequen els braços com si estiguessin fent 
alguna dansa o oració (figures 49, 50 i 51).

Resum del tipus de figures:

Àmbit: Caçadors i recol·lectors - Tindrem en 
compte l’escena de cacera representada en quatre 
vinyetes.

Àmbit: Agricultors i ramaders - Tindrem en compte 
l’escena de la preparació del bosc per a l’agricultura, 
l’escena de la recol·lecció i l’escena del ritual.

Àmbit: Ibers i romans - Escena del ritual a la balma 
representada en tres vinyetes (taula 9).

Com a resultat del recompte de dones i homes a les 
il·lustracions de les lones de l’exposició, tenim quasi 
el mateix número de dones que d’homes. La gran 
diferència és el tipus de tasca que fan. Els homes rea-
litzen activitats actives de producció: cacen, tala dels 
bosc, recol·lecció, porten el protagonisme del ritual a 
les vinyetes i la dansa.

Les dones, en canvi, són acompanyants. Només 1 
dona de les 16 comptades participa de la feina de re-
col·lecció del cereal; la resta acompanyen els homes 
en les vinyetes del ritus a la balma, porten objectes i 
estan quietes, en actitud passiva sense res, o acom-
panyant l’home que dirigeix el ritual o l’home que pin-
ta. La diversitat està poc representada, només amb 
2 infants i un jove.
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ESCENES DONES HOMES FIGURES NO 
DEFINIDES

INFANTS I  
CRIATURES

GENT GRAN O 
MALALTA

Escena cacera 4

Escena neteja bosc 3

Escena recol·lecció 1 2 + 1 jove 1 2

Escena dansa 2 1

Escena ritual 1 8 4

Escena ritual 2 1 1

Escena ritual 3 4 2

TOTAL 16 18 1 2

Taula 9: resultat del tipus de figures.

Figura 49: detall del panell. Fotografia cortesia del Centre d’Inter-
pretació de la Roca dels Moros.

Figura 51: escenes rituals 2 i 3. Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 50: detall escena ritual 1 (a dalt). Fotografia de l’autora de la tesi.

Discussió

En aquests panells amb escenes de l’exposició del 
Cogul, el protagonisme el tenen els homes, realit-
zem les tasques de prestigi associades a ells dins les 
narratives androcèntriques que ha promogut el relat 
clàssic sobre la prehistòria. La dona queda relegada 
a un segon terme, com a acompanyant de les tas-
ques de l’home.

El paper de la dona, tot i ser la protagonista de les 
pintures reals, a la roca, en l’exposició queda relega-
da al dibuix de la dona de la lona del neolític, sense la 
connexió adequada amb el text que l’explica, on es 
descriuen les dones dibuixades a la balma. Després, 
només torna a aparèixer als dibuixos dels rituals que 
es feien a la balma, però té un paper secundari, vist 
que els que fan les accions són els homes. El text de 
l’exposició no és inclusiu, i es fa servir sempre el mas-
culí com a genèric; també als títols, reforçant la idea 
de l’home protagonista. Les feines fetes per dones i 
tasques de manteniment no apareixen representades 
en tota l’exposició itinerant, predominen les escenes 
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on tradicionalment l’home és el protagonista i la relle-
vància de les dones queda oculta en un segon terme. 
No apareixen criatures ni gent gran. Les temàtiques 
són androcèntriques, associades als homes: l’home 
guerrer, l’home caçador, l’home artista, l’home agri-
cultor… fins i tot en l’escena ritual, on les dones apa-
reixen d’esquena.

Els paral·lelismes de la dona/mare en l’àmbit neolític, 
quan es dibuixa a cos sencer, i de l’home/caçador 
del paleolític, també a cos sencer, no representen 
escenes actives, però expliquen molt bé la visió de 
l’ordre patriarcal actual. Són dues figures passives 
que mostren perfectament aquesta visió androcèn-
trica de la prehistòria, atribuint el paper de mare a 
la dona i el paper de caçador al home. L’important, 
l’home que abasteix al grup, i no la dona com a 
contribuïdora de la vida i ni de les tasques estructu-
rals de manteniment i cura del grup ni de la identitat 
relacional de la societat. 
 
El relat de l’educadora patrimonial  
durant les activitats

Les dades pràctiques que s’analitzen es van extreu-
re durant el seguiment i avaluació de dues activitats 
educatives fetes el 2018 al centre d’interpretació de 
les pintures. En aquest apartat s’exposen els resul-
tats pel que fa al relat explicat per les educadores, 
durant el seguiment de les dues sessions de les quals 
se n’ha fet el seguiment, de l’activitat “Com pintaven 
i gravaven a la prehistòria”, amb diferents nivells edu-
catius, un grup de primer i segon de primària, i a un 
grup d’alumnat de cinquè de primària.

Es va triar fer el seguiment d’aquesta activitat per ser 
la més sol·licitada, atès que està dirigida a primària, 
que són les escoles que més visiten el Cogul. El Cogul 
rep la visita d’uns 800 nens i nenes anualment de to-
tes les edats, però la majoria només realitzen la visita 
guiada sense activitat, ja que l’activitat té un cost eco-
nòmic afegit. Això ha limitat l’estudi a fer el seguiment 
de l’activitat educativa, dues vegades durant el 2018.

L’activitat la desenvolupen dues educadors patrimo-
nials, donat que una escola que decideix anar al Co-
gul ho fa en autobús, de manera que l’omplen per 
aprofitar el viatge i els costos, llavors es divideixen 
els grups.

Del primer seguiment que es va fer i del segon segui-
ment d’una altra escola se’n van treure conclusions i 
propostes de millora per anar construint una propos-
ta conjunta basada en la coeducació patrimonial. Els 
resultats de les avaluacions es van anar compartint 
amb l’equip educatiu per buscar solucions conjun-

tes i alternatives coeducatives, per aplicar-les al se-
güent seguiment de l’activitat (avaluació sumativa). 
És important destacar que del primer seguiment al 
segon es va plantejar una formació interna dirigida 
a les educadores patrimonials sobre coeducació per 
millorar, sobretot, la pràctica relacional.

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació externes de les activitats del Cogul es poden 
consultar en els annexos 6 i 7.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

L’activitat va constar de tres parts diferenciades de la 
quals van gaudir tots els i les infants dividits en dos 
grups, que es van distribuir amb dos mestres i una 
educadora del centre cada grup.

Les educadores eren l’Anna i la Clara. L’Anna es va 
ocupar d’anar amb els grups a descobrir la natura 
dels voltants i agafar pedres i branques per després 
fer la part de taller, i també de l’explicació de les pin-
tures de la balma i la realització del taller de pintura. 
La Clara feia la part de l’activitat en què l’objectiu era, 
a través d’unes caixes que tenien diferents materi-
als educatius, en concret cinc caixes, fer reflexionar 
nens i nenes sobre com es feien les pintures rupes-
tres: materials per gravar, pigments per pintar, tipus 
de suports on les pots trobar, motius representats en 
diferents llocs del món amb pintures rupestres, i tam-
bé amb els motius representats al Cogul. Cada caixa, 
a més, contenia un objecte o representació estranya 
que s’escapava del món prehistòric i nens i nenes 
havien d’esbrinar quins eren. Per exemple, un grafit a 
la caixa on hi havia diferents fotos amb representaci-
ons de pintures rupestres com ara diferents coves de 
la península Ibèrica, o un llapis de cera actual on hi 
havia els motius que la societat del passat feia servir 
per pintar o gravar els motius de la roca. La Clara, 
a través de l’escolta activa i preguntes generadores 
de debat, anava establint una conversa amb els i les 
infants, mentre ells i elles, cada vegada més inte-
ressats i interessades amb les caixes, anaven des-
crivint com creien que les persones del passat feien 
les pintures a les parets. Aquesta part acabava amb 
els motius representats a la roca del Cogul, animals i 
persones, que estaven dins d’una de les caixes, per 
col·locar-los en un panell que imita el calc de la roca 
original (figures 52 i 53).

Mentre la Clara explicava, l’altre grup buscava els 
material fora del centre per al taller final, i a l’inrevés.

Després de l’activitat de les caixes, l’Anna va conduir 
l’alumnat a l’espai expositiu, on hi ha un calc a mida real 
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de les pintures i els gravats de la balma. Allà mateix, 
amb els nens i nenes assegudes al terra, l’Anna va 
explicar la història de les pintures, com les van loca-
litzar, de quina època eren i què representaven els 
motius (figures 54 i 55).

Finalment tots i totes juntes a la sala-taller amb pintu-
res de dits van fer la seva pròpia composició rupestre 
a sobre de les pedres que havien recollit, amb bran-
ques, plantes i plomes. Mentre l’alumnat pintava, dis-
tribuït en cinc grups diferents i ajudat i acompanyat 
en tot moment per les quatre mestres, l’Anna va anar 
acompanyant els cinc grups que s’havien creat, a la 
balma original on, amb una llanterna, els mostrava el 
que acabaven de veure al centre d’interpretació.

Quan els cinc grups van passar, l’Anna va recollir totes les 
pedres que havien pintat i les va ficar en dues caixes per 
tal que nens i nenes se les poguessin endur cap a l’escola.

El relat: 

L’Anna va ser l’encarregada d’explicar la prehistòria 
i les pintures del Cogul. Va esmentar que el més im-

Figura 52: l’educadora Clara treballant amb el seu grup. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 53: l’educadora Clara treballant amb el seu grup. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 55: l’educadora Anna explicant les imatges del Cogul. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 54: l’educadora Anna explicant les imatges del Cogul. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

portat del panell de les representacions de la Roca 
dels Moros eren les dones, que estaven representa-
des de dues en dues i eren les figures més grans, 
guarnides i pintades amb molta cura, dins del panell, 
les protagonistes. A l’hora de tractar el rols de gènere 
no va ser un discurs gaire afortunat. Va explicar la 
socialització entre les dones durant la prehistòria a 
través de les tasques de manteniment i cures: cura 
dels nens, fer el menjar o rentar la roba com a tas-
ques també de les mares actuals. Va explicar que els 
homes sortien a caçar, que les dones també, però va 
fer més èmfasi en les tasques de manteniment, amb 
la comparació actual. No va incidir en la importància 
estructural d’aquestes tasques en aquell moment, 
posant-les al mateix nivell que a l’actualitat, on la seva 
importància es nega i es veu com una cosa natural 
de les dones.

Va visibilitzar les dones com les protagonistes de 
la balma i va parlar dels rols de gènere, encara 
que de manera estereotipada. A través del diàleg 
amb l’alumnat no va recollir idees que li podrien 
haver servit per treballar amb més cura aquesta 
temàtica.
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Figura 56: diferents moments de l’activitat educativa. Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 57: diferents moments de l’activitat educativa. Fotografia de l’autora de la tesi.
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Va parlar de les feines i treballs dels homes i les dones. 
Els dos gèneres van estar presents al discurs però de 
manera desequilibrada, i va dir que eren iguals i esta-
ven capacitats per fer les mateixes tasques, que no hi 
havia diferència intel·lectual. L’Anna busca referents 
en les famílies de nens i nenes sobre els rols de gè-
nere de forma poc afortunada i estereotipada, ja que 
l’alumnat explica que les mares treballen a casa com 
una cosa natural.

L’educadora es basa en evidències científiques per 
construir el relat: les vestimentes de les figures, els 
animals que apareixen, les eines de caça, etc… tot 
documentat científicament.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(09/10/2018)

L’activitat va constar de dues parts diferenciades de 
què van gaudir tots els infants dividits en dos grups 
que es van distribuir amb dos mestres cada grup i 
una educadora del centre cada grup.

Les educadores eren l’Anna i la Clara. L’Anna es va 
ocupar, com en l’anterior activitat, de fer la mediació 
entre el calc i els nens i nenes, de l’explicació de les 
pintures a la balma i de la realització del taller de pin-
tura final. La Clara va fer de nou la part de l’activitat 
en què l’objectiu era, a través d’unes caixes amb 
diferents materials educatius, fer reflexionar nens i 
nenes sobre com es feien les pintures rupestres. En 
l’activitat de les caixes, nens i nenes es van distribuir 
en cinc grups, un per taula i caixa, a diferència del 
primer seguiment, que ho havia de fer amb tot el 
grup unit.

Després d’uns 50 minuts el grups es van canviar, i el 
que havia estat amb l’Anna va anar amb la Clara i els 
de la Clara, amb l’Anna.

Finalment tots i totes juntes a la sala-taller, i amb 
pintures de dits, nens i nenes van fer la seva prò-
pia composició rupestre a sobre de les pedres amb 
branques, plantes i plomes, que van recollir prèvia-
ment a l’exterior del centre (figures 56 i 57).

Es destaca que les dues educadores van rebre una 
formació interna sobre coeducació abans de fer 
aquesta segona activitat.

El relat:

L’Anna va ser l’encarregada d’explicar la prehistòria i 
les pintures del Cogul davant del calc de les pintures. 
Nenes i nens van participar i van explicar el que veien 
representat. En un moment en què un nen va desco-

brir que hi havia un home pintat, va dir que la llança 
que travessa un dels quadrúpedes que està al terra 
era d’ell, ja que les dones estaven a la cova i els ho-
mes anaven a caçar i recol·lectar. L’Anna li va pregun-
tar per què pensava això i va dir que era el que li va 
explicar la professora a la classe. L’Anna va explicar 
que hi havia “alguna evidència” que les dones també 
caçaven a més d’estar-se a la cova, que teníem idees 
preconcebudes, que sempre “hem pensat com hem 
pensat i que ara hem de començar a pensar d’una 
altra manera”. No va insistir més en la resposta del 
nen, va intentar desconstruir el relat estereotipat del 
nen sense èxit.

L’Anna va visibilitzar les dones com les protagonistes 
de la balma explicant el caràcter ritual de l’escena 
a través d’elles, i la tècnica i guarniments que du-
ien, i també dels animals molt ben representats que 
no eren animals per a la caça, sinó animals estimats 
d’aquella societat, animals sagrats, no per menjar i 
que participen del que estava passant allà. Es va cen-
trar en el tema dels rols de gènere quan va explicar 
què representava l’escena que estaven veient donant 
el protagonisme a les dones. Elles ben representa-
des i vestides: eren importants, per això eren igual 
d’importants que els homes en les societats del pas-
sat, va dir. Parla de la cura al·ludint a que els rols de 
supervivència eren molt importants i estaven en mans 
de les dones.

Va explicar que les dones no només s’estaven a 
casa, que també caçaven, desmentint l’estereotip. 
També va treure el protagonisme a aquesta tasca, 
al·ludint a la dieta a través de les evidències científi-
ques, que eren grups més recol·lectors que caçadors 
i si menjaven carn eren animals petits, rosegadors, 
conills, trencant estereotips. L’Anna desconstrueix 
positivament el relat estereotipat i es veu una evolu-
ció amb l’activitat anterior. Les dones venien a fer un 
ritual relacionat amb la fertilitzat i l’home és un símbol, 
les dones aquí tenien una presència important, eren 
poderoses; va explicar.

Tot el relat s’explica tenint en compte les evidències 
científiques.

Va ser crítica davant l’androcentrime i li va explicar 
a un nen que les dones no s’estaven només a la 
cova, sinó que també caçaven i participaven d’altres 
tasques.

L’Anna no va explicar la diversitat de la societat pre-
històrica en profunditat, però sí d’altres aspectes re-
lacionats amb la importància de les dones dins del 
discurs de la Roca dels Moros o els hàbits alimentaris 
i de supervivència.
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La Clara: la Clara s’encarrega de l’activitat de les cai-
xes: l’objectiu d’aquesta activitat és esbrinar com es 
pintava i gravava a la prehistòria amb l’exemple de les 
representacions de la balma. Les eines, els motius, 
els suports… llavors aquí la Clara no entra a explicar 
el relat sobre les societats prehistòriques, només par-
la de l’art rupestre i ho fa amb materials i imatges in-
clusius. El discurs del material educatiu també inclou 
homes i dones.

El llenguatge

Quan s’utilitza el masculí genèric de manera oral o 
escrita, les dones poden estar-hi o no incloses, i sem-
pre queda aquest dubte; mentre que quan s’utilitza el 
femení, queda clar que els homes estan exclosos, i 
que fins i tot poden considerar una ofensa que algú 
els consideri inclosos en el gènere femení perquè, si 
hi ha homes en un col·lectiu, encara que sigui un no-
més, el nostre inconscient ens diu que s’ha d’usar 
el masculí per denominar tot el grup. Els estudis en 
coeducació ens parlen que les nenes van integrant 
des de petites en la seva memòria implícita que elles 
no són importants, que són secundàries, i ho podem 
evitar utilitzant fórmules inclusives.

Les dues educadores del Cogul fan servir el masculí ge-
nèric per explicar el discurs de l’activitat. Es dirigeixen 
a ells i elles normalment en masculí genèric, els nens. 
Durant la segona sessió de l’activitat del 9/10/2018 van 
introduir la pràctica coeducativa de posar-se noms en 
un adhesiu cada nen i cada nena, d’aquesta manera es 
podien dirigir directament pels noms d’elles i d’ells, sent 
aquesta una pràctica coeducativa.

L’àmbit relacional

A continuació s’observa l’ocupació dels espais al cen-
tre, i a les sales-taller per part de l’alumnat; la manera 
de relacionar-se els nens i les nenes, la manera de rela-
cionar-se de les educadores cap a l’alumnat i la relació 
del professorat acompanyant amb l’activitat i el grup.

Ocupació de l’espai

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

En les seqüències didàctiques de l’activitat, on tot el 
grup treballava unit, la de les caixes amb la Clara i la 

de la interpretació del calc amb l’Anna, la tendència 
dels nens era d’asseure’s a davant, a prop de les edu-
cadores, mentre que les nenes se situaven més cap 
als costats i enrere, encara que, sempre amb algu-
na excepció, també hi ha nenes davant, però moltes 
menys. Els nens s’agrupen entre ells en les estones 
que s’aixequen o es relacionen entre ells, i les nenes 
entre elles també. La socialització es fa marcant els 
gèneres. Hi ha representada la diversitat de cultures 
pròpia de Catalunya: nens i nenes negres, magrebins 
i magrebines i infants de països de l’est d’Europa. Es 
relacionen amb total normalitat i no hi ha cap conflic-
te entre infants durant totes les hores que van ser al 
centre (figures 58 i 59).

Figura 59: ocupació de l’espai per nenes i nens. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 58: ocupació de l’espai per nenes i nens. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/10/2018)

No hi ha equilibri entre l’agrupació aleatòria de l’alum-
nat quan els nens i les nenes es poden seure i ocupar 
l’espai lliurement, ho fan per gèneres i també bastant 
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barrejats. Durant el taller de pintura, es distribueixen en 
una taula tota de nenes, una altra tota de nens i dues 
de mixtes però amb els nens per un cantó i les nenes 
per un altre. Durant l’explicació del calc, hi ha tres file-
res de cadires: la primera filera s’omple de nenes (9), la 
segona de nens (8) i la tercera 3 nens i 4 nenes.

Les parts més buscades per nens i nenes que són 
a prop de l’educadora les busquen les nenes. En la 
distribució de nens i nenes a les taules de l’activitat 
de les caixes, les nenes es col·loquen cap al cantó de 
la Clara. Durant l’explicació del calc, la primera filera 
és ocupada per nenes.

Hi ha molts nens que es desconnecten de l’activitat, 
es distribueixen durant el taller de les caixes a la banda 
oposada a l’educadora, a prop de la paret de la sala 
(figures 60 i 61).

Relació alumnat

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

La majoria dels nens volen sortir com a voluntaris, 
nenes molt poques, encara que l’educadora va tri-
ant indistintament nens i nenes i intenta no repetir i 

que tothom participi i manipuli el material. En general 
tot el grup està molt atent a les explicacions i parti-
cipen molt, sobretot a mesura que avança l’activitat i 
agafen confiança. Les nenes són més passives però 
estan molt atentes a tot el que passa a la sala, i de 
vegades aixequen la mà per intervenir. Els nens són 
moguts i sempre volen participar, parlar i ser els pro-
tagonistes de l’activitat.

La majoria de nenes interaccionen entre elles, sobre-
tot en l’activitat del taller on s’agrupen per gènere, 
parlen i pinten. Els nens també interaccionen entre 
ells, sobretot en el taller de pintura, que és la part 
més creativa i lliure de l’activitat. Estan molt avesats a 
agrupar-se per gèneres.

Les interaccions de tot el grup són molt positives, 
nens i nenes es nota que estan gaudint de l’activi-
tat al cent per cent. Tots i totes participen del taller 
i de l’activitat de les caixes, és un grup molt moti-
vat i les educadores aconsegueixen que pràctica-
ment tots els nens i nenes estiguin atents durant 
tota l’activitat.

Algun nen més mogut de vegades desconnecta-
va però amb la dinàmica de l’educadora torna a 
enganxar-se a l’activitat. Obrir caixes i descobrir 

Figura 60: ocupació de l’espai per nenes i nens. Fotografia de l’autora de la tesi.
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coses els atrau molt, igual que pintar a la manera 
de la prehistòria (figures 62 i 63).

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/10/2018)

Durant l’activitat de les caixes, com a responsables 
de cada taula surten voluntàries 4 nenes i 1 nen. Des-
prés, quan la Clara va taula per taula preguntant les 
conclusions a les quals han arribat, en general parlen 
més les nenes i estan més atentes, encara que la 
Clara intenta que parlin totes i tots els components 
de les taules. Els nens parlen i molts es desconnecten 
després, són més impulsius i menys reflexius a l’hora 
de parlar, les nenes parlen de manera més reflexiva i 
estan atentes al que passa. A una de les taules (taula 
5) hi ha un nen que s’ofereix com a suport de la Clara 
i l’acompanya a les taules ajudant-la amb el material 
educatiu (figura 64).

Durant l’explicació del calc amb l’Anna, aixequen la mà 
5 nenes i 4 nens i l’Anna fa parlar tothom que ho vulgui. 
Dues de les nenes parlen més que la resta i aixequen 
la mà durant més temps i més vegades. Els nens aixe-
quen la mà de manera puntual i l’abaixen ràpid.

En general tot el grup està molt atent a les explicaci-

ons i participen molt, sobretot durant l’explicació del 
calc amb l’Anna i la visita a les pintures reals. Amb la 
Clara, les nenes són més actives i estan molt atentes 
a tot el que passa a la sala i intervenen. Els nens són 
més moguts, estan més desconnectats i situats en 
un segon pla.

La majoria de nenes interaccionen entre elles, sobre-
tot en l’activitat del taller, on s’agrupen per gènere, 
parlen i pinten. Els nens també interaccionen entre 
ells, sobretot en el taller de pintura, que és la part més 
creativa i lliure de l’activitat (figures 65 i 66) .

Interaccionen menys entre nens i nenes, estan molt 
avesats a agrupar-se per gèneres amb alguna ex-
cepció de nens que sí que interaccionen amb nenes, 
com ara el nen de la taula 5.

Durant l’activitat no hi ha hagut cap conflicte desta-
cable. Dos nens més desconnectats són interpel·lats 
per les mestres que estan pendents d’ells. Les inte-
raccions del grup són positives, encara que entre ells 
i elles no es barregen gaire.

Durant l’activitat de les caixes nois i noies manipulen 
el material; encara que en un primer moment capta 
l’atenció de tothom, són les nenes les que acaben 

Figura 61: ocupació de l’espai per nenes i nens. Fotografia de l’autora de la tesi.
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Figura 63: relació de l’alumnat durant l’activitat. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 62: relació de l’alumnat durant l’activitat. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 64: nen voluntari que acompanya a la Clara durant l’activi-
tat. Fotografia de l’autora de la tesi.

escrivint al dossier i contestant a l’educadora. Hi ha 
excepcions, però, alguns nens també participen de 
manera activa, però molt menys; la majoria acaba 
desconnectant al cap de 15-20 minuts de l’activitat 
de les caixes. Hi ha un noi a la taula 3 (3 nenes i 2 
nens) que agafa totes les imatges i no les comparteix. 
Les altres persones de la taula no s’atreveixen a de-
manar-li-ho i estan aturades fins que arriba la Clara, 
que distribueix per la taula les imatges de manera 
natural. Després una professora també ajuda a que 
sigui així, ja que el nen agafa el material tota l’estona 
per a ell i no el comparteix (figures 67 i 68).

Al grup són bastant autònoms i autònomes. Hi ha un 
noi en actitud de suport (taula 5) amb la Clara, que 
l’ajuda amb el material i l’acompanya. Durant l’acti-
vitat de les caixes els nens han desconnectat més.

La Clara durant l’activitat de les caixes posa en marxa 
una dinàmica coeducativa: tria ella mateixa nens i ne-
nes per distribuir-los a les 5 taules i fer grups mixtes 
barrejant nenes i nens que no estan acostumats ni 
acostumades a no ajuntar-se amb qui volen. Les tau-
les queden distribuïdes de la següent manera:

Figura 65: distribució per gèneres durant el taller de pintura. Foto-
grafia de l’autora de la tesi.

Figura 66: distribució per gèneres durant el taller de pintura. 
Fotografia de l’autora de la tesi.
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Taula 1: 3 nenes, 2 nens. Taula 2: 3 nenes, 2 nens. 
Taula 3: 3 nens 2 nenes. Taula 4: 4 nenes, 1 nen. 
Taula 5: 3 nens, 1 nena.

Es col·loquen del costat de la Clara 6 nenes davant 
i 2 nens, les nenes atentes i responen, els nens en 
un segon terme més desconnectats. La Clara de-
mana una persona de cada taula de responsable 
per agafar les caixes i surten 4 nenes i 1 nen. Les 
nenes són les que estaven situades a prop d’ella 
amb anterioritat.

Relacions que s’estableixen a les taules:

Taula 2: 3 nenes, 2 nens. Un nen agafa totes les fitxes 
i no les comparteix, les nenes no li demanen i omplen 
la fitxa sense mirar el material, fins que arriba la Clara 
i distribueix les fitxes per la taula i la mestra més tard, 
dona suport i ajuda a fer l’activitat.

La nena de la taula 5 passa a la taula 4, deixant els 3 
nens sols, i després torna.

Taules 4 i 5 desconnecten i després de 15 minuts han 
acabat o no volen continuar.

Quan han acabat de relacionar el material de cada 
caixa la Clara ajuda a treure conclusions i explicar el 
que han fet:

Taula 5: aixequen la mà 1 nen i 1 nena. Explica un nen 
que està molt atent i l’educadora interpel·la un altre 
nen, després la nena, ara l’altre nen, fent participar to-
tes les persones de la taula. El primer nen torna a ex-
plicar molt motivat i atent, ensenya les fotos a tothom.

Taula 4: parlen dos nenes fluixet. A les preguntes que 
la Clara llença a tothom, responen el nen motivat de 
la taula 5 i dos nenes de la taula 3. La Clara també fa 

participar totes les persones de la taula 4. El nen de la 
taula 5 també interacciona amb la taula 4, molt atent.

A les preguntes generals que va fent la Clara, dues ne-
nes (taula 1, 2) i un nen (taula 5) estan atents i responen.

Taula 3: parlen 2 nens i 2 nenes. El nen motivat de la 
taula 5 s’apropa. Tots i totes volen parlar i ho fan, els 
nens manipulen el material tota l’estona, les nenes 
parlen i miren la Clara.

Taula 2: parla una nena tímidament, la resta no. El nen 
d’abans (taula 2) continua agafant tot el material i descon-
nectat. Les nenes contesten i els 2 nens no participen.

La Clara agafa una de les targetes per fer preguntes 
a tot el grup i s’apropen a ella 10 nenes i el nen de la 
taula 5 que la vol ajudar.

Taula 1: 2 nenes contesten què han fet i els nens es-
tan desconnectats.

En general, durant l’activitat de les caixes, les nenes 
i els nens interaccionen poc, encara que a poc a poc 
es van adaptant i acaben fent l’activitat units i unides. 
Quan es poden col·locar com vulguin a l’hora de pin-
tar, interaccionen molt entre les nenes i entre els nens 
perquè han triat amb qui posar-se, no com abans.

Quan s’acaba l’activitat de les caixes, tothom marxa 
cap a fora, només es queda a recollir una nena el 
material de la seva caixa. Quan veu que tothom ha 
marxat, ella també marxa. Una altra nena es queda 
copiant a la seva llibreta continguts de l’activitat (figu-
res 69 i 70) .

Taller de pintura: nens i nenes es col·loquen on volen 
i tots i totes pintes, aquesta activitat agrada molt. No 
recullen el material abans de marxar.

 68: nen que no comparteix el material i taula mixta creada per la 
Clara. Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 67: nen que no comparteix el material i taula mixta creada 
per la Clara. Fotografia de l’autora de la tesi.
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Relació professorat

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

Hi havia quatre mestres i totes estaven pendents de 
l’alumnat en tot moment donant suport a les educa-
dores i controlant que nens i nenes estiguessin atents 
i atentes. També una d’elles va pintar amb l’alumnat 
durant el taller i una altra rentava les mans dels infants 
i una altra acompanyava al lavabo qui volgués anar-
hi. Estaven compenetrades, ajudaven els infants, els 
cridaven l’atenció de l’activitat i a la vegada participa-
ven. Estratègies coeducatives evidents no se n’han 
vist, però sí que semblava que tractaven tothom igual 
i amb estima.

Figura 70: nena que recull i nena que copia continguts. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 69: nena que recull i nena que copia continguts. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/10/2018)

Hi havia quatre persones docents, tres dones i un 
home. Es van distribuir dos per grup, en el grup que 
es va fer el seguiment hi havia dues dones que en 
tot moment estaven pendents de l’alumnat donant 
suport a les educadores i controlant que nens i ne-
nes estiguessin atents i atentes. No van fer pregun-
tes a les educadores i no van ser participatives en 
l’activitat en si, només donant suport sobretot du-
rant l’activitat de les caixes perquè nens i nenes no 
es despengessin. No s’han observat pràctiques co-
educatives per part de les dues mestres que acom-
panyaven el grup.

Relació educadora - alumnat

Les dues educadores del Cogul es relacionen de 
manera molt positiva amb tot el grup. Destaquen pel 
seu nivell de coneixement d’estratègies competen-
cials perquè la participació sigui efectiva. Fan servir 
l’escolta activa generant molt bon clima de treball i 
molta motivació de l’alumnat a l’hora de realitzar les 
tasques en les dues parts del taller.

Les educadores també treballen l’apoderament i l’au-
toestima dels nens i nenes que participen, revalorit-
zant les seves aportacions, cap resposta és negativa, 
es positivitzen les respostes i es retornen al grup.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

Pràctica coeducativa: Les educadores es rela-
cionen molt bé amb el grup, encara que no es 
preocupen de donar les mateixes oportunitats 
a nenes i nens a l’hora d’intervenir i triar per-
sones voluntaris, de manera que acaben par-
ticipant més nens. La participació és bastant 
igualitària per part de tothom, encara que els 
nens, més dominants, són els que més parti-
cipen, prenien la paraula o el protagonisme a 
les nenes i les educadores no ho recondueixen. 
Les educadores fan servir el masculí genèric per 
referir-se al grup i en el relat de l’activitat.

Recollir el material utilitzat entre els nens i les ne-
nes. Les caixes i els material que contenien van ser 
recollides més tard per una de les educadores, a 
l’igual que les pintures i materials fets servir durant 
el taller. Es una oportunitat perduda per treballar la 
col·laboració entre tots i totes evitant estereotips 
de gènere establertes en aquest tipus de tasca.
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Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/15/2018)

Pràctica coeducativa: l’activitat s’inicia posant els 
noms de les nenes i nens en un adhesiu per poder di-
rigir-s’hi directament. Encara així, quan es dirigeixen 
al grup, és difícil que no ho facin en masculí genèric. 
El relat continua sent en masculí genèric, no hi ha 
llenguatge inclusiu.

Una altra pràctica coeducadora és quan la Clara fa 
grups mixtes per ocupar les taules de treball. A l’hora 
de col·locar-se cada nen o nena al lloc assignat hi 
ha dubtes entre ells i elles que no s’acaben de sen-
tir còmodes i busquen amb la mirada a companys i 
companyes a veure on són. Costa una mica acabar 
de fer seure els grups. Finalment es col·loquen i en 
la distribució de cada taula nens i nenes s’ajunten i 
treballen juntament d’aquesta manera.

No es recull el material podent posar en pràctica el 
compartir un rol que normalment s’assigna a les ne-
nes o educadores, per trencar aquesta jerarquia i que 
sigui una tasca compartida.

Observació de la pràctica educativa

En aquest apartat es recullen les observacions de 
l’avaluació externa sobre la pràctica educativa i les 
metodologies emprades per part de cada educadora 
durant l’activitat. També es recullen les observacions 
de la pràctica educativa de les pròpies educadores, 
fetes en el qüestionari de valoració dirigit a elles, i les 
observacions fetes pel professorat participant de les 
activitats educatius. En l’últim apartat es recullen les 
observacions de nenes i nens al Cogul, on es van fer 
qüestionaris d’avaluació per l’alumnat.

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació externes de les activitats del Cogul es poden 
consultar en els annexos 6 i 7.

Observació de la pràctica educativa  
de l’avaluació externa

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

Les dues educadores utilitzen l’escolta activa i 
preguntes generadores de debat durant tota l’ac-
tivitat, que fa que l’alumnat participi lliure i activament 
del seu propi procés d’ensenyament – aprenentatge, 
i és clau per poder desenvolupar una activitat par-
ticipativa i competencial. Nens i nenes, gràcies a la 

manera de fer de les educadores, sense pressa i dei-
xant que elles i ells s’expressin amb total llibertat, fan 
que l’activitat sigui significativa i que entenguin com 
es feia l’art rupestre durant la prehistòria: materials, 
suports, motius, etc. 

També s’aconsegueix que nens i nenes s’expressin 
emocionalment. Al taller l’educadora els hi diu que 
expressin el que han sentit al llarg de l’activitat en la 
plasmació de la seva pintura i posa música clàssica 
per acompanyar el moment. Abans de marxar van 
voler fer petons i abraçades a les educadores.

Les educadores es posen a l’alçada dels infants, 
escoltant amb atenció el que diuen i reafirmant po-
sitivament les seves aportacions; s’aconsegueix 
un molt bon clima de treball, convivència i joc.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/10/2018)

L’Anna connecta molt bé emocionalment amb l’alum-
nat i aconsegueix atreure l’atenció de gairebé tot el 
grup durant l’explicació del calc de les pintures. Tots i 
totes estan atentes a allò que es diu a la conversa. El 
seu coneixement sobre les societats que van passar 
pel Cogul és impecable i cada vegada aplica més la 
perspectiva de gènere al relat, introduint la valoritza-
ció de la feina de les dones i parlant d’altres diversi-
tats i intercanviant rols de gènere estereotipats.

La Clara s’implica amb tot el grup a l’hora de fer l’ac-
tivitat i la seva estratègia didàctica fent servir l’escolta 
activa, que li funciona molt bé. Va aplicar estratègies 
de la coeducació a l’hora de treure persones volun-
tàries i de gestionar els i les ocupants de les taules 
garantint taules paritàries i treball col·laboratiu i parti-
cipatiu per tothom.

Les dues educadores utilitzen l’escolta activa i pre-
guntes generadores de debat durant tota l’activitat; 
donant protagonisme a l’alumnat que desenvolupa 
una activitat participativa i competencial.

També ha estat molt positiu posar els noms de 
l’alumnat, per poder fer participar un major nombre 
de nenes i nens i fer-los sentir-se protagonistes.

Resultats de l’autoavaluació de les educadores

En aquest cas, les dues educadores avaluen la seva pràc-
tica en les dues activitats a través d’un únic qüestionari.

Totes les observacions fetes en el qüestionari de les 
educadores de les activitats del Cogul es poden con-
sultar en els annexos 8 i 9.
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Com pintaven i gravaven a la prehistòria

Pel que fa a la primera taula del qüestionari, que pregun-
ta sobre el plantejament didàctic i el funcionament de 
l’activitat, les dues educadores s’avaluen amb les pun-
tuacions més altes: molt assolit o assolit. Les dues se 
senten molt preparades per fer l’activitat i també opinen 
el mateix sobre la captació de l’atenció del grup.

Les dues valoren l’adaptació de les activitats al temps 
de durada, que normalment és tot un matí d’activitat 
pel fet de la llunyania del nucli del Cogul. Quan una 
escola visita el centre, es queda unes quantes hores, 
fet que fa que l’adaptabilitat de les seqüències didàc-
tiques o diferents activitats sigui recurrent.

Les aptituds didàctiques personals: 

L’Anna es puntua com a molt assolit l’explicació clara 
dels continguts i la Clara com a assolit. En aspectes 
com ara l’adaptació del llenguatge per promoure dià-
leg o reflexió es puntuen com a fita assolida i sobre la 
qüestió de si aconsegueixen posar l’alumnat com a 
centre de l’aprenentatge, la Clara posa assolit i l’An-
na, poc assolit. L’Anna afegeix que quan l’alumnat ha 
deixat de ser-hi el protagonista és quan no ha pogut 
provocar-los emocions.

Pel que fa als aspectes pràctics com ara l’arribada 
del grup al centre i l’explicació de les normes o la 
detecció dels coneixements previs les han asso-
lit, encara que les dos coincideixen a posar poc 
assolida a la participació en aspectes pràctics de 
l’activitat.

Altres comentaris de l’Ana:

Diu que se sent preparada per desenvolupar l’activi-
tat, però que de vegades les expectatives personals 
poden no coincidir amb les experiències del grup.

També diu del temps de durada de l’activitat 
que moltes vegades depenen del desenvolupa-
ment per part del grup de l’activitat, la velocitat i 
la dinàmica diferent. Les activitats del Cogul diu 
que són molt completes i ambicioses i que te-
nen una base molt ampla que pot adaptar-se a 
cada grup i dimensionar-se sense que es perdin 
competències.

També afegeix que quan no ha captat l’interès dels 
i les alumnes és quan els ha deixat pel seu compte, 
sense ser el centre de l’aprenentatge, i que la clau és 
provocar les seves emocions.

Altres comentaris de la Clara:

Explica que en el cas del Conjunt Rupestre de la 
Roca dels Moros, el principal condicionant és la ubi-
cació. Moltes de les escoles que hi van no ho fan 
només per passar una hora o un parell d’hores, sinó 
que la ubicació del conjunt obliga en molts casos a 
romandre durant tot un matí i fins i tot també la tarda. 
Això fa que les activitats hagin de ser molt flexibles 
en quant a la seva durada, incorporant més o menys 
elements en funció de l’estona que romangui el grup 
al centre. Parla de les persones docents, i expressa 
que la seva intervenció es limita a fer grups i distribuir 
l’alumnat o guiar-los a través de l’espai. No tenen un 
paper rellevant en l’organització d’aquestes qüesti-
ons pràctiques, que considera que l’haurien de tenir, 
i per tant caldria revisar les pautes seguides per a 
l’activitat.

 
Resultat de l’avaluació del professorat

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació del professorat de les activitats del Cogul es 
poden consultar en els annexos 10 i 11.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

Es recullen dos qüestionaris del professorat fets de dos 
en dos de manera conjunta, de manera que es té l’opi-
nió de les quatre persones docents que van venir a fer 
l’activitat, i enviats des de l’escola amb posterioritat.

Plantejament didàctic de l’activitat: creuen que l’activi-
tat ha estat adequada a l’edat de l’alumnat, ja que la 
motivació i la participació dels i les infants va ser màxi-
ma, a més de la tria de continguts i la seva presenta-
ció. La durada també els ha semblat molt adequada.

Els materials: també estan molt ben valorats, encara 
que es demana tenir més recipients amb pintures per 
compartir.

Percepció de l’aprenentatge: han escollit l’activitat 
per adaptar-la amb el currículum de l’escola i creuen 
que han après amb l’activitat, i han agafat idees per 
aplicar amb posterioritat a l’aula, i han experimentat 
la vivència de la teoria de l’aula en un lloc adient i un 
entorn natural.

Satisfacció: en general les ha agradat tot, buscar les 
pedres, les caixes, etc. No els ha agradat, diuen en un 
dels qüestionaris, l’explicació teòrica davant del calc 
de les pintures. Tornarien a fer l’activitat perquè està 
molt ben plantejada i les educadores patrimonials 
connecten perfectament amb l’alumnat. Recomana-
rien l’activitat perquè és una manera molt agradable 
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d’apropar-se a l’art rupestre i al patrimoni català i per-
què és una activitat participativa.

Informació referent a l’educadora: els punts forts que 
valoren són el coneixement del tema, les habilitats 
didàctiques, el caràcter agradable i la facilitat per 
captar l’atenció. Com a punts febles destaquen que 
a l’activitat de les caixes no els ha agradat la forma 
d’organització, proposen marcar al terra un semicer-
cle perquè nens i nenes tinguin el seu espai i l’educa-
dora el seu, i així veure millor, tots i totes, els materials 
i l’explicació.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/010/2018)

Des de l’escola, uns dies més tard, van enviar el formu-
lari per docents que els van donar el dia de l’activitat. 
Es tracta d’una única avaluació feta per dues mestres.

Plantejament didàctic: la resposta és positiva i entre 
d’altres coses es valoren l’adequació de la visita a 
l’edat de l’alumnat, i que està relacionada temàtica-
ment amb els continguts treballats a classe i les di-
nàmiques prèvies. La durada de l’activitat la valoren 
com a molt adequada.

La segona pàgina de l’avaluació no la van enviar, se 
suposa que per una errada durant l’escaneig, i no sa-
bem com van valorar els materials ni la percepció de 
l’aprenentatge, que es demanava a la segona pàgina.

Després de l’activitat: han trobat a faltar algun vídeo 
adequat a l’edat recreant les pintures. Es queixen de la 
mala sonoritat del centre d’interpretació. Com a punt 
feble de les educadores han trobat poc dinamisme 
durant l’activitat de les caixes. Tornarien a fer l’activitat 
perquè diuen que a l’alumnat els ha agradat força.

Resultat avaluació de l’alumnat

En aquest cas, també es recullen les avaluacions de 
l’alumnat al Cogul. Aquestes avaluacions s’envien 
uns dies més tard des de l’escola que ha participat. 
Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació de l’alumnat de les activitats del Cogul es 
poden consultar als annexos 12 i 13.

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(29/05/2018)

S’han recollit 10 qüestionaris fets per l’alumnat i en-
viats des de l’escola al centre d’interpretació, 5 de 

primer de primària i 5 de segon. Als 10 els ha agra-
dat l’activitat. Les coses que destaquen que més 
han agradat són: 3 pintar les pedres (una persona 
afegeix amb la ploma) i els altres 6 veure les pintures 
rupestres a la balma.

El que menys va agradar van ser aspectes externs a 
l’activitat: diuen que el viatge en autobús i els cucs 
que bellugaven pel terra del centre d’interpretació. 
Només una persona comenta que no li ha agradat 
pintar amb els dits.

No han trobat res a faltar i quan preguntem si han 
après coses noves surten algunes idees com ara 
que han après com es pintava i gravava a la prehis-
tòria (5 infants), coses sobre la prehistòria (3 infants), 
com escrivien amb punxó (1 infant) i les explicacions 
de l’Anna (1 infant).

Com pintaven i gravaven a la prehistòria 
(9/010/2018)

S’han recollit 19 qüestionaris de l’alumnat partici-
pant i que l’escola va enviar uns dies més tard al 
centre d’interpretació.

A la pregunta on puntuaves l’activitat amb 3 possi-
bles respostes: gens, mig o molt. A 17 nens els ha 
agradat molt (alguns especifiquen moltíssim) l’activi-
tat, i a 2 mig.

A la pregunta “què és el que més t’ha agradat?”, 
hi ha unanimitat: les 17 persones diuen que el que 
més va ser pintar les pedres i quatre van afegir que 
visitar les pintures originals (3 diuen cova, una diu 
balma).

Què t’ha agradat menys: 10 persones diuen que no 
han trobat res que no els hagués agradat, 6 diuen 
que el que menys els ha agradat ha estat l’activitat 
de les caixes, 1 l’explicació de les pintures i 2 veure 
les pintures reals.

Les 19 respostes diuen que no han trobat res 
a faltar.

A la pregunta “has après alguna cosa?”, 17 per-
sones diuen que han après com es pintava i quins 
estris es feien servir a la prehistòria: pintar pedres i 
amb plomes els ha cridat molt l’atenció. Altres res-
postes més genèriques diuen que han après coses 
de la prehistòria i les pintures rupestres, una espe-
cifica que ha après les pintures rupestres del Cogul 
i una altra diu que ha après les pintures rupestres i 
com interpretar-les.
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Discussió

El relat de l’educadora patrimonial durant l’activitat

Les educadores del Cogul fan un discurs inclusiu, so-
bretot al seguiment de la segona activitat, on hi ha 
hagut un treball de sensibilització sobre el tema, des-
prés de la realització de la primera activitat. Es van 
introduir les tasques de cura i manteniment en mans 
de les dones, com a importants dins de la prehistò-
ria, es van tractar alguns estereotips de gènere que 
anaven sortint, com ara que les dones estaven a les 
coves i els homes es dedicaven a la caça. Fa falta, 
però, introduir altres diversitats socials dins del relat, 
com ara els i les infants o la gent gran i treballar més 
els rols de gènere.

Seria recomanable construir un guió de la visita, so-
bretot en la part més teòrica, en què s’explica el calc 
de les pintures i com era la societat que el va crear, 
i introduir-la en el relat des de les categories de l’ar-
queologia feminista.

Les il·lustracions no es van utilitzar durant el desen-
volupament de les activitats. Es recomana que s’in-
tegrin a la pràctica educativa, ja que es van dissenyar 
pensades per reforçar la narrativa sobre les societats 
passades i haguessin ajudat els i les infants a veure 
com les dones també feien tasques de producció i 
tecnològiques, a més de les tasques de manteniment 
i cura. A més, en aquests dibuixos hi apareixen nens 
i nenes ajudant a les tasques i jugant, fet que serviria 
perquè els i les infants es sentissin representats i re-
presentades en aquella època històrica. Es recomana 
fer servir aquestes il·lustracions com a complement 
de les activitats educatives que es fan al centre d’in-
terpretació.

El llenguatge

Les educadores del Cogul fan servir el masculí ge-
nèric en general, per a referir-se al grup “de nens”. 
No inclouen les nenes. També fan servir aquesta 
fórmula durant el transcurs de l’activitat de manera 
habitual.

Fer aquests canvis en el llenguatge escrit és relativa-
ment fàcil, es tracta de canviar el masculí genèric per 
altres fórmules inclusives com el desdoblament del 
gènere en les paraules quan no trobem una paraula 
genèrica que inclogui els dos gèneres. Un exemple 
seria utilitzar la paraula “alumnat” com a genèric in-
clusiu per a “els alumnes”. Quan el genèric no és in-
clusiu, com “els nens”, el més fàcil és utilitzar “nens i 
nenes”, o “els i les nenes”. També “els i les alumnes”, 
utilitzant l’exemple anterior.

En la pràctica educativa, a nivell oral és més compli-
cat, atès que tenim integrat el masculí genèric i costa 
canviar aquest paradigma, però es recomana en el 
discurs que s’utilitza diàriament sobre les societats 
prehistòriques durant l’activitat; fer-ho present. Una 
manera pot ser escriure-ho i compartir-ho amb la res-
ta d’educadores, i fixar una manera inclusiva de nar-
rar-ho, no només a nivell gramatical i incloent altres 
temes que tenen a veure amb les temàtiques ocultes 
pel relat oficial.

A l’hora de dirigir-nos específicament als nens i a les 
nenes, el millor recurs és saber els noms de l’alumnat, 
pràctica que es pot sistematitzar aplicant diferents 
estratègies, com per exemple posar el nom als nens 
i nenes des del començament de l’activitat en un ad-
hesiu i així dirigir-se a ells i elles pel nom. Aquesta 
estratègia ajuda a fer participar tot l’alumnat, sobretot 
quan és un grup petit, fet que enforteix l’autoestima 
grupal i individual: tots i totes són importants.

Durant l’activitat del 9/10/2018 al Cogul es va in-
troduir la pràctica coeduativa de posar els noms 
de l’alumnat en adhesius i d’aquesta manera les 
educadores es podien dirigir directament pels 
seus noms.

L’àmbit relacional i l’ocupació de l’espai

L’observació de com els nens i les nenes s’agrupen 
de manera aleatòria per l’espai no és equitativa, la 
tendència és fer-ho per grups del mateix gènere sen-
se trencar les jerarquies que s’estableixen, on els 
nens acaparen més l’atenció de les persones edu-
cadores i ocupen els espais privilegiats, a prop de 
l’educadora o a prop del material. També en ocasions 
el material és manipulat més temps pels nens, i les 
nenes són observadores de com ho fan ells.

També s’observa que a l’hora de fer grups de treball, 
de manera aleatòria, l’alumnat s’agrupa per gène-
res, perdent l’oportunitat de relacionar-se amb altres 
membres de la classe i de mitigar els protagonismes 
que es donen en els grups establerts.

A l’hora de sortir com a alumnat voluntari, les edu-
cadores trien més nens i ocupen més temps relaci-
onant-s’hi. Això és degut a que els nens criden més 
l’atenció en l’espai sonor per la seva insistència a 
participar, i elles els acaben donant la paraula, inclús 
en més d’una ocasió, perdent l’oportunitat que les 
nenes també puguin participar directament.

El col·lectiu de nenes participa més en segon terme i 
són molt més discretes a l’hora de voler ser voluntà-
ries o apropar-se al material, i perden, si l’educadora 
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no les interpel·la, l’oportunitat d’expressar-se amb 
més llibertat.

Algunes accions per trencar jerarquies de gènere 
podrien ser:

S’ha vist que durant la realització de les activitats no 
s’aconsegueix la participació equitativa en el treball 
amb nenes i nens. Els que més participen són els 
nens, criden més l’atenció i per això se’ls dona més 
la paraula. En la pràctica coeducativa, les persones 
educadores utilitzen diferents estratègies, en aquests 
casos, per trencar la jerarquia de gènere, com donar 
conscientment la paraula a les nenes que també la 
demanen, o preguntar directament sense demanar 
voluntaris o voluntàries. Davant la insistència dels 
nens, se’ls pot interpel·lar de manera respectuosa 
amb frases com: “Tu ja has participat, ara deixarem 
que altres persones puguin aportar les seves idees”. 
No vol dir que no se li torni a donar la paraula, però 
sempre tenint present la resta del grup que també vol 
participar. En preguntes directes, una altra estratè-
gia és no demanar persones voluntàries i interpel·lar 
conscientment nens o nenes que mai participen.

Quan algun nen crida més l’atenció del compte i no 
deixa que el transcurs de l’activitat transcorri amb 
normalitat, se’l pot col·locar a prop de l’educadora 
i de l’educador, cridant-lo pel nom directament, si 
el sabem, o preguntant-l’hi i dient-li que s’acosti a 
les zones que ells i elles consideren importants: a 
prop de la persona educadora, del material peda-
gògic, etc.

Saber el nom de l’alumnat és important a l’hora de 
relacionar-se amb el grup amb més facilitat i més 
equitat. Per als nens i les nenes, que et dirigeixis pel 
nom fa que se sentin importants i reforça la seva au-
toestima i és una manera de no utilitzar en el llen-
guatge el masculí genèric que s’utilitza de manera 
generalitzada pels i les educadores.

Recollir el material educatiu: és una tasca ideal per 
trencar els estereotips de gènere i les jerarquies. En 
recollir el material educatiu que han utilitzat, nens i 
nenes estan integrant que és una activitat de tots i 
totes, no només de les nenes o de les dones.

Algunes accions per trencar l’agrupació entre gè-
neres podrien ser:

En els tallers es va veure com els nens i les nenes 
se situen en les taules de les aules per gèneres de 
manera aleatòria, no relacionant-se amb unes altres 
i altres companys i treballant de manera també jeràr-
quica. En els grups aleatoris sol haver-hi una persona 
líder que decideix com es realitza l’activitat o aca-
para el material educatiu, perquè es tracta de grups 
afins i d’amics i amigues amb qui estan acostumats 
i acostumades a relacionar-se. Formant grups mixtos 
conscientment es trenquen aquestes jerarquies i la 
pràctica educativa es fa més col·laborativa i sense je-
rarquies destacables. Ocupar un petit espai de temps 
de manera sistemàtica quan s’arriba a la sala del taller, 
per asseure als nens i les nenes d’una manera cons-
cient per la persona educadora, ajuda a la pràctica 
coeducativa i treballa l’equitat. A vegades hi ha nens i 
nenes que se sorprenen perquè estan habituats i ha-
bituades a asseure’s amb qui volen, però la posició de 
preeminència de la persona educadora normalment 
fa que no hi hagi problema. En els primers moments 
es relacionen amb reticència, però a poc a poc es 
van comunicant i relacionant. Si en algun grup hi ha 
alguna resistència més forta, es pot canviar a una altra 
taula, però han de ser casos extrems. Aquesta pràcti-
ca, quan se sistematitza, no dura més de 3-5 minuts, 
es fa a la porta dels tallers o abans de triar les taules, 
a mesura que entren a la sala i se’ls distribueix per les 
taules de manera conscient.

Una altra manera és donant un número a cada perso-
na; per exemple, si es faran 5 grups, distribuir l’alum-
nat de l’1 al 5 de manera equitativa i després que els 
1 seguin junts, els 2 també, i així successivament.

Els estereotips: en les interaccions entre les persones 
educadores i l’alumnat, contínuament surten estereo-
tips de gènere, que es treballen a vegades amb més o 
menys fortuna. La manera de detectar-los i corregir-los 
passa per una avaluació contínua exterior després de 
la fase de conscienciació de les persones educadores.

Una manera efectiva seria que les pròpies educado-
res fessin seguiments de la pràctica educativa dels 
seus companys i companyes per detectar aquests 
estereotips (alguns molt freqüents que tenen a veu-
re amb els rols de gènere actuals), i treballar-los a 
posteriori entre tots i totes. Es pot fer una llista dels 
que vagin sortint i alhora anar apuntant les mesures 
correctores per poder gestionar-ho en el moment 
que tornin a sortir.
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PART 4. 
EINA DE DIAGNOSI EN COEDUCACIÓ 
PATRIMONIAL PER A LA DIVULGACIÓ 
DE L’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA
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A continuació es presenta l’eina de diagnosi en coe-
ducació patrimonial per a la divulgació de l’arqueolo-
gia prehistòrica. Es tracta d’una rúbrica d’indicadors 
que serveix per analitzar cadascun dels ítems que 
hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar un pro-
grama d’avaluació coeducatiu per a la divulgació de 
la prehistòria.

Aquesta eina no s’ha d’utilitzar per adjudicar una 
qualificació, sinó com a recurs per obrir un debat dins 
dels equips dels museus i equipaments patrimonials 
que permeti, mitjançant la reflexió basada en l’acció, 
l’autoformació de les persones i l’assoliment d’una 
divulgació sobre la prehistòria cada vegada més in-
clusiva i que aplica la perspectiva de gènere.

Aquest instrument permetrà prendre consciència de la 
realitat i de la necessitat, o no, d’actualitzar i/o ade-
quar als espais expositius els material didàctics i les 
activitats que ofereixen les institucions patrimonials per 
aconseguir un màxim aprofitament per corregir el biaix 
de gènere que predomina en els discursos tradicionals 
dels museus d’arqueologia. Es tracta de tenir un estri 
que permeti avaluar per millorar, per aprendre.

La rúbrica d’avaluació està formada per indicadors 
centrats en la coeducació patrimonial, definits per les 
pautes d’observació prèvies aplicades a l’estudi del 
Cogul,i els resultats generats. La immersió en totes 
les dades serveix com a referència per a la revisió 
del disseny teòric previ, replantejant el sistema d’in-
dicadors elaborats per al disseny inicial de les pautes 
d’observació, i influenciades en les anàlisis posteriors 
de les dades resultants.

Els indicadors, un total de 47, es troben desglossats 
en diferents nivells segons el grau d’assoliment de 
cada un d’ells. Cada indicador correspondrà a un 
dels àmbits que defineixen els àmbits d’acció de la 
coeducació patrimonial per a la divulgació de la pre-
història. Per a cada àmbit pot haver-hi tots els indica-
dors que es vulguin avaluar. És una eina en constant 
revisió, no és tancada, i es pot ampliar, si cal, cada 
cop que la posem en ús, per millorar la tasca inclusiva 
dels projectes.

Els àmbits triats són els que defineixen els àmbits 
d’acció de la coeducació patrimonial: els sabers de 

referència: els relat de l’espai expositiu, de les il·lus-
tracions i de les vitrines (recursos educatius passius), 
l’àmbit relacional de l’acció educativa directa (relat de 
l’educadora, ocupació dels espais, relació educado-
ra – alumnat i relació entre alumnat) i el llenguatge, ja 
sigui oral o escrit.

En l’àmbit espai expositiu, 10 indicadors, es poden 
avaluar col·leccions permanents de museus d’arqueo-
logia i equipaments patrimonials sobre la prehistòria, o 
exposicions temporals que es vulguin crear o millorar 
tenint en compte l’aplicació de la perspectiva de gè-
nere per elaborar un relat cada vegada més inclusiu.

En l’àmbit il·lustracions, 11 indicadors, pot fer refe-
rència a una sola imatge de temàtica activa, amb una 
escena o diverses, que es vulgui avaluar, ja sigui de la 
museïtzació, de l’espai expositiu o algun recurs edu-
catiu. També es pot aplicar a una col·lecció d’imatges 
creada amb una finalitat comuna, com és el cas del 
Cogul, que es van crear per complementar el relat de 
les activitats educatives.

En l’àmbit vitrines, 3 indicadors, s’analitzen els ob-
jectes de la cultura material triats per a les exposici-
ons i espais expositius i canviar el disseny tradicional 
de peça aïllada sense la informació necessària, per 
canviar aquesta manera més tradicional d’exhibir 
las restes arqueològiques materials. La memòria de 
producció de cada objecte, l’objecte en si mateix, la 
memòria de circulació, l’objecte en el macroespai i la 
memòria d’ús, l’objecte en el microespai.

En l’àmbit de l’acció educativa directa, 19 indicadors, 
tenen molt a veure amb els resultats de les avaluacions 
i observacions fetes, i els comportaments reiterats i es-
tereotipats, que per motius de socialització de gènere 
es succeeixen durant la realització de la divulgació mit-
jançant les activitats. Per això s’han tingut en compte 
els que més es repeteixen per tenir-los presents a l’ho-
ra d’establir estratègies per superar-ho.

I per últim, l’àmbit de l’ús del llenguatge inclusiu, 4 
indicadors, per anar millorant-ho a poc a poc, ja sigui 
escrit, ja sigui oral.

Exemple de la distribució del disseny de la rúbrica de 
l’eina de diagnosi:
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Taula 10: esquema del disseny de l’eina de diagnosi

EINA DE DIAGNOSI EN COEDUCACIÓ PATRIMONIAL PER A LA DIVULGACIÓ DE L’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

ÀMBITS INDICADORS MOLT ASSOLIT FORÇA ASSOLIT POC ASSOLIT NO ASSOLIT

ELS SABERS DE 
REFERÈNCIA

(relat als recursos 
educatius passius)

ESPAI EXPOSITIU
1. Indicador  
2. Indicador 
Etc.

IL·LUSTRACIONS

VITRINES

ACCIÓ  
EDUCATIVA  
DIRECTA: ÀMBIT 
RELACIONAL

RELAT ORAL DE 
L’EDUCADORA

OCUPACIÓ  
DELS ESPAIS

RELACIÓ EDU-
CADORA - ALUM-
NAT

RELACIÓ ENTRE 
ALUMNAT

EL LLENGUATGE
ORAL

ESCRIT

EINA DE DIAGNOSI EN COEDUCACIÓ PATRIMONIAL PER A LA DIVULGACIÓ 
DE L’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

AMBITS INDICADORS MOLT ASSOLIT FORÇA ASSOLIT POC ASSOLIT NO ASSOLIT

1. Es té en comp-
te la presència 
femenina en la 
construcció de 
la prehistòria de 
manera estruc-
tural.

S’explica la prehis-
tòria des del punt 
de vista equitatiu, 
homes i dones 
constructores de 
les societats, amb 
el mateix grau 
d’importància.

S’explica la prehis-
tòria des del punt de 
vista masculí, encara 
que de vegades es 
fa referència a la 
participació de les 
dones, també en 
feines estructurals.

S’explica la 
prehistòria des 
del punt de vista 
masculí, encara 
que de vegades es 
fa referència a la 
participació de les 
dones, però no en 
feines estructurals.

S’explica la prehis-
tòria des del punt 
de vista solament 
masculí.

2. Es fan visibles 
altres col·lectius 
de la socie-
tat com ara la 
infància, la gent 
gran o persones 
malaltes.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials, 
a més dels homes i 
les dones: infància, 
gent gran, perso-
nes malaltes.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials, a 
més dels homes i les 
dones.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials, a 
més dels homes.

En l’explicació de 
la prehistòria no es 
tenen en compte 
altres col·lectius so-
cials que no siguin 
els homes.

3. Es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
processat dels 
aliments com a 
feines estruc-
turals indispen-
sables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i processat 
dels aliments, com 
a feines estructurals 
indispensables per 
a la supervivència.

Es fan visibles algu-
nes tasques de man-
teniment i processat 
dels aliments, com 
a feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i processat 
dels aliments com 
a feines naturals de 
les dones.

No es fan visibles 
les tasques de man-
teniment i processat 
dels aliments.

4. Es fan visibles 
les tasques de 
reproducció i 
cura com a feines 
estructurals indis-
pensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura, com 
a feines estructurals 
indispensables per 
a la supervivència

Es fan visibles 
algunes tasques de 
reproducció i cura, 
com a feines estruc-
turals indispensables 
per a la supervivència

Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura com 
a feines naturals de 
les dones.

No es fan visibles 
les tasques de 
reproducció i cura.

5. Es visualitza 
a les dones fent 
altres tasques 
productives 
que la narrati-
va prehistòrica 
androcèntrica ha 
posat en mà dels 
homes.

Es visualitza a les 
dones fent tasques 
productives que 
normalment la 
narrativa prehis-
tòrica ha posat en 
mà dels homes, al 
50%.

Es visualitza algunes 
dones fent tasques 
productives que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mà dels homes.

La visualització de 
dones fent tasques 
productives que 
normalment la 
narrativa prehis-
tòrica ha posat en 
mà dels homes és 
simbòlica.

No es visualitza 
a les dones fent 
tasques productives 
que normalment la 
narrativa prehistòri-
ca ha posat en mà 
dels homes.
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6. Es visualitza a 
les dones duent a 
terme pràctiques 
polític-simbòli-
ques que la na-
rrativa prehistòri-
ca androcèntrica 
ha posat en mà 
dels homes.

Es visualitza a les 
dones duent a 
terme pràctiques 
polític-simbòliques 
que normalment la 
narrativa prehis-
tòrica ha posat en 
mà dels homes, al 
50%.

Es visualitza algunes 
dones duent a 
terme pràctiques 
polític-simbòliques 
que normalment la 
narrativa prehistòrica 
ha posat en mà dels 
homes.

La visualització 
de dones duent a 
terme pràctiques 
polític-simbòliques 
és simbòlica.

No es visualitza a 
les dones duent a 
terme pràctiques 
polític-simbòliques 
que normalment la 
narrativa prehistòri-
ca ha posat en mà 
dels homes.

7. Es visualitza 
als homes fent 
tasques de man-
teniment i cura, 
que la narrativa 
prehistòrica 
androcèntrica ha 
posat en mà de 
les dones.

Es visualitza als 
homes fent tasques 
fent tasques de 
manteniment i cura, 
al 50%.

Es visualitza alguns 
homes fent tasques 
de manteniment i 
cura.

La visualització 
d’homes fent 
tasques de man-
teniment i cura és 
simbòlica.

No es visualitza 
cap home fent de 
manteniment i cura 
que normalment la 
narrativa prehistòri-
ca ha posat en mà 
dels homes.

8. Es fa un relat 
no estereotipat 
de les funcions 
i rols de gènere 
dels homes i 
les dones en la 
construcció de 
les societats 
prehistòriques.

El relat és inclusiu 
i igualitari pel que 
fa a les funcions i 
rols de gènere dels 
homes i les dones 
de la prehistòria.

El relat és inclusiu i 
igualitari en algunes 
funcions i alguns 
rols de gènere dels 
homes i les dones de 
la prehistòria.

El relat és estereo-
tipat en els rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria, però 
és inclusiu en les 
funcions.

Es fa un relat este-
reotipat pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

9. En tot el relat 
es dona la ma-
teixa importància 
estructural a les 
tasques fetes 
pels homes i per 
les fetes per les 
dones.

En tot el relat es 
dona la mateixa 
importància estruc-
tural a les tasques 
fetes pels homes 
o per les dones, al 
50%.

No es dona la ma-
teixa importància es-
tructural a les feines 
fetes per les dones, 
en alguns casos.

No es dona la 
mateixa importància 
estructural a les 
feines fetes per les 
dones, només en 
algun cas simbòlic.

Es prioritzen com 
a estructurals úni-
cament les tasques 
fetes pels homes.

10. Es fa referèn-
cia a la identitat 
relacional en 
mans de les 
dones i la seva 
importància per 
a la supervivèn-
cia dels grups 
humans.

Es fa referència a la 
identitat relacional 
en mans de les 
dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans en 
totes les tasques 
que realitzen.

Es fa referència a la 
identitat relacional a  
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
només en el cas de 
les tasques de cura i 
manteniment.

Es fa referència a la 
identitat relacional 
en mans de les 
dones i la seva 
importància per a 
la supervivència 
dels grups humans, 
només en les 
tasques de repro-
ducció.

No es fa referència 
a la identitat rela-
cional en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

11. Els homes 
i les dones es 
representen de 
manera paritària.

Els homes i les 
dones es repre-
senten de manera 
paritària, al 50%.

La majoria de les re-
presentacions són de 
figures masculines, 
encara que les dones 
surten en un 30%.

La majoria de les 
representacions són 
de figures masculi-
nes, amb algun cas 
puntual d’una dona.

Només es represen-
ten homes.

12. El protagonis-
me de l’escena 
recau en les 
figures femeni-
nes i les figures 
masculines amb 
les mateixes 
condicions.

El protagonis-
me de l’escena 
recau en les figures 
femenines i les 
figures masculines 
amb les mateixes 
condicions de re-
presentació, homes 
i dones en primer 
pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en 
les figures feme-
nines i les figures 
masculines amb 
diferents condicions 
de representació, les 
dones actives també 
en segon pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en 
les figures feme-
nines i les figures 
masculines amb 
diferents condicions 
de representació, 
les dones passives 
en segon pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en 
la figura masculina, 
les dones no són 
protagonistes.

13. Surt represen-
tada la diversitat 
generacional de 
la societat: nenes, 
nens, joves, gent 
gran i altres diver-
sitats sexuals.

Tota la diversitat 
social generacio-
nal de la societat 
està representada, 
nenes, nens, joves, 
gent gran i altres 
diversitats sexuals.

La diversitat social 
i generacional de 
la societat està repre-
sentada en gairebé 
tots els casos, enca-
ra que predominen 
les figures masculi-
nes i les femenines.

La diversitat social 
generacional de 
la societat està 
representada i pre-
dominen les figures 
masculines.

La diversitat social 
generacional no 
està representada, 
es representen 
homes, la majoria 
sense edat definida 
i idealitzats.

E
LS

 S
A

B
E

R
S

 D
E

 R
E

FE
R

È
N

C
IA

(r
el

at
 a

ls
 r

ec
ur

so
s 

ed
uc

at
iu

s 
p

as
si

us
)

E
LS

 S
A

B
E

R
S

 D
E

 R
E

FE
R

È
N

C
IA

(r
el

at
 a

ls
 r

ec
ur

so
s 

ed
uc

at
iu

s 
p

as
si

us
)

E
S

PA
I E

X
P

O
S

IT
IU

IL
·L

U
S

T
R

A
C

IO
N

S



152

EI
N

A
 D

E 
D

IA
G

N
O

SI
 E

N
 C

O
ED

U
C

AC
IÓ

 P
AT

RI
M

O
N

IA
L 

PE
R 

A
 L

A
 D

IV
U

LG
AC

IÓ
 D

E 
L’

A
RQ

U
EO

LO
G

IA
 P

RE
H

IS
TÒ

RI
C

A

14. S’eviten 
els estereotips 
sexistes físics de 
gènere en figures 
masculines i fe-
menines i s’intro-
dueix la diversitat 
física. Els cossos 
són reals i s’intro-
dueixen patolo-
gies visibles.

No apareixen 
estereotips sexistes 
físics de gènere 
i s’introdueix la 
diversitat física en 
homes i dones, no 
idealitzada.

Apareixen alguns 
estereotips sexistes 
físics de gènere i 
s’introdueix la diversi-
tat física en homes i 
dones.

Apareixen alguns 
estereotips sexistes 
físics de gènere i 
no s’introdueix la 
diversitat física en 
homes i dones.

Totes les figures re-
presenten estereo-
tips físics sexistes 
de gènere.

15. Les escenes 
temàtiques són 
reals i creïbles 
amb totes les 
persones parti-
cipant de l’acció 
col·lectiva que 
es desenvolupa. 
Es contempla la 
diversitat emo-
cional en expres-
sions i actituds.

Les escenes 
temàtiques són 
reals i creïbles amb 
totes les perso-
nes participant de 
l’acció col·lectiva 
que es desenvolu-
pa. Es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les escenes temà-
tiques són reals i 
creïbles amb només 
les figures mascu-
lines participant de 
l’acció col·lectiva 
que es desenvolupa 
i algunes femenines. 
Apareixen algunes 
figures femenines en 
actituds passives. 
Es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les escenes 
temàtiques són 
reals i creïbles amb 
només les figures 
masculines parti-
cipant de l’acció 
col·lectiva que 
es desenvolupa i 
algunes femenines. 
Apareixen algunes 
figures masculines 
i femenines en 
actituds passives. 
No es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les figures femeni-
nes es representen 
de manera melan-
còlica, o dones i 
criatures que no 
fan res, que només 
miren a l’horitzó en 
actituds passives. 
Només són actives 
les figures mascu-
lines.

16. Es representa 
la diversitat amb 
diferents nuclis 
de convivència.

Es representa la 
diversitat amb 
diferents nuclis 
de convivència i 
diversitat social, fent 
tasques col·lectives 
i interaccionant 
entre figures.

Es representa la di-
versitat amb diferents 
nuclis de convivència 
i diversitat social, 
fent més tasques 
individuals que 
col·lectives.

Es representa la 
diversitat amb 
famílies nuclears i la 
diversitat social no 
apareix.

No es representen 
nuclis de convivèn-
cia.

17. Els objectes i 
la cultura material 
que complemen-
ten les escenes 
estan documen-
tats científica-
ment.

Tots els objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats cientí-
ficament.

La majoria dels 
objectes i la cultura 
material que comple-
menten les escenes 
estan documentats 
científicament.

Pocs objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats cientí-
ficament.

Els objectes i la 
cultura material que 
complementen les 
escenes no estan 
documentats cientí-
ficament.

18. Els objectes i 
la cultura material 
relacionada amb 
la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric 
i documentades 
científicament, 
també es con-
necta amb les 
dones.

Tots els objectes i 
la cultura mate-
rial relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric, 
i documentades 
científicament, tam-
bé es connecten 
amb les dones.

La majoria dels 
objectes i la cultura 
material relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric, 
i documentades 
científicament, també 
es connecta amb les 
dones.

Algun objecte 
puntual i la cultura 
material relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric. 
i documentades 
científicament, 
també es connecta 
amb les dones.

Cap objecte ni la 
cultura material rela-
cionada amb la tec-
nologia masculina 
en el relat androcèn-
tric, i documentades 
científicament, es 
connecten amb les 
dones.

19. En la divisió 
sexual del treball, 
les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans 
dels homes es 
connecten també 
amb les dones: la 
caça, la ramade-
ria, l’agricultura, 
la metal·lúrgia, la 
fabricació d’eines 
de pedra, etc., a 
més de les politi-
cosimbòliques.

En la divisió sexual 
del treball, totes 
les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connec-
ten també amb les 
dones.

En la divisió sexual 
del treball, la majoria 
de les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connec-
ten també amb les 
dones.

En la divisió sexual 
del treball, alguna 
feina puntual que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connecta 
també amb les 
dones.

La divisió sexual 
del treball respon a 
estereotips sexistes 
de l’ordre patriarcal.
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20. En la divisió 
sexual del treball, 
les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans 
de les dones, es 
connecten també 
amb els homes: 
las tasques de 
manteniment i 
cura del grup 
social.

En la divisió sexual 
del treball, totes les 
feines que el relat 
androcèntric posa 
en mans de les 
dones es connec-
ten també amb els 
homes.

En la divisió sexual 
del treball, la majoria 
de les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans de les 
dones es connec-
ten també amb els 
homes.

En la divisió sexual 
del treball, alguna 
feina puntual que el 
relat androcèntric 
posa en mans de 
les dones es con-
necta també amb 
els homes.

La divisió sexual 
del treball respon a 
estereotips sexistes 
de l’ordre patriarcal.

21. Es visibilitza 
la col·laboració 
i la interacció 
entre els diferents 
membres del 
grup per eviden-
ciar que tothom 
participava 
amb la mateixa 
importància de la 
vida social de la 
comunitat.

Es visibilitza la 
col·laboració i la 
interacció entre els 
diferents membres 
del grup en totes 
les tasques que es 
representen.

Es visibilitza la col·la-
boració i la interacció 
entre els diferents 
membres del grup 
en la majoria de 
les tasques que es 
representen.

La majoria de les 
tasques que es re-
presenten es fan de 
manera individua-
litzada.

Totes les tasques 
que es representen 
es fan de manera 
individualitzada, i les 
dones es represen-
ten estàtiques i sen-
se fer cap activitat.

22. Els objectes 
de la cultura 
material estan 
relacionats amb 
l’univers femení i 
el masculí, hi ha 
un equilibri.

Tots els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers 
femení i el masculí, 
hi ha un equilibri del 
50%.

La majoria dels 
objectes de la cultura 
material estan rela-
cionats amb l’univers 
masculí, però el 
femení ocupa més 
del 30%.

La majoria dels 
objectes de la cul-
tura material estan 
relacionats amb 
l’univers masculí, 
l’univers femení és 
relaciona de mane-
ra puntual.

Els objectes de la 
cultura material es-
tan relacionats amb 
l’univers masculí.

23. Els objectes 
de la cultura 
material estan 
relacionats amb 
l’univers infantil i 
d’altres diversi-
tats.

Alguns dels objec-
tes de les vitrines 
estan relacionats 
amb l’univers infantil 
i d’altres diversitats 
socials i culturals.

Alguns dels objectes 
d’una vitrina estan 
relacionats amb l’uni-
vers infantil i altres 
diversitats.

Algun objecte 
puntual d’una vitrina 
està relacionat amb 
l’univers infantil.

No hi ha objectes a 
les vitrines relacio-
nats amb l’univers 
infantil ni d’altres 
diversitats.

24. Les temà-
tiques de les 
vitrines s’expli-
quen des del 
punt de vista de 
la memòria de 
l’ús de l’objec-
te, la memòria 
de producció i 
la memòria de 
circulació.

Les temàtiques 
de les vitrines 
s’expliquen des 
del punt de vista 
de la memòria de 
l’ús de l’objecte, la 
memòria de pro-
ducció i la memòria 
de circulació de 
cada objecte.

Les temàtiques de 
les vitrines s’expli-
quen des del punt de 
vista de la memòria 
de l’ús de l’objecte 
i de manera menys 
representativa, la 
memòria de produc-
ció o circulació.

Les temàtiques 
de les vitrines 
s’expliquen des del 
punt de vista de la 
memòria de l’ús de 
l’objecte.

Les temàtiques de 
les vitrines no s’ex-
pliquen. Les peces 
arqueològiques 
estan descontextua-
litzades.

25. Es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
cura com a feines 
estructurals indis-
pensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per 
a la supervivència.

Es fan visibles algu-
nes tasques de man-
teniment i cura com 
a feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i cura com 
a feines naturals de 
les dones.

No es fan visibles 
les tasques de man-
teniment ni cura.

26. Es fa un relat 
no estereotipat 
de la divisió se-
xual del treball 
en les societats 
prehistòriques.

El relat és inclusiu 
i igualitari pel que 
fa a les funcions i 
rols de gènere dels 
homes i les dones 
de la prehistòria.

El relat intenta ser 
inclusiu i igualitari en 
algunes funcions i 
alguns rols de gènere 
dels homes i les do-
nes de la prehistòria.

El relat és estereo-
tipat en els rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria, però 
és inclusiu en les 
funcions.

Es fa un relat este-
reotipat pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

27. Es fa referèn-
cia a la identitat 
relacional en 
mans de les 
dones i la seva 
importància per 
a la supervivèn-
cia dels grups 
humans.

Es fa referència a la 
identitat relacional 
en mans de les 
dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans, en 
totes les tasques 
que realitzin.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
només en el cas de 
les tasques de cura i 
manteniment.

Es fa referència a la 
identitat relacional 
en mans de les 
dones i la seva 
importància per a 
la supervivència 
dels grups humans, 
només de les 
tasques de repro-
ducció.

No es fa referència a 
la identitat relacio-
nal en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.
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28. Totes les 
nenes del grup 
se situen en 
algun moment 
en llocs impor-
tants, a prop d’on 
transcorre l’acció 
educativa: a prop 
de l’educadora, a 
prop del material 
educatiu, etc.

Totes les nenes del 
grup se situen en 
algun moment en 
llocs importants, a 
prop d’on transco-
rre l’acció educa-
tiva.

La majoria de les 
nenes del grup se 
situen en algun 
moment en llocs im-
portants, a prop d’on 
transcorre l’acció 
educativa.

Alguna nena del 
grup, de manera 
puntual se situa 
en algun moment 
en llocs impor-
tants, a prop d’on 
transcorre l’acció 
educativa.

Cap nena del grup 
se situa en algun 
moment en llocs 
importants, a prop 
d’on transcorre 
l’acció educativa.

29. Cap nena del 
grup se situa en 
zones perifèri-
ques, lluny del 
focus d’atenció 
on es desenvolu-
pa l’activitat edu-
cativa: darrere del 
grup, als costats, 
etc.

Cap nena del grup 
se situa en zones 
perifèriques, lluny 
del focus d’atenció 
on es desenvolupa 
l’activitat educativa.

Alguna nena del 
grup, de manera 
puntual se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es des-
envolupa l’activitat 
educativa.

La majoria de les 
nenes se situen en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es 
desenvolupa l’acti-
vitat educativa.

Totes les nenes del 
grup se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es des-
envolupa l’activitat 
educativa.

30. Totes les ne-
nes manipulen el 
material educatiu 
en algun moment 
de l’acció edu-
cativa.

Totes les nenes del 
grup manipulen el 
material educatiu.

La majoria de les 
nenes del grup 
manipulen el material 
educatiu.

Alguna nena del 
grup manipula el 
material educatiu.

Cap nena del grup 
manipula el material 
educatiu.

31. Els nens 
estan en actitud 
proactiva de 
suport mentre 
dura l’activitat 
educativa.

Els nens estan en 
actitud proactiva de 
suport.

La majoria dels nens 
estan en actitud 
proactiva de suport.

Alguns nens estan 
en actitud de su-
port.

Cap nen està en 
actitud de suport.

32. Els nens re-
cullen el material 
educatiu el finalit-
zar l’activitat.

Els nens recullen el 
material educatiu.

La majoria dels nens 
recullen el material 
educatiu.

Alguns nens 
recullen el material 
educatiu.

Cap nen recull el 
material educatiu

33. Tot l’alumnat 
participa de les 
tasques proposa-
des per l’educa-
dora.

Tot l’alumnat parti-
cipa de les tasques 
proposades.

La majoria dels nens 
i les nenes partici-
pen de les tasques 
proposades.

La majoria de les 
nenes i tots els 
nens participen de 
les tasques propo-
sades.

Una minoria de 
nenes i la majoria de 
nens participen de 
les tasques propo-
sades.

34. Tot l’alumnat 
para esment a les 
explicacions de 
l’educadora.

Tot l’alumnat para 
esment a les expli-
cacions.

La majoria dels nens 
i les nenes paren 
esment a les explica-
cions.

La majoria dels 
nens i totes les ne-
nes paren esment a 
les explicacions

Una minoria de nens 
i la majoria de les 
nenes paren esment 
a les explicacions.

35. La interacció 
de l’educadora 
amb nenes i nens 
és equitativa du-
rant la mediació.

La interacció de 
l’educadora amb 
nenes i nens és 
equitativa durant la 
mediació, interac-
ciona amb tot el 
grup igual.

L’educadora interac-
ciona amb els nens 
durant l’acció educa-
tiva i amb la majoria 
de les nenes.

L’educadora 
interacciona amb 
els nens durant 
l’acció educativa i 
puntualment amb 
alguna nena.

L’educadora només  
interacciona amb els 
nens.

36. La tria de 
nenes i de nens 
com a persones 
voluntàries és 
equitativa.

La tria de nenes i de 
nens com a perso-
nes voluntàries és 
equitativa durant la 
mediació.

L’educadora tria nens 
com a voluntaris i la 
majoria de les nenes.

L’educadora tria 
nens com a volun-
taris i puntualment 
alguna nena.

L’educadora només 
tria nens com a 
voluntaris.

37. Integra altres 
minories ètniques 
o persones amb 
discapacitats, si 
n’hi hagués

Integra totes les 
minories ètniques 
i persones amb 
discapacitat que 
participen de l’ac-
tivitat.

Integra la majoria de 
les persones d’altres 
minories ètniques 
i persones amb 
discapacitat que par-
ticipen de l’activitat.

Integra algunes 
persones puntuals 
d’altres minories èt-
niques o persones 
amb discapacitat 
que participen de 
l’activitat.

No integra cap 
persona d’altres 
minories ètniques 
ni persones amb 
discapacitat que 
participen de l’ac-
tivitat.

38. Coneix el 
nom de pila de 
l’alumnat.

Coneix el nom de 
pila de tot l’alumnat.

Coneix la majoria 
dels noms de pila de 
l’alumnat.

Només coneix 
alguns noms, so-
bretot de nens.

No coneix el nom de 
pila de l’alumnat.

O
C

U
PA

C
IÓ

 D
E

LS
 E

S
PA

IS
R

E
LA

C
IÓ

 E
D

U
C

A
D

O
R

A
 -

 A
LU

M
N

A
T

A
C

C
IÓ

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 D
IR

E
C

TA
:

À
M

B
IT

 R
E

LA
C

IO
N

A
L

A
C

C
IÓ

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 D
IR

E
C

TA
:

À
M

B
IT

 R
E

LA
C

IO
N

A
L



155

EI
N

A
 D

E 
D

IA
G

N
O

SI
 E

N
 C

O
ED

U
C

AC
IÓ

 P
AT

RI
M

O
N

IA
L 

PE
R 

A
 L

A
 D

IV
U

LG
AC

IÓ
 D

E 
L’

A
RQ

U
EO

LO
G

IA
 P

RE
H

IS
TÒ

RI
C

A

39. Els nens i les 
nenes interac-
cionen amb 
altres gèneres de 
manera equitativa 
durant l’activitat 
educativa.

Tots els nens i les 
nenes interaccionen 
amb altres gèneres 
de manera equi-
tativa.

La majoria dels nens 
i de les nenes inte-
raccionen amb altres 
gèneres.

Els nens i les nenes 
interaccionen de 
manera puntual 
amb altres gèneres.

Els nens interaccio-
nen amb nens i les 
nenes amb nenes.

40. L’alumnat 
vol sortir com 
a voluntari de 
manera equitativa 
durant l’activitat 
educativa.

Totes les nenes i 
nens volen sortir 
com a persones vo-
luntàries de manera 
equitativa.

La majoria dels nens 
i nenes volen sortir 
com a persones 
voluntàries.

La majoria dels 
nens i algunes 
nenes de manera 
puntual volen sortir 
com a persones 
voluntàries.

Només els nens 
volen sortir com a 
voluntaris.

41. Les nenes no 
adopten actituds 
passives durant 
l’activitat educa-
tiva.

Cap nena adopta 
actituds passives.

La majoria de nenes 
no adopten actituds 
passives.

Algunes nenes 
adopten actituds 
passives.

La majoria de nenes 
adopten actituds 
passives.

42. Els nens no 
s’impliquen en 
situacions de 
conflicte durant 
l’activitat educa-
tiva.

Cap nen s’implica 
en situacions de 
conflicte.

La majoria dels nens 
no s’impliquen en si-
tuacions de conflicte.

Alguns nens s’impli-
quen en situacions 
de conflicte.

La majoria dels nens 
s’impliquen en situa-
cions de conflicte.

43. Els nens no 
desconnecten de 
l’activitat educa-
tiva.

Cap nen descon-
necta.

Alguns nens descon-
necten.

La majoria dels 
nens desconnec-
ten.

En general els nens 
desconnecten. 

44. L’educadora 
no utilitza el mas-
culí genèric per 
referir-se als nens 
i les nenes.

L’educadora utilitza 
sempre el llenguat-
ge inclusiu per refe-
rir-se a l’alumnat.

En la majoria de les 
ocasions l’educadora 
utilitza el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a l’alumnat.

Alguna vegada 
l’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per refe-
rir-se a l’alumnat.

L’educadora utilitza 
sempre el masculí 
genèric per referir-se 
a l’alumnat.

45. L’educado-
ra no utilitza el 
masculí genèric 
per narrar o ex-
plicar el relat del 
passat.

L’educadora utilitza 
sempre el llen-
guatge inclusiu per 
explicar el relat.

En la majoria de les 
ocasions l’educadora 
utilitza el llenguatge 
inclusiu per explicar 
el relat.

Alguna vegada 
l’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per explicar 
el relat.

L’educadora utilitza 
sempre el masculí 
genèric per explicar 
el relat.

46. Als textos no 
s’utilitza el mas-
culí genèric per 
referir-se a tota la 
societat.

Als textos s’utilitza 
sempre el llen-
guatge inclusiu per 
referir-se a tota la 
societat.

En la majoria de les 
ocasions als textos 
s’utilitza el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a tota la societat.

Alguna vegada als 
textos s’utilitza el 
llenguatge inclusiu 
per referir-se a tota 
la societat.

Als textos s’utilitza 
sempre el masculí 
genèric per referir-se 
a tota la societat.

47. Als textos 
no s’utilitza la 
paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat

Als textos no 
s’utilitza mai la 
paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat.

Alguna vegada de 
manera puntual 
s’utilitza la paraula 
“home” per referir-se 
a la humanitat.

En la majoria de 
les ocasions als 
textos s’utilitza la 
paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat.

Als textos s’utilitza 
sempre la paraula 
“home” per referir-se 
a la humanitat.
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4.1. EINA DE DIAGNOSI  
APLICADA AL COGUL

Un cop tenim dissenyada l’eina de diagnosi, l’apliquem 
a la feina en educació patrimonial realitzada al centre 
d’interpretació de les pintures rupestres del Cogul per 
visibilitzar les accions en què encara s’ha de millorar 
en l’aplicació de la coeducació patrimonial. D’aquesta 
manera es podran extreure un seguit d’accions i es-
tratègies a tenir en compte per part de les educadores 
patrimonials, per anar interioritzant la pràctica coedu-
cativa de divulgació de l’arqueologia prehistòrica. Ja 
sigui en la interpretació del relat o en la mediació.

Els resultats haurien de ser els mateixos ja generats 
per les observacions i els qüestionaris, vist que amb 

aquests resultats i el primer disseny d’indicadors per 
a la observació es construeix l’eina.

S’analitza l’estat actual de l’espai expositiu, que 
no ha canviat des del seguiment de les activitats, 
de les il·lustracions i de l’àmbit relacional del se-
guiment de la segona activitat, on ja s’han intro-
duït algunes estratègies coeducatives, després de 
la primera avaluació feta i compartida i treballada 
amb les educadores patrimonials posteriorment. 
Es tracta d’un sistema d’avaluació sumatiu en el 
qual les diferents protagonistes participen d’un 
procés col·laboratiu de recull de les dades, reflexió 
i canvis que s’apliquen en la següent acció educa-
tiva divulgativa.

El grau de l’indicador triat apareix ombrejat.
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EINA DE DIAGNOSI EN COEDUCACIÓ PATRIMONIAL PER A LA DIVULGACIÓ DE L’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

ÀMBITS INDICADORS MOLT ASSOLIT FORÇA ASSOLIT POC ASSOLIT NO ASSOLIT

1. Es té en compte 
la presència 
femenina en la 
construcció de la 
prehistòria de ma-
nera estructural.

S’explica la prehis-
tòria des del punt de 
vista equitatiu, homes 
i dones constructo-
res de les societats, 
amb el mateix grau 
d’importància.

S’explica la prehistòria 
des del punt de vista 
masculí, encara que de 
vegades es fa referèn-
cia a la participació de 
les dones, també en 
feines estructurals.

S’explica la prehis-
tòria des del punt de 
vista masculí, encara 
que de vegades es 
fa referència a la 
participació de les 
dones, però no en 
feines estructurals.

S’explica la prehis-
tòria des del punt 
de vista solament 
masculí.

2. Es fan visibles 
altres col·lectius de 
la societat com ara 
la infància, la gent 
gran o persones 
malaltes.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials, 
a més dels homes i 
les dones: infància, 
gent gran, persones 
malaltes.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen en 
compte altres col·lec-
tius socials, a més dels 
homes i les dones.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials, a 
més dels homes.

En l’explicació de 
la prehistòria no es 
tenen en compte 
altres col·lectius so-
cials que no siguin 
els homes.

3. Es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
processament dels 
aliments com a 
feines estructurals 
indispensables per 
a la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de manteni-
ment i processament 
dels aliments com 
a feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles algunes 
tasques de manteni-
ment i processament 
dels aliments com 
a feines estructurals 
indispensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de manteni-
ment i processament 
dels aliments com a 
feines naturals de les 
dones.

No es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
processament dels 
aliments.

4. Es fan visibles 
les tasques de 
reproducció i 
cura com a feines 
estructurals indis-
pensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles algunes 
tasques de repro-
ducció i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura com a 
feines naturals de les 
dones.

No es fan visibles 
les tasques de 
reproducció i cura.

5. Es visualitzen les 
dones fent altres 
tasques producti-
ves que la narra-
tiva prehistòrica 
androcèntrica ha 
posat en mans dels 
homes.

Es visualitzen les 
dones fent tasques 
productives que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes, 
al 50%.

Es visualitzen algunes 
dones fent tasques 
productives que 
normalment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes.

La visualització de 
dones fent tasques 
productives que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes 
és simbòlica.

No es visualitzen les 
dones fent tasques 
productives que 
normalment la na-
rrativa prehistòrica 
ha posat en mans 
dels homes.

6. Es visualitzen 
les dones duent a 
terme pràctiques 
politicosimbòliques 
que la narrati-
va prehistòrica 
androcèntrica ha 
posat en mans dels 
homes.

Es visualitza a les 
dones duent a terme 
pràctiques politico-
simbòliques que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes, 
al 50%.

Es visualitza algunes 
dones duent a terme 
pràctiques politicosim-
bòliques que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes.

La visualització de 
dones duent a terme 
pràctiques politi-
cosimbòliques és 
simbòlica.

No es visualitzen 
les dones duent a 
terme pràctiques 
politicosimbòliques 
que normalment la 
narrativa prehis-
tòrica ha posat en 
mans dels homes.

7. Es visualit-
zen els homes 
fent tasques de 
manteniment i cura 
que la narrativa 
prehistòrica andro-
cèntrica ha posat 
en mans de les 
dones.

Es visualitzen els ho-
mes fent tasques fent 
tasques de manteni-
ment i cura, al 50%.

Es visualitzen alguns 
homes fent tasques de 
manteniment i cura.

La visualització d’ho-
mes fent tasques de 
manteniment i cura 
és simbòlica.

No es visualitza cap 
home fent tasques 
de manteniment i 
cura que normal-
ment la narrativa 
prehistòrica ha 
posat en mans de 
les dones.

8. Es fa un relat no 
estereotipat de les 
funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones en la 
construcció de les 
societats prehis-
tòriques.

El relat és inclusiu i 
igualitari pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

El relat és inclusiu i 
igualitari en algunes 
funcions i alguns rols 
de gènere dels homes 
i les dones de la pre-
història.

El relat és estereo-
tipat en els rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria, però 
és inclusiu en les 
funcions.

Es fa un relat este-
reotipat pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

9. En tot el relat es 
dona la mateixa 
importància estruc-
tural a les tasques 
fetes pels homes i 
per les dones.

En tot el relat es dona 
la mateixa impor-
tància estructural 
a les tasques fetes 
pels homes o per les 
dones, al 50%.

No es dona la mateixa 
importància estructural 
a les feines fetes per 
les dones, en alguns 
casos.

No es dona la ma-
teixa importància es-
tructural a les feines 
fetes per les dones, 
només en algun cas 
simbòlic.

Es prioritzen com 
a estructurals úni-
cament les tasques 
fetes pels homes.
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10. Es fa referèn-
cia a la identitat 
relacional en mans 
de les dones i la 
seva importància 
per a la supervi-
vència dels grups 
humans.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
en totes les tasques 
que realitzen.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
només en el cas de 
les tasques de cura i 
manteniment.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervi-
vència dels grups 
humans, només 
en les tasques de 
reproducció.

No es fa referència 
a la identitat rela-
cional en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

11. Els homes i les 
dones es repre-
senten de manera 
paritària.

Els homes i les dones 
es representen de 
manera paritària, al 
50%.

La majoria de les 
representacions són 
de figures masculines, 
encara que les dones 
surten en un 30% .

La majoria de les 
representacions són 
de figures masculi-
nes, amb algun cas 
puntual d’una dona.

Només es repre-
senten homes.

12. El protagonis-
me de l’escena 
recau en les figures 
femenines i les 
figures masculines 
amb les mateixes 
condicions.

El protagonisme de 
l’escena recau en les 
figures femenines i 
les figures masculines 
amb les mateixes 
condicions de repre-
sentació, homes i 
dones en primer pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en les 
figures femenines i les 
figures masculines amb 
diferents condicions 
de representació, les 
dones actives també 
en segon pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en les 
figures femenines i 
les figures mascu-
lines amb diferents 
condicions de 
representació, hi ha 
dones passives en 
segon pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en 
la figura masculina, 
les dones no són 
protagonistes.

13. Surt represen-
tada la diversitat 
generacional de 
la societat: nenes, 
nens, joves, gent 
gran i altres diver-
sitats sexuals.

Tota la diversitat 
social generacional 
de la societat està 
representada: nenes, 
nens, joves, gent gran 
i altres diversitats 
sexuals.

La diversitat social 
i generacional de la 
societat està repre-
sentada en gairebé 
tots els casos, encara 
que predominen les 
figures masculines i les 
femenines.

La diversitat social 
generacional de 
la societat està 
representada i pre-
dominen les figures 
masculines.

La diversitat social 
generacional no 
està representa, 
es representen 
homes, la majoria 
sense edat definida 
i idealitzats.

14. S’eviten els es-
tereotips sexistes 
físics de gènere en 
figures masculi-
nes i femenines, 
i s’introdueix la 
diversitat física. Els 
cossos són reals i 
s’introdueixen pa-
tologies visibles.

No apareixen estereo-
tips sexistes físics de 
gènere i s’introdueix 
la diversitat física en 
homes i dones, no 
idealitzada.

Apareixen alguns este-
reotips sexistes físics 
de gènere i s’introdueix 
la diversitat física en 
homes i dones.

Apareixen alguns 
estereotips sexistes 
físics de gènere i no 
s’introdueix la diver-
sitat física en homes 
i dones.

Totes les figures re-
presenten estereo-
tips físics sexistes 
de gènere.

15. Les escenes 
temàtiques són 
reals i creïbles amb 
totes les persones 
participant de l’ac-
ció col·lectiva que 
es desenvolupa. 
Es contempla la 
diversitat emocio-
nal en expressions 
i actituds.

Les escenes temà-
tiques són reals i 
creïbles amb totes les 
persones participant 
de l’acció col·lectiva 
que es desenvolu-
pa. Es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les escenes temà-
tiques són reals i 
creïbles amb només 
les figures masculines 
participant de l’acció 
col·lectiva que es 
desenvolupa i algunes 
femenines. Apareixen 
algunes figures feme-
nines en actituds pas-
sives. Es contempla la 
diversitat emocional en 
expressions i actituds.

Les escenes temà-
tiques són reals i 
creïbles amb només 
les figures mascu-
lines participant de 
l’acció col·lectiva 
que es desenvolupa 
i algunes femenines. 
Apareixen algunes 
figures masculines 
i femenines en 
actituds passives. 
No es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les figures femeni-
nes es representen 
de manera melan-
còliques, o dones 
i criatures que no 
fan res, que només 
miren a l’horitzó en 
actituds passives. 
Només són actives 
les figures mascu-
lines.

16. Es representa 
la diversitat amb 
diferents nuclis de 
convivència.

Es representa la di-
versitat amb diferents 
nuclis de convivència 
i diversitat social, fent 
tasques col·lectives i 
interaccionant entre 
figures.

Es representa la 
diversitat amb diferents 
nuclis de convivència 
i diversitat social, fent 
més tasques indivi-
duals que col·lectives.

Es representa la 
diversitat amb 
famílies nuclears i la 
diversitat social no 
apareix.

No es representen 
nuclis de convi-
vència.

17. Els objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats cien-
tíficament.

Tots els objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats científi-
cament.

La majoria dels objec-
tes i la cultura material 
que complementen les 
escenes estan docu-
mentats científicament.

Pocs objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats científi-
cament.

Els objectes i la 
cultura material que 
complementen les 
escenes no estan 
documentats cientí-
ficament.
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18. Els objectes i 
la cultura mate-
rial relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric 
i documentades 
científicament tam-
bé es connecten 
amb les dones.

Tots els objectes i 
la cultura material 
relacionada amb la 
tecnologia masculina 
en el relat androcèn-
tric, i documentades 
científicament, també 
es connecten amb les 
dones.

La majoria dels objec-
tes i la cultura material 
relacionada amb la 
tecnologia masculina 
en el relat androcèn-
tric, i documentades 
científicament, també 
es connecten amb les 
dones.

Algun objecte 
puntual i la cultura 
material relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric, i 
documentades cien-
tíficament, també es 
connecta amb les 
dones.

Cap objecte ni 
la cultura mate-
rial relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric, 
i documentades 
científicament, es 
connecta amb les 
dones.

19. En la divisió 
sexual del treball, 
les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans 
dels homes es 
connecta també 
amb les dones: la 
caça, la ramaderia, 
l’agricultura, la 
metal·lúrgia, la fa-
bricació d’eines de 
pedra, etc., a més 
de les politicosim-
bòliques.

En la divisió sexual 
del treball, totes les 
feines que el relat 
androcèntric posa 
en mans dels homes 
es connecten també 
amb les dones.

En la divisió sexual del 
treball, la majoria de 
les feines que el relat 
androcèntric posa en 
mans dels homes es 
connecten també amb 
les dones.

En la divisió sexual 
del treball, alguna 
feina puntual que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connec-
ta també amb les 
dones.

La divisió sexual 
del treball respon a 
estereotips sexistes 
de l’ordre patriarcal.

20. En la divisió se-
xual del treball, les 
feines que el relat 
androcèntric posa 
en mans de les 
dones es connec-
ten també amb els 
homes: les tasques 
de manteniment 
i cura del grup 
social.

En la divisió sexual 
del treball, totes les 
feines que el relat 
androcèntric posa en 
mans de les dones 
es connecten també 
amb els homes.

En la divisió sexual del 
treball, la majoria de 
les feines que el relat 
androcèntric posa en 
mans de les dones es 
connecten també amb 
els homes.

En la divisió sexual 
del treball, alguna 
feina puntual que el 
relat androcèntric 
posa en mans de les 
dones es connec-
ta també amb els 
homes.

La divisió sexual 
del treball respon a 
estereotips sexistes 
de l’ordre patriarcal.

21. Es visibilitza 
la col·laboració 
i la interacció 
entre els diferents 
membres del grup 
per evidenciar que 
tothom participa-
va en la mateixa 
importància de la 
vida social de la 
comunitat.

Es visibilitza la col·la-
boració i la interacció 
entre els diferents 
membres del grup en 
totes les tasques que 
es representen.

Es visibilitza la col·la-
boració i la interacció 
entre els diferents 
membres del grup 
en la majoria de les 
tasques que es repre-
senten.

La majoria de les 
tasques que es 
representen es fan 
de manera individua-
litzada.

Totes les tasques 
que es representen 
es fan de manera 
individualitzada, i les 
dones es repre-
senten estàtiques 
i sense fer cap 
activitat.

22. Els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers 
femení i el masculí, 
hi ha un equilibri.

Tots els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers femení 
i el masculí, hi ha un 
equilibri del 50%.

La majoria dels objec-
tes de la cultura ma-
terial estan relacionats 
amb l’univers masculí, 
però el femení ocupa 
més del 30%.

La majoria dels 
objectes de la cul-
tura material estan 
relacionats amb 
l’univers masculí, 
l’univers femení és 
relaciona de manera 
puntual.

Els objectes de la 
cultura material es-
tan relacionats amb 
l’univers masculí.

23. Els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers 
infantil i d’altres 
diversitats.

Alguns dels objectes 
de les vitrines estan 
relacionats amb l’uni-
vers infantil i d’altres 
diversitats socials i 
culturals.

Alguns dels objectes 
d’una vitrina estan 
relacionats amb 
l’univers infantil i altres 
diversitats.

Algun objecte 
puntual d’una vitrina 
està relacionat amb 
l’univers infantil.

No hi ha objectes a 
les vitrines relacio-
nats amb l’univers 
infantil ni d’altres 
diversitats.

24. Les temàtiques 
de les vitrines 
s’expliquen des 
del punt de vista 
de la memòria de 
l’ús de l’objecte, la 
memòria de pro-
ducció i la memòria 
de circulació.

Les temàtiques de les 
vitrines s’expliquen 
des del punt de vista 
de la memòria de 
l’ús de l’objecte, la 
memòria de produc-
ció i la memòria de 
circulació de cada 
objecte.

Les temàtiques de les 
vitrines s’expliquen des 
del punt de vista de 
la memòria de l’ús de 
l’objecte i, de manera 
menys representativa, 
la memòria de produc-
ció o circulació.

Les temàtiques de 
les vitrines s’ex-
pliquen des del 
punt de vista de la 
memòria de l’ús de 
l’objecte.

Les temàtiques  
de les vitrines no 
s’expliquen. Les pe-
ces arqueològiques 
estan descontex-
tualitzades.
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25. Es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
cura com a feines 
estructurals indis-
pensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles algunes 
tasques de mante-
niment i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i cura com a 
feines naturals de les 
dones.

No es fan visibles 
les tasques de 
manteniment ni de 
cura.

26. Es fa un relat 
no estereotipat de 
la divisió sexual 
del treball en les 
societats prehis-
tòriques.

El relat és inclusiu i 
igualitari pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

El relat intenta ser 
inclusiu i igualitari en 
algunes funcions i 
alguns rols de gènere 
dels homes i les dones 
de la prehistòria.

El relat és estereo-
tipat en els rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria, però 
és inclusiu en les 
funcions.

Es fa un relat este-
reotipat pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

27. Es fa referèn-
cia a la identitat 
relacional en mans 
de les dones i la 
seva importància 
per a la supervi-
vència dels grups 
humans.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans 
en totes les tasques 
que realitzen.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
només en el cas de 
les tasques de cura i 
manteniment.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervi-
vència dels grups 
humans, només 
de les tasques de 
reproducció.

No es fa referència 
a la identitat rela-
cional en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

28. Totes les nenes 
del grup se situen 
en algun moment 
en llocs impor-
tants, a prop d’on 
transcorre l’acció 
educativa: a prop 
de l’educadora, a 
prop del material 
educatiu, etc.

Totes les nenes del 
grup se situen en 
algun moment en 
llocs importants, a 
prop d’on transcorre 
l’acció educativa.

La majoria de les ne-
nes del grup se situen 
en algun moment en 
llocs importants, a 
prop d’on transcorre 
l’acció educativa.

Alguna nena del 
grup de manera 
puntual se situen en 
algun moment en 
llocs importants, a 
prop d’on transcorre 
l’acció educativa.

Cap nena del grup 
se situa en algun 
moment en llocs 
importants, a prop 
d’on transcorre 
l’acció educativa.

29. Cap nena del 
grup se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es 
desenvolupa l’ac-
tivitat educativa: 
darrere del grup, 
als costats, etc.

Cap nena del grup 
se situa en zones 
perifèriques, lluny del 
focus d’atenció on es 
desenvolupa l’activitat 
educativa.

Alguna nena del grup 
de manera puntual 
se situa en zones 
perifèriques, lluny del 
focus d’atenció on es 
desenvolupa l’activitat 
educativa.

La majoria de les 
nenes se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es des-
envolupa l’activitat 
educativa.

Totes les nenes del 
grup se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es 
desenvolupa l’acti-
vitat educativa.

30. Totes les nenes 
manipulen el ma-
terial educatiu en 
algun moment de 
l’acció educativa.

Totes les nenes del 
grup manipulen el 
material educatiu.

La majoria de les ne-
nes del grup manipulen 
el material educatiu.

Alguna nena del 
grup manipula el 
material educatiu.

Cap nena del grup 
manipula el material 
educatiu.

31. Els nens estan 
en actitud proac-
tiva de suport men-
tre dura l’activitat 
educativa.

Els nens estan en 
actitud proactiva de 
suport.

La majoria dels nens 
estan en actitud proac-
tiva de suport.

Alguns nens estan 
en actitud de suport.

Cap nen està en 
actitud de suport.

32. Els nens 
recullen el material 
educatiu en finalit-
zar l’activitat.

Els nens recullen el 
material educatiu.

La majoria dels nens 
recullen el material 
educatiu.

Alguns nens recullen 
el material educatiu

Cap nen recull el 
material educatiu

33. Tot l’alumnat 
participa de les 
tasques proposa-
des per l’educa-
dora.

Tot l’alumnat participa 
de les tasques propo-
sades.

La majoria dels nens i 
les nenes participen de 
les tasques proposa-
des.

La majoria de les 
nenes i tots els nens 
participen de les tas-
ques proposades.

Una minoria de 
nenes i la majoria 
de nens participen 
de les tasques 
proposades.

34. Tot l’alumnat 
para esment a les 
explicacions de 
l’educadora.

Tot l’alumnat para 
esment a les explica-
cions.

La majoria dels nens 
i les nenes paren 
esment a les explica-
cions.

La majoria dels nens 
i totes les nenes 
paren esment a les 
explicacions.

Una minoria de 
nens i la majoria 
de les nenes paren 
esment a les expli-
cacions.

35. La interacció 
de l’educadora 
amb nenes i nens 
és equitativa du-
rant la mediació.

La interacció de 
l’educadora amb ne-
nes i nens és equitati-
va durant la mediació, 
interacciona amb tot 
el grup igual.

L’educadora interac-
ciona amb els nens du-
rant l’acció educativa i 
amb la majoria de les 
nenes.

L’educadora interac-
ciona amb els nens 
durant l’acció edu-
cativa i puntualment 
amb alguna nena.

L’educadora només  
interacciona amb 
els nens.
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36. La tria de 
nenes i de nens 
com a persones 
voluntàries és 
equitativa.

La tria de nenes 
i de nens com a 
persones voluntàries 
és equitativa durant la 
mediació.

L’educadora tria nens 
com a voluntaris i la 
majoria de les nenes.

L’educadora tria 
nens com a volun-
taris i puntualment 
alguna nena.

L’educadora només 
tria nens com a 
voluntaris.

37. Integra altres 
minories ètniques 
o persones amb 
discapacitats, si 
n’hi hagués.

Integra totes les 
minories ètniques i 
persones amb disca-
pacitat que participen 
de l’activitat.

Integra la majoria de 
les persones d’altres 
minories ètniques i 
persones amb disca-
pacitat que participen 
de l’activitat.

Integra algunes 
persones puntuals 
d’altres minories 
ètniques o persones 
amb discapacitat 
que participen de 
l’activitat.

No integra cap 
persona d’altres 
minories ètniques 
ni persones amb 
discapacitat que 
participen de l’ac-
tivitat.

38. Coneix el nom 
de pila de l’alumnat

Coneix el nom de pila 
de tot l’alumnat.

Coneix la majoria 
dels noms de pila de 
l’alumnat.

Només coneix al-
guns noms, sobretot 
de nens.

No coneix el nom 
de pila de l’alumnat.

39. Els nens i les 
nenes interaccio-
nen amb altres 
gèneres de manera 
equitativa durant 
l’activitat educa-
tiva.

Tots els nens i les 
nenes interaccionen 
amb altres gèneres 
de manera equitativa.

La majoria dels nens i 
de les nenes interac-
cionen amb altres 
gèneres.

Els nens i les nenes 
interaccionen de 
manera puntual amb 
altres gèneres.

Els nens interaccio-
nen amb nens i les 
nenes amb nenes.

40. L’alumnat vol 
sortir com a vo-
luntari de manera 
equitativa durant 
l’activitat educa-
tiva.

Totes les nenes i nens 
volen sortir com a 
persones voluntàries 
de manera equitativa.

La majoria dels nens i 
nenes volen sortir com 
a persones voluntàries.

La majoria dels nens 
i algunes nenes de 
manera puntual 
volen sortir com a 
persones volun-
tàries.

Només els nens 
volen sortir com a 
voluntaris.

41. Les nenes no 
adopten actituds 
passives durant 
l’activitat educa-
tiva.

Cap nena adopta 
actituds passives.

La majoria de nenes 
no adopten actituds 
passives.

Algunes nenes 
adopten actituds 
passives.

La majoria de nenes 
adopten actituds 
passives.

42. Els nens no 
s’impliquen en 
situacions de con-
flicte durant l’acti-
vitat educativa.

Cap nen s’implica 
en situacions de 
conflicte.

La majoria dels nens 
no s’impliquen en 
situacions de conflicte.

Alguns nens s’impli-
quen en situacions 
de conflicte.

La majoria dels 
nens s’impliquen 
en situacions de 
conflicte.

43. Els nens no 
desconnecten de 
l’activitat educa-
tiva.

Cap nen descon-
necta.

Alguns nens descon-
necten. 

La majoria dels nens 
desconnecten.

En general, els nens 
desconnecten.

44. L’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per refe-
rir-se als nens i les 
nenes.

L’educadora utilitza 
sempre el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a l’alumnat.

En la majoria de les 
ocasions l’educadora 
utilitza el llenguatge 
inclusiu per referir-se a 
l’alumnat.

Alguna vegada 
l’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per referir-se 
a l’alumnat.

L’educadora utilitza 
sempre el masculí 
genèric per refe-
rir-se a l’alumnat.

45. L’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per narrar 
o explicar el relat 
del passat.

L’educadora utilitza 
sempre el llenguatge 
inclusiu per explicar 
el relat.

En la majoria de les 
ocasions l’educadora 
utilitza el llenguatge 
inclusiu per explicar el 
relat.

Alguna vegada 
l’educadora no utilit-
za el masculí genèric 
per explicar el relat.

L’educadora utilitza 
sempre el masculí 
genèric per explicar 
el relat.

46. Als textos no 
s’utilitza el mas-
culí genèric per 
referir-se a tota la 
societat.

Als textos s’utilitza 
sempre el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a tota la societat.

En la majoria de les 
ocasions als textos 
s’utilitza el llenguatge 
inclusiu per referir-se a 
tota la societat.

Alguna vegada als 
textos s’utilitza el 
llenguatge inclusiu 
per referir-se a tota 
la societat.

Als textos s’utilitza 
sempre el mas-
culí genèric per 
referir-se a tota la 
societat.

47. Als textos 
no s’utilitza la 
paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat.

Als textos no s’utilitza 
mai la paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat.

Alguna vegada als 
textos de manera pun-
tual s’utilitza la paraula 
“home” per referir-se a 
la humanitat.

En la majoria de les 
ocasions s’utilitza 
la paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat

Als textos s’utilitza 
sempre la paraula 
“home” per refe-
rir-se a la humanitat.
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Resultats de l’eina: espai expositiu  
i il·lustracions

El gran repte del Cogul serà construir una nova mu-
seografia amb un relat sobre les societats prehistò-
riques que canviï radicalment el relat actual de l’es-
pai expositiu. Si ens fixem en els 10 indicadors que 
avaluen la inclusió de la perspectiva de gènere al relat 
d’aquest espai actual, el barem està en poc assolit (4 
indicadors) i no assolit (6 indicadors). Com ja s’ha vist, 
es tracta d’un relat androcèntric en el qual les feines i 
rols masculins són els protagonistes, i les dones no-
més acompanyen tot allò que fan els homes, i això es 
reforça amb les imatges de les lones, on les dones hi 
tenen un paper secundari.

Les il·lustracions, en canvi, d’11 indicadors, 8 corres-
ponen a molt assolit, 2 a força assolit i 1 a poc assolit. 
L’indicador poc assolit és el número 20: En la divisió 
sexual del treball, alguna feina puntual que el relat an-
drocèntric posa en mans de les dones es connecta 
també amb els homes. Hi ha un home gran recol·lec-
tant bolets a l’escena de l’epipaleolític. Aquesta dife-
rència amb l’espai expositiu és deu al fet que quan es 
van dissenyar les il·lustracions, el 2017, ja es va tenir 
en compte la perspectiva de gènere, que encara així 
es pot millorar i connectar també les figures mascu-
lines amb les tasques de manteniment i cures; però 
l’exposició temporal és del 2008 i va seguir el relat 
de l’especialista Ramon Viñas sense tenir en compte 
els relats més inclusius de l’arqueologia feminista, ja 
publicats. Es tracta d’una exposició tancada, no es 
pot modificar, s’hauria de fer una nova proposta per 
al centre.

Pel que fa al llenguatge escrit, a l’exposició s’utilitza 
el masculí genèric per referir-se a la societat en plural 
i quan apareix la paraula “home” va acompanyada de 
“dona”. Apareix quatre vegades “els homes i les dones”. 
 

Resultats de l’eina: el relat de l’educadora

Aquí s’avaluen 3 indicadors (25, 26 i 27) que són les 
categories analítiques de l’arqueologia feminista que 
es desenvolupen en aquesta investigació. Hi ha 2 in-
dicadors força assolits i 1 indicador, el 27, no assolit. 
De la primera activitat de què es fa seguiment fins a 
la segona, l’educadora patrimonial fa un esforç per 
fer un canvi de relat i apostar per incloure les tasques 
de manteniment i cura en el seu discurs, així com ex-
plicar la divisió sexual de treball durant la prehistòria, 
de manera més o menys encertada, com s’ha vist a 
l’avaluació. L’indicador no assolit, i que s’ha d’anar 

treballant, és el que està relacionat amb la identitat 
relacional en mans de les dones i la seva importància 
per a la supervivència dels grups humans. Aquesta 
categoria d’estudi no s’explica.

Algunes de les estratègies que es poden desenvolu-
par tenint en compte les observacions i les avaluaci-
ons, pel que fa al relat, podrien ser anar ampliant-ho 
a poc a poc. A més de continuar millorant el discurs 
pel que fa a la introducció de la vida quotidiana, la 
divisió sexual del treball i l’enteniment de la identitat 
relacional, es podria ampliar amb altres temes que 
les pròpies pintures rupestres obren: els ritus i creen-
ces, la música i la dansa o la diversitat cultural de les 
societats que van passar pel Cogul. També s’hauria 
d’incloure la infància perquè les nenes i nens es vegin 
representades i representats. Per ampliar les temàti-
ques el conjunt d’il·lustracions és un bon recurs edu-
catiu que l’educadora hauria d’aprofitar.

Amb la elaboració de nous guions sobre el relat que 
es vol explicar, es pot aplicar la perspectiva de gènere 
incloent aquests nous discursos, el llenguatge inclu-
siu escrit (per ajudar a fixar-lo després a l’oralitat) i la 
connexió actual de la realitat dels nens/nois, nenes/
noies per entendre millor els continguts a través de 
l’aprenentatge situat.

Pel que fa al llenguatge oral, no es superen els dos 
indicadors, ja que el relat s’explica en masculí genèric 
per referir-se al total de la societat i l’educadora, la 
gran majoria de les vegades, es refereix als nens i les 
nenes amb el masculí genèric.

Resultats de l’eina: l’àmbit relacional i  
l’ocupació de l’espai

Del criteri ocupació de l’espai, hi ha 5 indicadors, 1, 
força assolit, 3 poc assolits i 1 no assolit.

El criteri força assolit és el número 30: La majoria de les 
nenes del grup manipula el material educatiu. Aquest 
indicador ha millorat des de la primera avaluació de 
la pràctica educativa a la segona, i va ser per la dis-
tribució no aleatòria de les taules de treball, on l’edu-
cadora va plantejar l’estratègia coeducativa de formar 
ella mateixa els grups mixtes i diversos. D’aquesta 
manera, les i els integrants de les taules van acabar 
treballant junts i juntes, i compartint el material.

El criteri no assolit és el 32: Cap nen recull el material 
educatiu. Encara s’haurà de tenir més cura, ja que les 
nenes tenen tendència a recollir i els nens no.
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Els criteris poc assolits, que haguessin estat no as-
solits en la primera observació, tenen a veure amb la 
posició d’algunes nenes a prop dels llocs on passa 
l’acció, o fora dels llocs més perifèrics (28 i 29). Tam-
bé s’aconsegueix que algun nen, un en aquest cas, 
estigui en actitud de suport per ajudar l’alumnat amb 
les tasques (31).

Pel que fa a la relació educadora-alumnat, s’han tin-
gut en compte 6 criteris, amb 2 força assolits (33 i 
38): La majoria de l’alumnat participa de les tasques 
proposades i l’educadora coneix el nom de l’alum-
nat. L’estratègia que es va seguir per assolir un major 
grau va ser la distribució de nenes i nens a les taules 
per part de l’educadora, i la introducció del nom de 
l’alumnat en uns adhesius a la roba, i així dirigir-se 
directament pel nom i evitar el llenguatge no inclusiu. 
La resta dels indicadors estan poc assolits, però sen-
se el primer seguiment i conscienciació de les edu-
cadores no s’hauria aconseguit aquesta millora. Per 
exemple, la interacció de l’educadora amb nenes i 
nens a l’hora de triar persones voluntàries o interac-
cionar directament, ha estat, encara que de manera 
puntual, feta també amb nenes (indicadors 35 i 36). 
Això es deu, com ja s’ha vist, al fet que els nens cri-
den més l’atenció a l’hora de relacionar-se i demanar 
la participació, ocupen l’espai sonor de l’activitat i 
l’atenció de les educadores va cap a ells. Un cop es 
fa present l’indicador, comença la millora.

Dels indicadors de la relació entre alumnat (5 indi-
cadors), el 41 no s’aconsegueix, vist que els nens 
en algun moment s’acaben desconnectant de l’acti-
vitat, perden l’interès. Hi ha un força assolit, el 40: La 
majoria dels nens i algunes nenes volen sortir com a 
persones voluntàries. Amb el qual s’aconsegueix que 
hi hagi nenes que vulguin participar per si mateixes. 
Hi ha un poc assolit encara, el 39: Els nens i les nenes 
interaccionen de manera puntual amb altres gèneres. 
Ho acaben fent quan l’educadora distribueix ella ma-
teixa l’alumnat, però quan tornen a tenir l’oportunitat 
de triar, acabant interaccionant amb el mateix gène-
re. Aquest indicador té molt a veure amb les edats. 
El grup de primer cicle de primària interaccionaven 
més entre gèneres, quan canvien de cicle i l’alum-
nat creix, la tendència és aquesta, interaccionar nens 
amb nens i nenes amb nenes.

Pel que fa al llenguatge oral (44 i 45), les educadores 
utilitzen el masculí genèric per referir-se al grup i per ex-
plicar el relat. La part positiva és que amb la introducció 
del nom dels nens i nenes, es dirigeixen directament a 
cada persona, evitant el llenguatge no inclusiu.

La part relacional és la més difícil de canviar, desa-
prendre la manera androcèntrica i sexista de com ens 

hem socialitzat és tot un repte que passa per la cons-
cienciació, la formació i l’aplicació de diferents estra-
tègies per anar modelant les relacions que s’establei-
xen durant la mediació de la divulgació. Els objectius 
coeducatius que es busquen amb les estratègies i els 
indicadors serien:

• Que tot l’alumnat tingui oportunitat d’ocupar en 
algun moment els espais considerats més valuosos: 
a prop de l’educadora, a prop del material educatiu. 
• Que tot tipus d’accions i jocs siguin equitatius i 
compartits entre noies i nois. 
• Eliminar jerarquies de gènere preestablertes afavo-
rint grups mixtes i interculturals. 
• En el treball cooperatiu, afavorir grups mixtos i 
interculturals conscientment. 
• Trencar les jerarquies de gènere preestablertes 
sempre que es donin. 
• Afavorir la participació equitativa conscient. 
• Gestionar equitativament els grups de treball. 
• Dirigir-se pel nom de nois i noies. 
• Fer servir llenguatge inclusiu. 
• Gestionar equitativament l’ús dels espais. 
• Desconstruir discursos i actituds androcèntriques, 
fomentant els principis de la comunicació no violenta.

Algunes estratègies que es poden aplicar i que s’ha 
vist que funcionen, tenint en compte els seguiments 
i observacions fets al Cogul en l’àmbit relacional en-
tre l’educadora i l’alumnat, per tal que la relació sigui 
més equitativa, podrien ser:

• Saber els noms de l’alumnat amb antelació: dema-
nar la llista de nens i nenes i tenir-los preparats, dedi-
car 3 minuts amb l’ajuda de les persones docents a 
repartir-los. Si és un grup petit es pot fer al moment. 
• Fer ús equitatiu de la paraula amb l’alumnat vo-
luntari. 
• Preguntar directament a l’alumnat que no participa. 
• Estar pendent que participen tots i totes, sobretot 
en les parts més teòriques. Si és un grup petit, afa-
vorir la participació de tots i totes. Si és un grup molt 
nombrós, fer que la participació sigui equitativa en el 
nombre de nenes o nenes que es trien com a volun-
taris o voluntàries, o quan s’interpel·la directament. 
• Si algun nen o nena crida l’atenció constantment, 
convidar-lo o convidar-la a posar-se al costat de 
l’educadora o a prop de les zones importants per 
a l’alumnat (persona educadora, material educatiu, 
vitrina, etc.) 
• Resistències: si hi ha algun cas de nena o nen que 
no se’n pot controlar la participació jeràrquica, de-
manar ajuda a les persones docents per no deixar a 
la resta amb l’atenció que també els pertoca. 
• Treballar els estereotips sexistes: seguiments dels 
o les companyes, detecció i treball posterior grupal.
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Algunes estratègies que es poden aplicar per tenir 
cura de com s’ocupen els espais físics a tenir en 
compte, revisant els seguiments i observacions fets 
al Cogul, per tal que la interacció sigui més equitativa 
podrien ser:

• Crear conscientment grups de treball mixtes a les 
sales dels tallers: indicant a cada nen o nena on ha 
de seure directament o fent algun joc perquè acabin 
seient creant grups mixtos. En el moment que es tre-
balla amb les caixes a les taules o en el moment que 
pinten, també a les taules.

• A les sales dels espais expositius: quan estan dem-
peus, prendre consciència dels nens i les nenes que 
ocupen llocs secundaris durant l’explicació i convi-
dar-los a acostar-se a o a la persona educadora o 
llocs a prop dels recursos educatius passius. Quan 
l’Anna fa l’explicació d’una part de l’espai expositiu 
amb les pintures, nenes i nens s’agrupen per gèneres 
i els nens ocupen els llocs més a prop de l’Anna.

• Quan l’alumnat estigui assegut: convidar-los a can-
viar-se de lloc si algun nen o nena es desconnecta 
de l’activitat, acostant-los a la persona educadora o 
a prop dels objectes o materials amb els quals s’està 
interaccionant. Quan l’Anna explica les pintures o la 
Clara l’interior de les caixes, aquí es va veure com 
els nens eren al davant i les nenes es quedaven als 
costats i en segon pla.

• Prestar especial atenció a nens i nenes amb disca-
pacitat o alguna alteració en l’aprenentatge, pregun-
tar a les persones docents com ha de ser el tracte.

• Recollir i acomodar el material educatiu com a tas-
ca compartida entre nens i nenes. En el moment de 
recollir ho van fer les nenes, però no es va demanar 
específicament al grup.

Per a acabar

La feina de diagnosi i avaluació no s’acaba aquí. 
S’hauran de continuar fent seguiments de la divulga-
ció de la prehistòria durant les accions educatives per 
fer que cada vegada la divulgació que es faci sigui més 
equitativa. La feina continua amb altres seguiments o 
avaluacions que sumin més resultats positius.

La pràctica coeducativa vol dir donar valor i posar al 
centre de les relacions aquells aspectes tradicional-
ment considerats propis del gènere femení: la cura, el 
món de les emocions i els sentiments, l’escolta, la col-
laboració, la sororitat, les relacions de cooperació, etc. 
I per això ha d’haver-hi una voluntat de modificar l’en-
focament androcèntric del saber predominant, fer visi-
bles les dones, infants, gent jove, gent gran, persones 
amb discapacitats, homes i dones d’altres cultures del 
món, etc., i construir experiències basades en el res-
pecte i la cura en lloc de la violència o la competitivitat.

Amb la coeducació patrimonial es treballen els va-
lors de la cultura de pau i la lluita contra la violència 
masclista. Concretament s’assoleixen competències 
que tenen a veure amb l’aprenentatge cognitiu, però 
també l’aprenentatge emocional de nens i nenes, ne-
cessari per créixer en una societat que es vol cada 
vegada més equitativa i lliure, i que valora igual les 
aportacions de dones i d’homes.
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PART 5. 
L’APLICABILITAT DEL MODEL  
COM A EINA DE DIAGNOSI
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El treball que es presenta en aquest apartat és una 
mínima part de la memòria del resultat del projecte 
presentat i acceptat per a la convocatòria de les be-
ques de capacitació d’Ibermuseos26 de l’any 2019. 
Aquest projecte es va desenvolupar en el Museu 
d’Art Precolombí i Indígena (MAPI) de Montevideo 
entre els dies 7 i 18 d’octubre de 2019 gràcies a una 
beca de capacitació de la citada institució, principal 
programa de cooperació per als museus existents 
de la regió iberoamericana. L’estada consistia a fer 
l’avaluació de les activitats educatives que ofereix el 
museu amb la metodologia basada en la coeducació 
patrimonial, creada i posada en funcionament ante-
riorment al conjunt rupestre de la Roca dels Moros 
del Cogul (Lleida, Catalunya) (Cacheda Pérez et al, 
2017, 2020; Cacheda Pérez, 2018a).

La metodologia i els resultats d’aquest projecte ano-
menat “Educación patrimonial y coeducación en con-
textos prehistóricos: propuesta de evaluación de la 
acción educativa en el museo. Museo de Arte Preco-
lombino e Indígena (MAPI) de Montevideo” (Cacheda 
Pérez, 2019b) es troben a la memòria entregada a la 
institució el mes de gener de 2020.

Es pot llegir un resum de la metodologia a la publi-
cació “La coeducación patrimonial o cómo aplicar la 
perspectiva de género en la educación patrimonial en 
instituciones culturales y museos”, a la revista Cua-
dernos del Claeh (Cacheda Pérez, 2019a).

També un resum dels resultats del projecte a l’arti-
cle “Projecte sobre coeducació patrimonial al Museo 
de Arte Precolombino e Indígena” (Montevideo, Uru-

guai), publicat a la revista Memòria Viva el 2020 (Cac-
heda Pérez, 2020).

L’objectiu del projecte era establir noves estratègies 
metodològiques en educació patrimonial basades 
en la coeducació i la introducció de la perspectiva 
de gènere a través de l’avaluació de l’activitat edu-
cativa patrimonial sobre la temàtica prehistòrica, i 
reflexionar sobre la coeducació patrimonial en el 
museu com a base per educar en equitat. Es trac-
tava d’aplicar el sistema d’avaluació provat i apli-
cat al conjunt rupestre de la Roca dels Moros del 
Cogul per consolidar-ne la fiabilitat i aplicabilitat a 
altres contextos prehistòrics diferents, com a pri-
mer pas per construir estratègies d’implementació 
coeducativa, sobretot en l’àmbit relacional. Aquest 
projecte va ajudar a consolidar i verificar que l’eina 
de diagnosi creada també serveix en altres contex-
tos espacials i culturals de divulgació oposats sobre 
arqueologia prehistòrica.

5.1. METODOLOGIA I EINES DE  
DIAGNÒSTIC: LA SEVA UTILITAT

Introduint un nou estudi de cas, el MAPI, la hipòtesi 
inicial volia verificar que els resultats, sobretot pel que 
fa a l’aplicació de la coeducació en la pràctica edu-
cativa del museu, serien molts semblants als resultats 
de l’avaluació i observació de la pràctica educativa 
feta al Cogul. Que no es coneguin models d’avalua-
ció que apliquin la coeducació a l’educació patrimo-
nial era una garantia per poder comprovar que els 

Figura 71: metodologia d’avaluació de la pràctica coeducativa en educació patrimonial. Elaborat per l’autora de la tesi.

26 Última consulta gener de 2021: http://www.ibermuseos.org/
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resultats serien similars i establir l’eina de diagnosi 
que s’estava creant (figura 71).

La metodologia basada en la coeducació patrimoni-
al parteix de l’avaluació inicial feta al Cogul. Es van 
seguir les mateixes pautes d’observació, criteris i in-
dicadors explicats a l’apartat 3.2. sobre la pràctica 
coeducativa al Cogul.

Durant l’avaluació formativa es van utilitzar el proto-
col d’observació de l’activitat educativa (annex 1), el 
qüestionari de valoració per a les persones docents 
de la pròpia institució (annex 3), i el de les educadores 
patrimonials (annex 5). Es va decidir no implemen-
tar l’avaluació a l’alumnat per interferir el mínim en la 
realització de la pràctica educativa habitual, vist que 
al MAPI no es feia avaluació d’aquest tipus. Durant 
aquesta avaluació també es va explicar a les educa-
dores patrimonials l’objectiu del projecte i els propò-
sits de la coeducació patrimonial.

Fins aquí la feina feta al museu, en aquest cas l’ava-
luació sumativa no es va implementar, al contrari que 
al Cogul, ja que requeriria més temps i recursos, dels 
quals no es disposava en aquest tipus de beca, on es 
finançaven projectes que es poguessin dur a terme 
en com a màxim 15 dies presencials. La recollida de 
dades, la reflexió i els suggeriments de canvis i estra-
tègies a implementar es van materialitzar en la me-
mòria final, que es va entregar a posteriori a les dife-
rents institucions, Ibermuseos i la direcció del MAPI.

5.2. EL MUSEU D’ART PRECOLOMBÍ I 
INDÍGENA (MAPI) (MONTEVIDEO,  
URUGUAI)

Uruguai compta amb un Sistema Nacional de Mu-
seus27 des del 2012. Entre altres propòsits s’ocupa 
de promoure la coordinació en matèria de gestió de 
museus i contribuir al desenvolupament d’una política 
nacional en aquest àmbit a través de plans i estratè-
gies de descentralització. També constitueix un espai 
de millora dels museus del país, atès que aquells mu-
seus que integren el Sistema Nacional presenten es-
tàndards superiors en matèria de serveis al públic i de 
posada en valor del patrimoni museològic. En temes 
d’educació patrimonial, cada museu s’encarrega de 
la difusió i la comunicació a través de diferents activi-
tats, creades per cada institució, amb la filosofia triada 

27 Última consulta gener de 2021: http://www.museos.gub.uy/index.php/sistema-nacional/estructura-y-funcionamiento
28 Última consulta gener de 2021: https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-antropologicas/departamento-de-ar-
queologia/proyectos/lappu

per cada centre patrimonial. No hi ha cap organisme 
específic que es dediqui a aquests temes concrets. El 
Museu d’Art Precolombí i Indígena, amb seu al cen-
tre de la ciutat de Montevideo, forma part d’aquest 
sistema i es beneficia dels pressupostos públics i 
estratègies i projectes que el Sistema duu a terme. 

Educació patrimonial a l’Uruguai

L’arqueologia prehistòrica a l’Uruguai encara es be-
lluga sota els marcs de la pràctica arqueològica i les 
descripcions objectives i instrumentals dels registres 
arqueològics i de les anàlisis descriptives de les mos-
tres de referència, així com la interpretació subjecti-
va dels contextos estudiats des d’un punt de vista 
androcèntric, no reflexionat. Un exemple el tenim en 
l’estudi de l’aixovar d’un enterrament on, en paraules 
de l’arqueòleg José M. López Mazz:

En la mayoría de los casos el “ajuar funerario” está 
compuesto por herramientas (boleadoras, punzones en 
hueso, rompecoquitos, morteros) y fragmentos de cuar-
zo. La primera interpretación que se impone (apoyada 
por información etnohistórica), es la identidad social del 
muerto, en relación al tipo de herramienta y al género. 
Es el caso tal vez, de punzones y rompecocos asocia-
dos a mujeres, y de boleadoras y núcleos de cuarzo 
asociados a hombre (López Mazz, 2001, p. 249).

Interpretar les societats prehistòriques posant iden-
titats a les pràctiques socials encara està per fer. In-
troduir la vida quotidiana o fer una valoració crítica 
de la divisió sexual del treball és una assignatura en-
cara pendent, un altre repte. I això es pot veure als 
museus d’arqueologia del país que encara segueixen 
patrons molt tradicionals i on les col·leccions estan 
formades per acumulació d’objectes, moltes vega-
des sense contextualitzar.

Sobre estudis i projectes arqueològics aplicats al pa-
trimoni, el Laboratorio de Arqueologia del Paisaje y 
Patrimonio del Uruguai (LAPPU)28 de la Universitat de 
la República treballa des de fa uns anys en projectes 
col·laboratius amb diferents institucions on també hi 
té cabuda l’educació patrimonial. Segons la web, el 
LAPPU està format per un col·lectiu universitari de 
personal investigador dins de diferents especialitats 
de les humanitats, fonamentalment de l’arqueologia 
i l’antropologia. Les seves principals accions i pro-
jectes estan relacionats amb la recerca i producció 
de coneixements i la seva aplicació al voltant de dife-
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rents eixos multidisciplinars: patrimoni, paisatge, ter-
ritori, medi ambient i ciència pública. Aquesta manera 
de fer genera continguts narratius de temàtica patri-
monial basats en la recerca científica, així com dife-
rents activitats participatives i disseny d’instruments 
didàctics que permeten el treball amb les persones i 
les comunitats locals de les regions on treballen.

Les accions educatives patrimonials dins d’aquests 
projectes es desenvolupen des d’una perspectiva clàs-
sica que passa per xerrades i tallers sobre la prehistòria 
uruguaiana en centres educatius, famílies o públic in-
teressat per donar a conèixer el patrimoni arqueològic 
local, feta pels propis investigadors i investigadores. 
Aquestes persones provinents del món universitari no 
han experimentat amb els coneixements i metodologi-
es específiques per a la divulgació, que es treballen en 
l’educació patrimonial. Des de la seva experiència cien-
tífica comuniquen uns continguts, amb més o menys 
fortuna segons les capacitats innates de cada persona, 
però sense haver aprofundit en les tècniques i metodo-
logies de l’educació patrimonials ni en les coeducati-
ves. Aquestes activitats de difusió són unidireccionals, 
ofereixen poc espai de participació que no siguin pre-
guntes o observacions del públic un cop s’han fet les 
explicacions. Quan es fan tallers amb famílies o nenes 
i nens, les activitats són més participatives, elaborant 

Figura 72: visita guiada en 2018, organitzada per el LAPPU als cerritos d’India Muerta (Rocha, Uruguai). Fotografia de l’autora de la tesi.

alguna manualitat, com ara alguna peça ceràmica o 
dibuix, després de l’explicació de la persona experta, 
però sense tenir en compte la coeducació patrimonial 
ni l’aprenentatge significatiu. Aquesta manera unidirec-
cional, en què la persona experta comunica uns conei-
xements, és la més habitual i requereix coneixements 
en didàctica del patrimoni i de les ciències socials, a 
més de metodologies educatives actives que no són 
les habituals en el món acadèmic arqueològic, per do-
nar veu a les persones participants i integrar-les a dins 
dels discursos que es treballin (figura 72).

Aquest grup d’investigació també edita materials 
educatius adreçats a diferents nivells educatius i fa-
mílies, que distribueixen en centres educatius i biblio-
teques amb la finalitat de divulgar el patrimoni cultural 
i arqueològic i valors per a la seva protecció. Amb 
aquesta idea, l’editorial Banda Oriental construeix di-
ferents contes sobre la protecció del medi ambient, 
l’estima per la biodiversitat o la història del país, amb 
la col·laboració d’aquestes investigadores i inves-
tigadors. L’arqueòloga Camila Gianotti, del LAPPU, 
va participar en una d’aquestes publicacions, Los 
indios de los cerritos (Gianotti et al, 2019), sobre la 
vida dels grups prehistòrics que van viure als cerritos 
d’indis (estructures habitacionals i funeràries) fa uns 
5.000 anys. En aquesta publicació es van tenir en 
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compte un relat i unes il·lustracions inclusives en què 
dones, nenes i nens es poden veure representades i 
representats com a part activa de les societats pre-
històriques en tasques de manteniment, cura, pro-
cessament dels aliments i rols de gènere compartits 
(figura 73).

Aquests tipus de publicacions són molt positives, vist 
que incideixen de manera inclusiva en el relat sobre 
las societats prehistòriques uruguaianes, però encara 
falta molta feina de conscienciació i acció per incloure 
la perspectiva de gènere en la divulgació sobre la vida i 
el dia a dia de les societats prehistòriques del país. Me-
todologies com la coeducació patrimonial que dins de 
l’àmbit acadèmic i dels museus del país, podrien aju-
dar a explicar una prehistòria més inclusiva i equitativa, 
on les dones i les nenes se sentin també integrades.

El Museu

El MAPI29, Museu d’Art Precolombí i Indígena, si-
tuat a la ciutat de Montevideo i fundat en el 2004, 
és una institució cultural de gestió mixta que de-
pèn del Departament de Cultura de la Intendència 
de Montevideo i en el qual les parts aporten valors, 
patrimoni i recursos des d’una visió compartida. Va 
ser creat pel Decret 31.383 de la Junta Departa-
mental de Montevideo, i va rebre la seva col·lecció 
inicial mitjançant un conveni de comodat subscrit 
entre el llavors intendent de Montevideo, l’arqui-
tecte Mariano Arana, i el col·leccionista Matteo 
Goretti, que va cedir part de la seva important col-
lecció etnogràfica i arqueològica durant un perí-
ode de 20 anys. En els últims temps el patrimoni 
del MAPI s’ha incrementat amb dotze col·leccions 

29 Última consulta gener de 2021: https://www.mapi.uy/

Figura 75: Museu MAPI, Montevideo. Imatge interior. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 74: Museu MAPI, Montevideo. Imatge exterior. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 73: il·lustració del llibre feta per Sebastian Santana (2019). Fotografia cortesia de Camila Gianotti.
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que van ser donades o cedides en préstec per ins-
titucions públiques (Facultat d’Arquitectura de la 
Universitat de la República, Biblioteca Nacional de 
l’Uruguai, entre altres), ambaixades i col·leccionis-
tes particulars (figures 74 i 75).

El MAPI ofereix als visitants una exposició permanent de 
peces arqueològiques i etnogràfiques pertanyents a di-
ferents cultures originàries del continent americà i realitza 
recerques, exposicions temporals i publicacions sobre 
diferents aspectes vinculats amb la seva temàtica.

En 2014 va presentar per primera vegada una expo-
sició en l’exterior, titulada “Uruguai en guaraní”, que 
es va exhibir en els Museus Vaticans i en el Museu 
Etnològic d’Hamburg, per continuar després una gira 
per altres ciutats d’Europa, i aquest mateix any es va 
presentar el primer Catàleg de Col·leccions del MAPI.

El museu l’administra una comissió designada en la 
seva actual composició per resolució de la llavors in-
tendenta de Montevideo Ana Olivera, i el gestiona un 
equip integrat per tècnics i professionals de diverses 
disciplines.

El MAPI ha estat guardonat cinc anys consecutius 
amb el Premi Iberoamericà d’Educació i Museus 
(2011-2015), i va rebre també el Premi Morosoli per 
la seva gestió institucional l’any 2011.

Les sales del museu

El museu, està distribuït en tres plantes. Compta amb 
una exposició permanent sobre les societats preco-
lombines, assentades al territori americà fa 15.000 
anys, quan van arribar els primers grups humans, 
distribuïda per la primera planta de l’edifici. La sego-
na i tercera planta es dediquen a exposicions tem-
porals i també hi ha sales reservades per fer tallers i 
activitats educatives (figura 76).

Figura 76: interior del Museu MAPI, Montevideo. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

L’exposició permanent està dividida en set zones 
diferenciades, primer un espai sobre el descobri-
ment d’Amèrica i la megafauna, després cinc àrees 
culturals i, per últim, una sala general dedicada al 
tema de l’alimentació en les cultures precolombines 
i l’Uruguai. Les àrees culturals són regions geogrà-
fiques definides per la investigació per al seu estu-
di, dins de les quals van viure diversos i nombrosos 
grups indígenes de manera simultània o succeint-se 
en el temps. Al museu hi ha representades algunes 
de les expressions culturals dels pobles originaris 
del continent americà i d’alguns grups que encara 
mantenen vigents les seves tradicions. Concreta-
ment, els àmbits espacials en què es divideix la col-
lecció són: la regió de la Conca de la Plata, la regió 
mesoamericana, la regió subandina i la regió andina. 
Dins d’aquestes regions s’hi distribueixen diferents 
cultures precolombines.

La cultura material exhibida

Molts dels objectes i material que exhibeix el MAPI 
a les seves sales i vitrines no provenen d’un context 
arqueològic conegut, ja que es tracta de peces de 
col·leccions privades, i molts cops a la falta d’inves-
tigació sobre aquest context de l’objecte se li suma 
l’anonimat, sense poder identificar en molts casos 
formes, estils, funcions, o informació sobre la seva 
autoria. Permeten identificar-los amb grups culturals 
determinats i genèrics, a gran escala, amb determi-
nades característiques.

Amb menys presència, hi ha objectes recuperats 
d’excavacions i reconeguts també a nivell etnogrà-
fic, fet que permet associar-los a tradicions tecno-
lògiques originàries, com ara ceràmiques del grup 
guaraní, grups agricultors que combinaven la caça, la 
pesca i la recol·lecció (figura 77).

Figura 77: objectes del Museu MAPI. Fotografia de l’autora de la tesi.



172

L’
A

PL
IC

A
BI

LI
TA

T 
D

EL
 M

O
D

EL
  C

O
M

 A
 E

IN
A

 D
E 

D
IA

G
N

O
SI

Tots els objectes estan ordenats en vitrines tanca-
des, en cada cultura prehistòrica d’Amèrica, a través 
d’etapes de desenvolupament econòmic, social i po-
lític molt generalistes, sense aprofundir en la memòria 
de producció de l’objecte (l’objecte en si mateix), en 
la memòria de circulació (macroespai) i la memòria 
d’ús (microespai); es tracta d’una mostra clàssica de 
museu d’objectes basada en l’acumulació de materi-
als no contextualitzats.

Servei educatiu i recursos educatius  
passius del MAPI

El museu disposa de diferents espais on es desenvo-
lupen les activitats educatives. Unes són les sales-ta-
ller, on es fa la part més pràctica de l’activitat, atès 
que totes compten amb una part creativa de taller; i 
les pròpies sales del museu, que es fan servir, abans 
d’anar al taller, per conèixer la temàtica d’allò que es 
vol treballar a través de la museografia. En aquest 
cas, les vitrines i objectes passen a formar part dels 
materials educatius passius que fan servir les perso-
nes educadores per a la divulgació de la temàtica del 
museu a les activitats educatives.

El servei educatiu 

El departament educatiu del MAPI està format per 
una coordinadora, una assistenta de coordinació i un 
grup de 6 educadors i educadores que realitzen les 
activitats educatives segons la temàtica de l’activitat 
o el taller en relació amb l’especialitat de la persona, 
a més d’altres persones contractades més puntual-
ment per realitzar alguna visita o taller concret. 

La coordinació s’encarrega, entre d’altres coses, del 
servei de reserves de les activitats educatives, ges-
tionant tot allò relacionat amb l’agenda, el contacte 
amb centres educatius, coordinació de l’equip d’edu-
cadors i educadores i suport continu en la preparació 
prèvia i materials de les activitats que es desenvolu-
pen en el museu (figura 78).

Els i les educadores s’encarreguen de la realització 
de les activitats, de la preparació prèvia de l’activitat 
a les sales respectives i dels materials educatius, la 
reposició, reparació o substitució.

El servei no és externalitzat, com en el cas del Cogul, 
sinó que totes les persones tenen diferents modalitats 
contractuals directament amb el museu. La coordina-
ció treballa tot l’any, però els i les educadores tenen 

Figura 78: part de l’equip educatiu del MAPI. Fotografia de l’autora 
de la tesi.

contracte durant el període escolar, d’abril a novem-
bre, quan el museu s’omple de nens i nenes que ve-
nen a realitzar alguna de les activitats educatives que 
s’ofereixen als centres educatius; uns 30.000 nenes i 
nens passen pel museu cada any aproximadament.

La mitjana del temps que les persones educadores 
porten treballant en el museu és de set anys a dos 
anys dependent de cada cas. Són persones formades 
i que treballen en la matèria de la qual es fan càrrec. 
Per exemple, el taller de música el realitza un educa-
dor que és docent de música en escoles de primària 
i secundària, el taller d’arqueologia o de ceràmica el 
realitzen persones formades en arqueologia, fins i tot 
una d’elles amb estudis de doctorat, o el taller de tèx-
tils el realitza una dissenyadora tèxtil. És un equip molt 
format i capacitat per fer aquest treball en el museu.

El programa educatiu del MAPI

Aquest museu compta amb una potent propos-
ta educativa dirigida a tots els cicles de l’educació 
obligatòria. Activitats relacionades amb les formes 
de vida de les cultures indígenes i la prehistòria de 
l’Uruguai. A més de les visites guiades a la col·lecció, 
ofereix quinze tallers sobre aquesta temàtica. És un 
dels museus més importants del país a nivell educatiu 
i un dels que reben més visites escolars al llarg del 
curs escolar: uns 30.000 nenes i nens a l’any.

La variada oferta d’activitats educatives es pot con-
sultar a la seva pàgina web30. Propostes elaborades 
sobre la base dels continguts dels programes d’edu-
cació inicial, primària i secundària, i amb la finalitat de 
cobrir les necessitats pedagògiques dels diferents ni-
vells a través de propostes didàctiques i participatives.

Concretament, de les activitats educatives es van 
triar tres diferents per fer l’avaluació en coeducació 

30 Última consulta gener de 2021: https://www.mapi.uy/programa_educativo.html
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31 Última consulta gener de 2021: https://www.mapi.uy/docs/primeros_pobladores.pdf
32 Última consulta gener de 2021: https://www.mapi.uy/docs/desarrollo_regional.pdf

patrimonial per a aquesta tesi. Es tracta del taller 
d’arqueologia, el taller de ceràmica i el taller d’art ru-
pestre. A la pàgina web del museu, la informació és 
molt minsa, és un paràgraf de descripció per cada 
activitat:

Taller “A la recerca del passat, experimentant l’ar-
queologia”: aquest taller proposa explorar els mèto-
des i tècniques de la recerca arqueològica, en la qual 
els i les participants seran protagonistes d’una exca-
vació arqueològica a escala real i faran tasques de la-
boratori amb les peces trobades. La proposta pretén 
acostar informació actualitzada sobre la prehistòria 
del nostre continent, permetent així reflexionar sobre 
el nostre passat, les permanències culturals i la confi-
guració de les identitats americanes.

“Amb les mans al fang”, taller de ceràmica indíge-
na: el taller comença amb un recorregut per la mostra 
permanent amb especial atenció a les peces realitza-
des en ceràmica, per a així brindar als nens i nenes 
les nocions fonamentals sobre el treball en ceràmica 
realitzat pels indígenes americans. En la segona part 
del taller els nens i nenes treballaran directament amb 
fang prenent com a referència algunes de les tècni-
ques emprades pels i les indígenes, buscant estimu-
lar les seves habilitats motores i la seva creativitat.

“Taller d’art rupestre”: a través de l’observació, 
experimentació i anàlisi de les peces exhibides es 
busca reflexionar sobre les diferents tècniques d’ela-
boració de l’art rupestre que van ser utilitzades pels 
grups indígenes, les característiques formals i la seva 
possible significació antropològica.

Com altres tipus d’informació dirigida a persones 
docents, al web, es pot trobar un document sobre 
les societats primeres que van poblar Amèrica31, 
que parla dels primers grups humans al territori i la 
vida a l’edat de gel. També un altre document sobre 
desenvolupament regional32, que parla sobre el medi 
ambient, les transformacions a l’Holocè i les primeres 
manifestacions cultures a la conca del Riu de la Plata.

Els objectius que es busquen aconseguir a cada acti-
vitat educativa es poden consultar a la documentació 
interna del museu. També a les fitxes de les activitats 
amb el guió i els objectius d’aprenentatge. No es tro-
ben publicats al web, a continuació se’n fa un resum:

Taller “A la recerca del passat,  
experimentant l’arqueologia”

Objectiu general: proporcionar al grup els conceptes 
teòrics bàsics sobre els quals treballa l’arqueologia, 
que aconsegueixin comprendre les diferències que té 
respecte d’altres ciències similars, i entendre els pas-
sos que segueixen els i les arqueòlogues per a dur a 
terme una recerca seguint un mètode científic.

Objectius específics: que l’alumnat aconsegueixi dur 
a terme el treball en l’excavació amb les tècniques 
proporcionades per les i les educadores; aproximar 
l’alumnat a les tècniques i eines utilitzades en un la-
boratori arqueològic i que els nens i les nenes acon-
segueixin comprendre els passos que segueixen els 
materials arqueològics des que són trobats per les 
persones arqueòlogues fins a la seva exposició en un 
museu, i treballar la importància de la conservació.

“Amb les mans al fang”,  
taller de ceràmica indígena 

Objectiu general: proporcionar als nens i nenes les 
nocions bàsiques sobre el treball en ceràmica realit-
zat pels grups indígenes llatinoamericans i proporcio-
nar les bases tècniques fonamentals per a l’elabora-
ció d’una peça de fang.

Objectius específics: aproximar al grup als aspectes 
tecnològics d’elaboració de la ceràmica indígena, 
des de l’aprovisionament de matèries primeres fins 
a l’obtenció del producte acabat; promoure el conei-
xement sobre els diversos tipus, formes i usos dels 
objectes de ceràmica indígena; treballar la importàn-
cia de la ceràmica arqueològica com a evidència per 
inferir comportaments i pràctiques dels grups que la 
van elaborar; emfatitzar la importància de la conser-
vació de les peces ceràmiques com una de les labors 
del museu, propiciar l’acostament a les manifestaci-
ons ceràmiques de l’àrea Conca de la Plata a través 
de les peces zoomorfes i estimular les habilitats mo-
tores i creativitat dels i les visitants.

“Taller d’art rupestre”

Objectiu general: aproximar al concepte d’art rupes-
tre, entenent-lo com una manifestació plàstica ex-
pressiva (pictografia i petroglifs) que permet abordar 
semblances i diferències respecte d’allò que conei-
xem com a art en l’actualitat.

Objectius específics: exposar les diferents manifesta-
cions de l’art rupestre americà. Conèixer  els meca-
nismes d’obtenció de les matèries primeres utilitza-
des per a elaboració de pigments/pintures. Conèixer 
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amb major profunditat algunes produccions materials 
dels grups indígenes del nostre territori. Discutir so-
bre un possible significat d’aquestes manifestacions. 
Propiciar la sensibilització respecte de la diversitat 
d’expressions possibles. Estimular la sensibilitat ex-
pressiva plàstica a través de les habilitats motores i 
la creativitat.

Recursos educatius passius, la museografia

A continuació s’expliquen els continguts de les dife-
rents àrees culturals en les quals es distribueixen les 
sales del museu, tenint en compte els propis textos 
de cada sala. Hi ha set àmbits diferents on s’aborden 
diferents temes, com ara l’alimentació en general a 
diverses cultures precolombines, o un espai dedicat 
a la megafauna i la presencia de societats prehistòri-
ques a Amèrica. Aquests temes són a més a més de 
l’explicació de diferents regions culturals.

El descobriment d’Amèrica i la megafauna

En un panell s’explica l’arribada de la població huma-
na a Amèrica fa uns 25.000 anys enrere segons di-
ferents teories, durant el Plistocè i l’Holocè. S’explica 
que el clima era més fred, àrid i amb una vegetació i 

animals adaptats. Entre els animals d’aquella època 
s’hi troben mamífers de gran mida, més de mil quilos: 
la megafauna. Aquests mamífers, avui extingits, van 
viure a Amèrica amb altres animals més petits que 
encara són a la fauna americana, com ara els gua-
nacs, mul·lites, llúdrigues, o cérvols. Alguns del ani-
mals més espectaculars de la megafauna van ser els 
gliptodonts, megateris (ossos mandrosos gegants), 
mastodonts (mamut americà) i smilodons (tigre dents 
de sabre). A Amèrica del Sud, l’extinció d’aquesta 
fauna va ser entre 12.000 i 8.000 anys enrere. Se’n 
desconeixen les causes específiques de la desa-
parició. Hi ha diverses teories científiques: l’activitat 
humana —sobretot la caça—, el canvi de clima o la 
combinació de les dues.

Aquests grans animals van conviure amb els primers 
humans i humanes que van arribar al continent. Al llarg 
de tota Amèrica van aparèixer en excavacions arqueo-
lògiques restes d’aquests animals associats a artefac-
tes manufacturats pels i les humanes. S’ha comprovat 
així l’aprofitament d’aquest recurs per part de grups 
caçadors-recol·lectors. Des de fa uns anys, investi-
gacions arqueològiques i paleontològiques han con-
tribuït a aclarir i a debatre sobre aquest període en el 
desenvolupament cultural americà. En els últims anys 

Figura 79: panell explicatiu de la megafauna. Fotografia de l’autora de la tesi.
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una troballa realitzada en el departament de Canelo-
nes (Uruguai) va posar en discussió la teoria més ac-
ceptada per la investigació sobre el poblament humà, 
plantejant una arribada anterior al territori de l’Uruguai.

Aquesta informació s’acompanya d’un mapa amb les 
teories del primer poblament americà i les rutes d’en-
trada de la població.

A la sala també hi ha un panell gran amb la repre-
sentació d’un megateri, un gliptodont i un smilodon, 
acompanyats amb les característiques particulars de 
cada espècie. Una vitrina acompanya el panell amb 
dos fòssils de megateri i gliptodont i una reproducció 
del crani d’un tigre dents de sabre (figura 79).

Regió de la Conca de la Plata

Aquesta regió ocupa un espai conjunt amb l’anterior 
(descobriment d’Amèrica i megafauna).

Hi ha un panell amb el mapa de Sud-amèrica que 
indica la zona en qüestió. Aquest mapa té unes refe-
rències simbòliques que indiquen les zones de grups 
caçadors, pescadors, recol·lectors, horticultors i ce-
ramistes; no apareix el nom de les diferents cultures 
que hi havia abans de l’arribada dels pobles euro-
peus. Eren coneguts com indis i índies.

Hi ha un panell on s’expliquen les característiques 
comunes de les poblacions que habitaven els vol-
tants del Riu de la Plata, des de feia més de 10.000 
anys abans de l’arribada dels pobles europeus. Cada 
grup era diferent, des de la llengua a la forma de vida, 
i compartien algunes característiques culturals.

No van formar estats. Alguns grups eren bandes amb 
poques persones, amb poca diferenciació social i 
amb persones líders particulars. Altres eren prefec-
tures més grans amb una persona que feia de líder, 
però amb poder limitat.

Havia dos tipus d’economia: uns grups eren caça-
dors-recol·lectors i pescadors, i altres s’organitzaven 
al voltant de l’horticultura i l’agricultura. Treballaven la 
pedra polida i tallada, la ceràmica, la fusta, l’os, el cuir 
i la cistelleria.

Les societats caçadores-recol·lectores eren nòma-
des estacionals, canviaven de lloc segons l’estació 
de l’any, i les societats agricultores eren més seden-
tàries, encara que es bellugaven quan les terres dei-
xaven de ser productives.

Els textos acompanyen tres vitrines. Una amb un 
morter de pedra polida antropomorf, molt ric, una 

altra amb una cassola de ceràmica de mida gran, i 
una altra amb cultura material variada, estris de pedra 
per la caça: volejadores, trencacaps, estris de pedra 
com ara lasques i una punta de fletxa, un punxó d’os, 
un petit morter de pedra, un molí de mà de pedra, 
fragments de ceràmica, un raspador de pedra i un 
apèndix de ceràmica zoomorfa.

També hi ha un vídeo on s’explica la reconstrucció fa-
cial en 3D que es va fer d’un crani d’una dona cone-
guda com “l’àvia de l’Uruguai”. Es tracta d’una dona 
de 35-45 anys, trobada a l’est del país, en un enter-
rament fa uns 1.600 anys, típic d’aquella època, un 
cerrito, un petit monticle construït en terra (figura 80).

Figura 81: detall de la canoa monòxil·la.
 Fotografia de l’autora de la tesi.

Sala de la canoa

Es tracta d’un petita sala on es conserva una canoa 
monòxil·la feta amb un tronc, trobada al riu Queguay 
de l’Uruguai, datada amb carboni 14 entre 1628-
1810 dC. Al costat de la canoa, a més de la cartel·la, 
hi ha una fotografia d’un gravat de Theodor Bry de 
1590, amb una imatge de quatre homes despullats 
fabricant una canoa d’aquest tipus (figura 81).

Figura 80: detall de la sala Conca de la Plata. 
Fotografia de l’autora de la tesi.
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Regió mesoamericana

La regió de Mesoàmerica està dissenyada amb un 
mapa d’Amèrica que indica la zona per on s’estén; 
un panell amb diverses fotografies de construc-
cions precolombines de la zona i el nom de les 
cultures de la regió, col·locades en una línia del 
temps: olmeques, huasteques, totonaques, cultu-
ra Teotihuacan, tolteques, asteques, zapoteques, 
mixteques, maies, cultura Nayarit i Quintana Roo 
entre altres.

Un altre panell parla de les característiques co-
munes d’aquestes cultures que es van trobar els 
pobles europeus quan van arribar a aquesta àrea. 
Aquestes cultures estaven organitzades en es-
tats dividits en classes socials molt diferenciades. 
Practicaven una economia d’agricultura de blat de 
moro, fesols, carbassa i cacau. Aquesta pràctica 
alguns grups la complementaven amb la caça, la 
pesca i la recol·lecció. Treballaven la plata, la ce-
ràmica, els tèxtils i la pedra entre altres materials. 
Vivien en ciutats estables i ben planificades, amb 
una arquitectura monumental en la qual destaquen 
les piràmides esglaonades envoltant places.

A la sala hi ha també un text destacat sobre l’edu-
cació asteca. Explica que l’educació era obliga-
tòria. Que al principi eren educats per les seves 
famílies i que després anaven a l’escola. Que hi 
havia dos tipus d’escola: telpochcalli i calmecac. 
A la primera hi assistien els joves del poble i se’ls 
instruïa per servir la comunitat i per a la guerra. La 
segona era un internat reservat per a les famílies 
nobles on se’ls iniciava en el sacerdoci, la milícia o 
l’administració pública.

Trobem quatre vitrines amb diferents objectes ar-
queològics provinents de diferents col·leccions 
privades: una amb tres peces exemptes, dues de 
ceràmica i una altra de pedra, acompanyats d’una 
cartel·la on hi posa el material, les mides, el núme-
ro d’inventari i la col·lecció a la qual pertany. Una 
és masculina i les altres antropomorfes.

Una altra vitrina amb dues imatges exemptes de 
ceràmica, una és una dona, l’altra és antropomor-
fa, un vas ritual decorat de ceràmica i una plata 
també de ceràmica decorada. La informació de les 
cartel·les és de la mateixa manera que a l’altra vi-
trina i igual a la resta de la sala.

Hi ha dues vitrines més amb objectes variats de cerà-
mica i de pedra. Destaca una màscara mortuòria an-
tropomorfa, eines lítiques, diferents aplics ornamen-
tals de petita mida i denes de pedra polida (figura 82).

Figura 82: detall de la sala sobre Mesoamèrica. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Regió subandina

La zona de la regió subandina segueix el model de les 
altres zones comentades. Hi ha un mapa d’Amèrica 
amb la situació de la regió, un panell amb les cultu-
res amb una línia del temps: cultura Diaguita, Aguada, 
Condorhuasi, Ciénaga i Maputxe, entre altres. Hi ha 
tres fotografies de diferents jaciments arqueològics. Hi 
ha un panell on s’expliquen les característiques co-
munes d’aquestes cultures abans de l’arribada dels 
pobles europeus. Explica que aquests grups estaven 
molt influenciats per l’imperi incaic, a excepció dels 
pobles que es trobaven més al sud, com ara els ma-
putxes, que van mantenir més la seva independència.

Socialment no van formar estats. Alguns grups cons-
tituïen bandes (poques persones i amb persones lí-
ders peculiars), i altres estaven constituïts per prefec-
tures (grups més nombrosos que les bandes, sota el 
comandament d’una persona cap amb poder limitat).

Aquests grups explotaven els recursos marins (pes-
ca, recol·lecció de marisc i caça de llops marins i ba-
lenes), que complementaven amb la caça terrestre i 
la recol·lecció, mentre que altres ho feien amb l’agri-
cultura (blat de moro, quinoa, patates) i el pasturatge, 
principalment de llames. La major part eren grups se-
dentaris i altres nòmades estacionaris. Feien servir la 
pedra polida i tallada, la ceràmica, els tèxtils, la fusta, 
l’os, el cuir i la cistelleria entre altres tecnologies.

En aquest cas també hi ha un text destacat que 
parla sobre la momificació dels morts de la cultura 
Chinchorro. Diu que aquesta cultura va viure fa més 
de 8.000 anys en la costa desèrtica, entre el sud 
de Perú i el nord de Xile, i que van ser els primers 
humans en momificar persones mortes, abans que 
el poble egipci. Treien les vísceres dels cossos i els 
omplien amb herba, cendres, terra i cabell d’animal. 
Després, cobrien els cossos amb argila negra o ver-
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mella o cendres, fent una màscara guarnida amb 
cabell humà.

Tota aquesta informació s’acompanya de quatre vi-
trines amb diferents objectes d’aquestes cultures 
amb la informació escassa de les cartel·les. En una hi 
ha dos aplics ornamentals de metall, alpaca; en una 
altra, dues olles de ceràmica; en una altra, diferents 
recipients ceràmics (dues olles, una ampolla i un vas) i 
una pipa de ceràmica. L’última vitrina té una olla amb 
nansa i un morter de pedra (figura 83).

Figura 84: fotografia de la sala sobre la cultura andina. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Regió andina

Seguint les característiques de les altres regions, ens 
trobem un mapa d’Amèrica on es localitzen les cul-
tures andines; un panell amb el nom de les cultures 
amb una línia del temps i tres fotografies que il·lus-
tren: dos jaciments arqueològics, un és Machu Picc-
hu i una foto d’una dona indígena que porta una cria-
tura a l’esquena. Les cultures són la Chavín, Paracas, 
Moche, Nazca, Tihuanaco Huari, Chimú, Chancay, 
Inca i Recuay entre altres.

El panell de les característiques comunes explica que 
la cultura més famosa és la incaica, però que no va 
ser l’única. En aquesta regió, igual que en les altres, 
hi van viure diferents cultures que van ser contempo-
rànies moltes d’elles i altres no, però que tot i així van 
compartir molts aspectes culturals. Aquestes cultu-
res estaven organitzades en estats i dividits en clas-
ses socials diferenciades. La majoria cultivaven blat 
de moro, la patata, la iuca i varis tipus de fesols. Van 
criar llames i alpaques i eren societats pescadores. 
Treballaven la pedra, la ceràmica, la fusta, els metalls 
i els tèxtils. Eren grups sedentaris i alguns van cons-
truir grans ciutats o pobles amb temples importants.

Els textos els acompanyen quatre vitrines amb dife-
rents objectes i poca informació en les cartel·les. En 
una de les vitrines hi ha dues ampolles de fang amb 
antropomorfes, en una altra hi ha objectes tèxtils, en 

Figura 83: detall de la sala subandina. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

un altra una ampolla de ceràmica antropomorfa de 
mida gran i en una altra hi trobem una gorra de qua-
tre puntes, aplics de metall que pertanyien a alguna 
vestimenta, un morter de pedra i aplics de pedra an-
tropomorfs de mida petita (figura 84).

Sala sobre l’alimentació

Aquesta sala és diferent a la resta perquè, per una 
banda, tracta una temàtica, l’alimentació, i per una 
altra banda, es va fer uns anys més tard que les altres 
sales sobre cultures precolombines.

Hi ha una introducció sobre el menjar com a fenomen 
social. Explica que l’alimentació és un requeriment 
essencial per a la vida. Dins dels grups humans tam-
bé constitueix un fenomen social i cultural relacionat 
amb els comportaments, pràctiques i creences i es 
vincula amb les economies, els intercanvis, l’adap-
tació al medi ambient, la divisió social del treball i la 
distribució de la riquesa. De vegades també es confi-
gura com element de distinció social.

La introducció de determinats recursos a la dieta 
d’un grup, igual que la manera com s’obtenen, es 
transporten, es processen, es preparen i es presen-
ten, així com les modalitats de consum, determinen 
allò que anomenem “menjar”.

Les seves principals característiques es relacionen 
amb la varietat de les pràctiques alimentàries, caràc-
ter públic/privat, i quotidià/festiu, especialitat i tem-
poralitat, així com amb l’especificitat de la prepara-
ció dels menjars, els tabús alimentaris, els significats 
simbòlics, els rols i les eines i utensilis produïts.

Al costat d’aquesta introducció hi ha un mapa gran 
d’Amèrica on es representen alguns cultius d’origen 
americà, la seva procedència i la data més antiga 
coneguda de la seva domesticació.
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Al costat del mapa hi trobem un altre text que parla 
de l’alimentació a Amèrica.

Aquest text explica que des del poblament d’Amèri-
ca fins avui, fa més de 25.000 anys, diferents grups 
originaris van habitar el continent. Cada grup, amb 
les seves particularitats socials, culturals, tecnològi-
ques, polítiques i econòmiques, es va relacionar amb 
diferents ambients i va dur a terme diferents activitats 
amb la finalitat d’obtenir aliments per subsistir, amb 
la confecció d’eines i l’ús d’ecofactes (elements de la 
natura que sense modificar-los eren usats amb dife-
rents finalitats, com ara pedres i pals per a la caça).

Durant milers d’anys, l’economia dels grups va es-
tar basada exclusivament en la caça, pesca i recol-
lecció. Aquest sistema productiu, encara que amb 
diferències en el temps i l’espai, s’associa a petits 
grups nòmades de 20 a 50 persones, amb refugis 
temporals, poques possessions, sense divisió social 
acusada i no dependents de l’emmagatzematge dels 
aliments.

La caça, la pesca i la recol·lecció s’han mantingut en 
el temps. Ja sigui com a estratègia per a l’obtenció 
d’aliments o com a complement d’altres activitats de 
producció.

Fa 6.000-7.000 anys va començar a sorgir l’agricul-
tura i el pasturatge en algunes regions, fet que va 
implicar la domesticació de plantes i animals. Les 
transformacions econòmiques en la tecnologia i en 
la dieta dels grups van donar lloc a nous tipus de so-
cietats, sedentàries, amb més densitat de població i 
concentració en poblats o ciutats, l’aparició d’estrats 
socials, l’augment de possessions materials, conser-
vació i emmagatzematge.

Després d’aquesta introducció hi ha una zona dedica-
da al poble Mbya-Guaraní. Els i les Mbya són un grup 
dins de la cultura guaraní. Viuen en els actuals països 
de Paraguai, Brasil, Argentina i Uruguai. Aquest poble 
conceben aquest gran territori com a un únic espai que 
conforma la història i la memòria del seu poble. Hi ha 
una vitrina amb cistelleria d’aquesta cultura en un costat.

Aquesta cultura està relacionada molt profundament 
amb el blat de moro. Hi ha un panell que explica que 
el blat de moro és la seva guia per excel·lència. La 
seva sembra, quan floreix, i la collita constitueixen 
cerimònies que marquen no solament el cicle anual 
sinó la seva identitat i espiritualitat. També la cosmo-
visió Mbya, on les nostres ànimes estan associades a 
punts cardinals, d’on procedeixen deïtats, elements, 
colors i varietats de blat de moro, i a qualitats especí-
fiques que identifiquen i guien les persones. Segons 

l’estació de l’any del naixement, a cada persona li 
correspon un punt cardinal i un únic tipus de blat, 
que hauria de collir, sempre cap al seu punt cardinal, 
al llarg de la vida com a aliment del cos i de l’ànima 
per aprendre, ensenyar i sanar.

A continuació hi ha una vitrina amb un text que ens 
parla de les volejadores, acompanyada d’una figura 
d’un home que mostra com s’utilitzen. Explica que 
es tracta d’armes llancívoles fetes servir per diferents 
grups al llarg de tot el continent, per a la caça d’ani-
mals i armes de guerra. Es tracta d’armes fetes amb 
boles de pedra unides per una corda de fibra vegetal, 
cuir, tendons i altres materials. Es llançaven per donar 
un fort cop o per enredar i immobilitzar la presa. A la 
vitrina hi ha una col·lecció de volejadores i un vídeo 
on es veu un home que talla pedra per fer eines com 
ara puntes de fletxes o lasques, com les que acom-
panyen el vídeo a la mateixa vitrina. 

A l’altre costat es troba una altra vitrina amb el títol 
“Comportaments”. Aquesta vitrina està dividida en 
tres àmbits. Un àmbit es diu “Presentació i consum”, 
que diu que hi ha diversos utensilis utilitzats per a la 
presentació i consum d’aliments, sòlids, semisòlids 
i líquids. Acompanyen 7 objectes de ceràmica que 
responen a aquest ús.

Un altre àmbit es diu “Transformació” i explica que hi 
ha eines i utensilis fets servir per processar, preparar 
i cuinar els diferents recursos alimentaris. Acompa-
nyen olles i cassoles de ceràmica, a més de dos mo-
lins de mà de pedra.

L’altre àmbit es diu “Obtenció i transport”, i explica 
que es presenten eines que es van fer servir per a 
l’obtenció i transport de diferents recursos, producte 
de la caça, recol·lecció, pesca, agricultura i pastu-
ratge, depenent del tipus d’activitats del grup. Hi ha 
volejadores, un trencacaps o una destral de pedra.

Al costat de la zona de les volejadores hi ha una vitrina 
amb unes quantes compoteres. Explica que les compo-
teres o copes són característiques de diferents cultures 
precolombines que van habitar la regió de Carchi-Nariño 
(serres d’Equador i Colòmbia), des del 500 aC. Servien 
per presentar aliments, entra altres la chicha, beguda al-
cohòlica que es feia amb la fermentació no destil·lada 
del blat de moro i altres cereals americans. També diu 
que a partir de la recerca, aquestes copes eren utilitza-
des per caps en festes, amb abundant menjar i beguda, 
per aconseguir i mantenir el control social del grup i gua-
nyar noves persones adeptes.

A sota d’aquesta vitrina, seguint el disseny de l’ante-
rior, hi ha un vídeo on s’expliquen les tècniques cerà-
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Figura 85: detall d’algunes vitrines de la sala sobre alimenta-
ció. Fotografia de l’autora de la tesi.

miques per unes mans humanes, acompanyades de 
fang en procés d’elaboració als costats.

Després trobem tota una zona amb tres vitrines de-
dicades a la història de l’Uruguai. Cada vitrina està 
acompanyada d’un vídeo que parla sobre l’origen 
dels grups humans al país amb diferents objectes de 
pedra representatius.

També hi ha un text amb la història del poble de San 
Francisco de Borja del Yi i un altre text que explica 
que és la zooarqueologia.

Per finalitzar, hi ha una zona que es diu “Investiga-
ció”, que fa al·lusió a la recerca arqueològica, amb 
els estris que els i les arqueòlogues fan servir per a la 
recerca de la informació (figura 85).

5.3. ANÀLISI I RESULTATS DE LES OBSER-
VACIONS I AVALUACIONS AL MAPI

En aquest apartat es presenten els resultats de l’anà-
lisi dels àmbits d’acció de la coeducació patrimonial: 
el sabers de referència i el llenguatge, el relat de la 
museografia i el relat de les persones educadores, i 
l’àmbit relacional.

Aquests resultats són fruit del seguiment de les acti-
vitats educatives al MAPI durant l’octubre del 2019. 
Ens aquests seguiments es van posar en pràctica els 
qüestionaris de la metodologia d’avaluació. En el cas 
del Cogul, s’havia fet una formació interna sobre co-
educació amb l’objectiu de conscienciar les educa-
dores en temes relacionats amb la coeducació. En 
el cas del MAPI, es va fer una xerrada abans del se-
guiment de les activitats educatives sobre el projecte 

que es volia dur a terme i la coeducació patrimoni-
al, que va servir perquè les educadores conegues-
sin la feina que es volia fer i la metodologia, encara 
que no s’hi va aprofundir per falta de temps. El que 
sí que va passar és que la presentació del projecte 
que s’anava a fer al museu va donar lloc a debats 
continuats sobre arqueologia feminista i coeduca-
ció durant els dies que es va dur a terme l’estudi. 

Els recursos educatius passius: la museografia

Les sales del MAPI són un recurs educatiu per a algu-
nes activitats educatives que es desenvolupen dins 
del museu, donat que són utilitzades i visitades per 
l’alumnat abans de dirigir-se a les sales-taller per aca-
bar l’activitat proposada. A través del relat del museu, 
l’educadora fa una interpretació que és amb la qual 
treballa el discurs amb l’alumnat abans d’anar a les 
sales del taller a completar l’activitat educativa.

En la museografia de les sales no hi ha il·lustracions 
amb escenes narratives, hi ha algunes fotografies 
generals paisatgístiques i vitrines amb objectes. Per 
aquest motiu, l’observació no és quantitativa, és so-
bretot de temàtiques i més general. A l’espai exposi-
tiu, no es té en consideració la presència de dones i 
altres diversitat, només molt puntualment, tant en el 
discurs escrit, en les il·lustracions que acompanyen 
el relat, com en la cultura material antropomorfa que 
s’observa a les vitrines.

L’exposició permanent està dividida en set zones di-
ferenciades, primer un espai sobre el descobriment 
d’Amèrica i la megafauna, després quatre àrees cul-
turals, la sala de la canoa i per últim, una sala general 
dedicada al tema de l’alimentació.

Les àrees cultures ens expliquen les societats en ge-
neral, com a cultures o grups socials, explicades com 
a col·lectius i sense diferenciar gèneres, diversitats ni 
rols de gènere, de manera que no trobem un relat 
inclusiu de la societat dels grups indígenes. Cada cul-
tura explicada és un paquet de dades generalistes.

Les cartel·les de les vitrines ens donen molt poca infor-
mació de les peces triades. Només hi ha el nom de què 
és el que es veu, el material, les mides, el número d’in-
ventari i la col·lecció particular d’on ve; de manera que es 
fa difícil contextualitzar la cultura material. No se’n sap la 
procedència territorial, l’ús específic o el significat.

El descobriment d’Amèrica i la megafauna

En aquest espai podem observar un panell il·lustrat 
amb tres animals de la megafauna i un home al mig, 
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fent d’escala humana. Aquest home va vestit amb 
faldilla curta i una diadema al cap. No trobem cap re-
presentació femenina ni d’altres diversitats (figura 86).

Figura 87: recurs sobre una dona indígena trobada em un enterra-
ment d’un cerrito. Fotografia de l’autora de la tesi.

Regió de la Conca de la Plata

En aquesta regió hi trobem un recurs visual dedicat 
a l’àvia del poble Uruguaià33, que es pot veure des 
de finals de 2018. Es tracta de la reconstrucció 3D 
d’una dona indígena de fa uns 1.600 anys i d’uns 

35-45 anys, segons els estudis científics, trobada en 
un enterrament típic de les zones de l’oest del país. 
S’explica l’estat en què es va trobar i els resultats de 
totes les investigacions que es van fer dels ossos i la 
informació que van donar (figura 87).

Canoa

La canoa va acompanyada d’una fotografia d’un 
gravat de Theodor Bry de 1590, amb una imatge il-
lustrativa sobre com es construïen aquestes canoes, 
amb quatre homes despullats fabricant una canoa 
d’aquest tipus (figura 88).

Figura 88: gravat de Theodor Bry. Fotografia de l’autora de la tesi.

Regió mesoamericana

Trobem un text específic que parla de l’educació as-
teca, no diferencia rols de gènere ni gèneres, però 
almenys és una temàtica que es vincula amb la infàn-
cia i la joventut.
El text explica que l’educació era obligatòria. Que 
al principi eren educats per les seves famílies i que 
després anaven a l’escola. Que hi havia dos tipus 
d’escola: telpochcalli i calmecac. A la primera hi as-
sistien els joves del poble i se’ls instruïa per servir la 
comunitat i per a la guerra. La segona era un internat 
reservat per a les famílies nobles, on se’ls iniciava en 
el sacerdoci, la milícia o l’administració pública.

Com que el text està escrit en masculí genèric, no sa-
bem si les nenes o dones joves participaven de l’es-
cola. Quan diu “servir la comunitat”, podria tractar-se 
de tasques en què elles podrien participar, però no 
queda clar.

En aquesta sala es distingeix una figura femenina en 
una de les vitrines. La cartel·la diu: “Imatge exemp-

Figura 86: il·lustració sobre la megafauna amb la representació d’un 
home que fa d’escala. Fotografia de l’autora de la tesi.

33 Última consulta gener de 2021. Diversos diaris es van fer ressò d’aquest estudi i de l’exhibició en les dependències del 
MAPI, en el seu dia, d’aquest nou recurs: https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2018/11/se-dio-a-conocer-la-reconstruc-
cion-facial-de-la-abuela-de-todos-los-uruguayos/
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Figura 89: figura femenina de ceràmica. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

ta femenina; material, ceràmica; tècnica, modelada i 
pintada policroma, les mides, el número d’inventari i 
la col·lecció de procedència (Mateo Goretti)”. També 
hi ha un mapa de Sud-amèrica que indica la zona 
general de procedència (figura 89).

A la resta de les vitrines no hi distingim cap altra fi-
gura femenina identificada. Hi ha una figura ceràmica 
identificada com a masculina, la resta no estan ca-
tegoritzades. De la masculina hi ha també només la 
informació de la cartel·la.

Regió subandina

No es troba cap referència femenina ni a altres di-
versitats en aquesta zona. Hi ha un text concret que 
parla de la momificació de les persones mortes de la 
cultura Chinchorro.

La cultura material parla de manera indirecta de la 
vida quotidiana d’aquelles cultures. Hi ha diferents 
objectes ceràmics: ampolles, olles, un morter de 
pedra, que podrien parlar indirectament de les tas-
ques de manteniment d’aquestes cultures, però no 
s’explica. Els textos són genèrics i no fan al·lusió di-
rectament al que s’exposa, només diu que aquestes 
cultures treballaven la pedra i la ceràmica.

Figura 90: ampolla fito zoomorfa amb escena sexual. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Regió andina
En aquesta zona hi ha la fotografia actual d’una dona 
indígena amb un infant a l’esquena, típica d’aquesta re-
gió. Es tracta d’una dona vestida amb la indumentària 
típica. És una fotografia actual que acompanya el text on 
surten els noms dels diferents pobles de la zona.

Igual que a l’altra zona, la cultura material de les vi-
trines ens parla indirectament de feines que podrien 
tenir a veure amb l’univers femení i els rols de gènere 
compartits, com ara teixits o un morter, però no es 
pot saber amb la informació de les cartel·les.

També hi ha una ampolla de ceràmica que s’anomena 
ampolla “fito zoomorfa”, que en realitat és una ampolla 
amb una imatge antropomorfa de tipus sexual. Hi apa-
reixen tres figures: un home i una dona, estirades. L’ho-
me, amb barba, mira cap al cantó contrari a la dona. 
La dona mira cap endavant i està practicant sexe amb 
un home situat dret i davant d’ella (figura 90).

Sala d’alimentació

En aquesta sala es parla també de grups indígenes 
en general, sense fer al·lusió a temàtiques i rols de 
gènere concrets. Hi ha una vitrina destacada dedica-
da a les volejadores i altres instruments per a l’obten-
ció d’aliments. Està acompanyada de la il·lustració 
d’un home manipulant una volejadora i un vídeo on hi 
surt un home fabricant indústria lítica (figura 91).

La vitrina del costat, dedicada a les compoteres o 
copes, que segueix la mateixa línia de disseny, no té 
cap il·lustració, però sí un vídeo en què unes mans 
modelen fang per explicar les tècniques ceràmiques.
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Hi ha altres vitrines amb molts objectes ceràmics fets 
servir a la vida quotidiana i al processament dels ali-
ments, com ara olles per cuinar o guardar aliments, 
plats, gots, molins de pedra, etc.; però el tracte dels ob-
jectes és neutre, sense atribucions ni temàtiques d’ús.

L’única al·lusió directa a les dones és un text on s’ex-
plica com es vivia al poble de San Francisco de Bor-
ja de Yi. Aquest text explica el rol de les dones en 
aquest poble de l’Uruguai, eren serventes de famílies 
benestants o prostitutes.

San Francisco de Borja del Yi: va ser un poble que va 
existir entre 1833 i 1842 la seva època d’esplendor, 
i entre 1854 i 1862, en un segon moment de repo-
blament, amb poques famílies i molt pobres. Va ser 
fundat pel General Rivera, cabdill i primer president de 
l’Uruguai, amb famílies d’indígenes de parla guaraní, 
procedents dels pobles que pertanyien, al que fins el 
1768, havia estat territori de les Missions Jesuítiques 
de Guaranís. Als seus inicis el poble comptava amb 
2000 persones, i estava a 15 quilòmetres a l’est de 
l’actual ciutat de Durazno. Havia cases i una església, 
fetes en adob i sostre de palla, varies pulperias (esta-
bliments comercials de l’època que venien queviures 
i altres necessitats per a la vida quotidiana), jutge de 
pau, i una persona que era mestra i ensenyava el gua-

Figura 92: diferents moments del taller. Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 91: home amb volejadores. Fotografia de l’autora de la tesi.
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raní. A les terres del poble es plantava blat de moro so-
bretot i arbres fruites com ara tarongers i presseguers.
 
L’activitat principal dels homes era servir a l’exèrcit 
de Rivera, mentre que les dones eren serventes a les 
cases de la Vila de Durazno (en aquell temps) o es 
prostituïen. La pobresa estava instaurada, i el principal 
sustento era la carn de vaca, que a falta de ramat pro-
pi, es robava de les granges veïnes.

El relat de les educadores patrimonials  
durant les activitats

En aquest apartat s’expliquen els resultats de les ob-
servacions externes fetes sobre el relat tractat durant 
l’activitat educativa per part de les diferents educa-
dores del museu.

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació externes de les activitats del MAPI es poden 
consultar en els annexos 14, 15 i 16.

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

Aquesta activitat està dividida en 4 parts: una de te-
òrica on l’educadora fa una introducció de la discipli-
na arqueològica i les societats indígenes ajudada per 
l’alumnat, utilitzant una estratègia pedagògica molt 

Figura 93: diferents moments del taller. Fotografia de l’autora de la tesi.

reeixida. Una segona part on l’alumnat excava, una 
altra on estudien el material en unes taules com si fos 
un laboratori i, per finalitzar, en un panell d’art rupes-
tre s’explica l’art rupestre a l’Uruguai i les tècniques 
i l’obtenció dels colors. Al final, l’educadora fa una 
reflexió sobre la protecció dels llocs arqueològics per-
què l’alumnat entengui que són llocs que donen mol-
ta informació sobre el nostre passat i cal protegir-los i 
avisar els i les arqueòlogues quan trobin alguna resta 
i deixar-les en el mateix lloc (figures 92 i 93).

Durant l’explicació de la feina arqueològica i com a 
disciplina científica, es podrien buscar referències 
reals de dones arqueòlogues o antropòlogues, per-
què les nenes tinguin referents i aprenguin que elles 
també poden ser científiques, ja que l’educadora no 
ho fa. Les nenes necessiten referents, veure que hi 
ha dones científiques i que integrin que elles també 
poden ser-ho. Posar exemples d’arqueòlogues fa-
moses internacionals o del país que contribueixen a 
l’estudi del passat. 

En l’explicació de les societats del passat, la fa de 
manera molt general. No inclou al discurs les dife-
rents diversitats que també hi vivien i els treballs que 
desenvolupaven. No només les dones, també nens i 
nenes, que se sentin representats i representades. El 
discurs no aprofita les restes de cultura material que 
es mostra al museu, objectes relacionats amb el joc i 
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objectes relacionats amb el treball de les dones, i ex-
plicar-lo. Afegir al relat els usos socials dels objectes 
que s’utilitzen i buscar exemples de la infància.

En la zona d’art rupestre, l’alumnat coneix la Cova de 
les Mans argentina i parlen del tema, però no s’ex-
plica que podria haver-hi mans de dones i de nens i 
nenes, explicar per què se sap i que les coves podi-
en ser llocs on les dones transmetien coneixements 
mentre cuidaven la prole.

L’educadora trenca l’estereotip que es pintava amb 
sang: els nens i les nenes és el primer que diuen 
quan es pregunta quins podrien ser els materials o 
elements per pintar.

Es projecten imatges al principi de l’activitat per expli-
car la pràctica arqueològica i quin tipus d’objectes es 
troben en una excavació, i com eren les societats del 
passat. Nens i nenes no es veuen en aquestes imat-
ges del passat, ni tampoc en les imatges del present, 
hi ha molts més homes adults en les fotografies.

Surt la temàtica indígena i l’educadora intenta tren-
car l’estereotip sobre la desaparició de les societats 
indígenes, i explica que 3 de cada 10 persones a la 
ciutat, i 5 de cada 10 al medi rural, té descendència 
indígena segons estudis científics. Seria interessant 
explicar la troballa de l’exemple de l’àvia de l’Uruguai, 
està exposada al museu, però no l’esmenta. També, 
introduir la cultura afroindígena, present també en la 
societat uruguaiana.

Figura 94: diferents moments del taller. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 95: diferents moments del taller. Fotografia de l’autora de la tesi.

Trencar estereotips sobre la convivència entre dino-
saures i persones. Per explicar i desfer aquest este-
reotip s’utilitza una il·lustració sobre el rodatge d’una 
pel·lícula, tasca en la qual només s’hi involucren ho-
mes, seria convenient buscar una altra imatge més 
inclusiva.

Trencar estereotips de gènere pel que fa als rols en 
general, un exemple és la imatge que s’utilitza quan 
projecta la imatge de la dona treballant amb cerà-
mica, on els nens i nenes diuen que està rentant o 
cuinant. Canviar la imatge per una d’un home i incidir 
en els rols compartits.
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El relat fet per l’educadora no és inclusiu, no apro-
fundeix en les tasques de manteniment ni la identitat 
relacional, ni dels diferents rols de gènere atorgats a 
homes i dones de manera paritària.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

L’activitat té una part teòrica visitant les sales del mu-
seu, i una altra més pràctica a la sala taller preparada 
per pintar a les parets. Es visita la sala del museu de 
Conca de la Plata, amb la finalitat que el grup pugui 
contextualitzar-se a la regió en un temps prehistòric 
per després, en l’espai del taller, aprofundir en la te-
màtica de l’art rupestre. A la sala del taller després 
s’observen en imatges projectades diferents manifes-
tacions de gravats i pintures rupestres per aprofundir 
en els continguts. Per finalitzar es realitza el taller pràc-
tic, on el grup pot experimentar l’art rupestre des de 
la creació plàstica i la psicomotricitat (figures 94 i 95).

L’alumnat torna a parlar de la Cova de les Mans, però 
l’educadora no explica aquest exemple des del punt 
de vista de la transmissió de coneixements, o que 
les dones i els nens i nenes podrien pintar. En aquest 
cas, l’educadora no desfà l’estereotip que es pintava 
amb sang, tema recurrent per a l’alumnat.

L’educadora també projecta imatges durant l’acti-
vitat, on la majoria d’il·lustracions presenten figures 
masculines.

A través dels objectes de les sales a la part inicial, 
es podria explicar i introduir les societats indígenes 

i la seva relació amb l’art rupestre, la tècnica i els 
materials. Abandonar estereotips sobre home-pin-
tor i ressaltar que era un treball de la comunitat on 
tothom hi podia participar. També parlar de la funci-
onalitat de l’art rupestre, que és diversa i inclusiva; 
es recomana revisar bibliografia científica sobre el 
tema, ja que  es representen accions de la vida quo-
tidiana col·lectiva, a més de rituals.

Es recomana aprofundir i fer paral·lelismes amb l’art 
actual i amb els grafits, semblances i funcions de la 
comunicació. Reflexionar sobre l’estereotip de l’artis-
ta home actual.

El relat no és inclusiu i no es tenen en compte les ca-
tegories analítiques de l’arqueologia feminista.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

El taller comença amb un recorregut per la mostra 
permanent que brindarà als nens i nenes les nocions 
fonamentals sobre el treball en ceràmica realitzat pels 
pobles indígenes llatinoamericans, com a motivació 
per a l’activitat posterior. En la segona part del taller 
els nens i nenes treballaran directament amb fang ter-
rissaire (figures 96 i 97).

La importància de la tecnologia ceràmica en la vida 
quotidiana, en la qual la participació femenina s’ha de 
reforçar com a fonamental per a la supervivència del 
grup, igual que les mares i els pares que fan aquestes 
tasques avui dia, posar aquestes tasques en equitat. 
Reforçar aquesta idea, en la qual no s’aprofundeix.
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Multitud d’objectes dispersos per totes les sales par-
len de la infinitat d’usos de la ceràmica, de  la diversi-
tat i dels diferents rols de gènere entorn d’una activitat 
tradicionalment femenina, important per al desenvo-
lupament de la vida en comunitat. No s’aprofiten els 
objectes per aprofundir sobre aquest tema i crear un 
relat paritari entre la importància de les tasques vin-
culades a l’àmbit femení i les vinculades al masculí.

El llenguatge

Els textos de les sales del museus estan escrits en 
masculí genèric per referir-se a tota la societat de la 
qual es parla, i arriba a ser confús en algun cas, com 
per exemple quan es parla de l’educació asteca dels 
joves: no sabem com s’educa les nenes i com els nens, 
tot sabent que era de manera diferent i depenia de les 
classes socials. El llenguatge no és inclusiu (figura 98).

En general es parla de grups humans per referir-se 
a les diferents cultures, però quan es vol especificar 

Figura 98: exemple de llenguatge sexista. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

més és quan apareix l’ús del masculí genèric: els as-
teques, els indígenes, els maputxes, els inques. No-
més es parla de dones a la sala de l’alimentació, on 
s’expliquen els rols de gènere del poble de San Fran-
cisco de Borja del Yi, i puntualment hi ha el mòdul 
de l’àvia de l’Uruguai, dedicat a una dona trobada 
en una tomba prehistòrica. En la resta dels textos no 
se’n parla.

El discurs de les educadores del MAPI és en masculí 
genèric en tot moment quan parlen, sobretot durant 
l’explicació de l’activitat. Quan es dirigeixen als nens 
i a les nenes també ho fan en masculí genèric, en 
comptades ocasions es dirigeixen a elles i ells fent 
servir el desdoblament de la paraula nen.

L’àmbit relacional

A continuació s’analitza el seguiment i l’observació 
de les tres activitats del MAPI. S’observa l’ocupació 
dels espais al museu i a les sales taller per part de 
l’alumnat; la manera de relacionar-se els nens i les 
nenes, la manera de relacionar-se de les educadores 
cap a l’alumnat i la relació del professorat acompa-
nyant amb l’activitat i el grup.

Ocupació de l’espai

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

L’alumnat s’agrupa en col·lectius del mateix gènere 
de manera aleatòria.

En la part teòrica s’agrupen aleatòriament i en el taller 
també. L’espai és molt gran i la part més destacada 
per situar-se l’alumnat és el gran sorral i les taules de 
treball. L’educadora es va movent donant suport a 
tot el grup.

Figura 97: diferents moments del taller. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 96: diferents moments del taller. 
Fotografia de l’autora de la tesi.
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Figura 99: ocupació de l’espai per nenes i nens. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Com que és un taller lliure es dispersen per tot el sor-
ral en grups i per gènere normalment, no hi ha zones 
perifèriques o menys importants, ja que l’espai és 
molt gran per ser ocupat amb llibertat.

Hi ha tres zones d’excavació, en una es distribueixen 
7 nens i 1 nena, en una altra 6 nens i 3 nenes, però 
agrupats per gèneres, no barrejats; i una altra zona 
amb 5 nenes i 1 nen.

Quan s’agrupen a les taules per treballar els objectes 
també ho fan de manera aleatòria, i es generen 4 tau-
les de treball. Una de 5 nens i 2 nenes, una altra de 4 
nens i 2 nenes, una altra de 2 nens i 1 nena, i una de 
4 nens i 3 nenes.

Encara que les taules són mixtes, s’agrupen per gè-
neres i no barrejats ni barrejades.

L’educadora va ajudar a distribuir l’alumnat en l’exca-
vació, però ho va fer de manera aleatòria.

Tots i totes manipulen el material, hi ha molt material 
educatiu i és  molt divers.

L’educadora insta a recollir les espàtules i les brotxes 
i pinzells abans d’anar al laboratori a estudiar l’ob-
jecte triat i fer la fitxa, tots i totes el fan, sobretot 
les nenes. En canvi, les taules queden sense recollir 
(figures 99 i 100).

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

No hi ha un equilibri en l’agrupació aleatòria. S’agru-
pen per gèneres, fins i tot quan pugen l’escala del 
museu l’educadora fa dues files agafant de la mà un 
nen i una nena, i es col·loquen darrere per gèneres 
fent dues files, una de nenes i una de nens.

A les sales del museu s’agrupen de manera bastant 
mixta, encara que per grups petits de gènere. Durant 
el recorregut, hi ha un grup de nenes que es col·lo-
quen a prop de l’educadora a vegades, i un grup de 
nens en altres ocasions. Darrere s’observen alguns 
nens amb tendència a distreure’s.

El grup de 17 persones es pot distribuir bé i a prop 
d’on transcorre l’acció; com que és un espai ample 
no es generen zones perifèriques allunyades del cen-
tre de l’acció.

Hi ha material perquè tots i totes puguin fer-ne ús i 
tots i totes participen del taller.

El material educatiu utilitzat no es recull al final, per 
l’alumnat (figures 101 i 102).

Figura 100: ocupació de l’espai per nenes i nens. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 102: distribució aleatòria de l’alumnat durant el taller. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 101: distribució aleatòria de l’alumnat durant el taller. 
Fotografia de l’autora de la tesi.
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Taller de ceràmica (17/10/2019)

En aquesta activitat, nenes i nens ocupen l’espai a 
les sales del museu en grups del mateix gènere. Bus-
quen estar a prop de l’educadora tant nens com ne-
nes. Al taller es distribueixen aleatòriament per grups 
petits del mateix gènere en una taula allargada.

Busquen estar a prop de l’educadora tant nenes com 
nens durant el recorregut per les sales. En les zones 
més allunyades també hi ha alguns nens i nenes més 
discrets i discretes.

Tots i totes manipulen el material educatiu, n’hi ha per 
a tot el grup i cada nen i nena recull el seu atuell per 
a portar-lo a l’escola (figures 103 i 104).

Relació alumnat

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

En general, els nens s’agrupen i interaccionen entre ells, 
les nenes també. En poques ocasions interaccionen 
entre gèneres, quan ho fan és de manera respectuosa.

Figura 104: distribució dels nens i les nenes durant l’activitat. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

Figura 103: distribució dels nens i les nenes durant l’activitat. 
Fotografia de l’autora de la tesi.

S’ofereixen com a voluntaris més nens que nenes. A 
més, els nens no respecten els torns de paraula, n’hi 
ha 3 que volen parlar contínuament. També destaca 
una nena, a prop de l’educadora, en la part teòrica, 
que parla i interromp.

En actitud aparentment passiva hi ha més nenes que 
nens, encara que en la part teòrica hi ha una propor-
ció semblant. En la part teòrica hi ha nenes i nens que 
desconnecten de l’activitat en proporció semblant. 

Les interaccions entre alumnat sempre són positives.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

Nens i nenes interaccionen per grups del mateix gè-
nere. En el taller es distribueixen com ells i elles volen 
per pintar, en 6 grups de 3. Hi ha 2 grup de nens, 1 
de nenes i 3 mixtos. Els mixtos són de 2 nens i 1 ne-
nes, dues d’ells i l’altre de 2 nenes, i un nen.

S’ofereixen com a voluntaris i voluntàries de tota 
mena de gèneres, però en general 3 nenes que se 
situen davant i estan atentes i uns 5 nens que parlen 
i aixequen la mà.

De manera més passiva es comporten les nenes, la 
qual cosa fa que l’atenció la captin els nens.

Tres nens en les explicacions desconnecten de l’activi-
tat. Les interaccions entre l’alumnat són molt positives.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

Nens i nenes interaccionen per grups del mateix gè-
nere, encara que tampoc tenen problemes per rela-
cionar-se entre altres gèneres, però els grups que es 
formen no són mixtos.

S’ofereixen més nens que nenes com a voluntaris.

Hi ha nens i nenes la participació de les quals és més 
passiva, és discreta, però tots i totes participen.

Hi ha un nen i una nena que tenen un conflicte, l’edu-
cadora l’arregla de manera molt satisfactòria a nivell 
emocional i s’acaben abraçant, però en general la in-
teracció del grup és molt positiva.

Relació professorat

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

El professorat no intervé, la professora està atenta i 
mira. Hi ha dues persones més de suport que estan 
pendents de les dues persones que acompanyen en 



189

L’
A

PL
IC

A
BI

LI
TA

T 
D

EL
 M

O
D

EL
  C

O
M

 A
 E

IN
A

 D
E 

D
IA

G
N

O
SI

tot moment, dos nens amb necessitats educatives 
especials.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

La mestra intervé per cridar l’atenció dels nens i ne-
nes quan s’exalten. En el taller li diu a l’educadora 
que la pot ajudar si vol, però no s’acaba implicant.

La professora només intervé un moment per dir que 
van treballar a la classe el tema de la pintura corporal 
i el poble indígena, i que per això l’alumnat parla de 
que les pintures es pinten amb sang.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

En aquest taller es va donar una interacció que no 
és habitual en activitats educatives en un museu. 
La mestra, atenta en tot moment al grup, i especi-
alment a un nen en cadira de rodes, recalcava que 
venien al museu a investigar i encoratjava el grup a 
fixar-se en tots els elements quan caminaven d’una 
sala a una altra. A nivell emocional era molt pròxima 
amb el grup, reforçant en tot moment les respostes 
de l’alumnat i el treball en el taller. Es complemen-
tava perfectament amb l’educadora, aportant en la 
discussió que es generava, de manera molt respec-
tuosa i positivitzant sempre totes les aportacions. 
En el taller, a més d’estar pendent de l’alumne dis-
capacitat, felicitava tot el grup pel treball i recalcava 
la sort que tenien d’estar al museu aprenent. Aques-
ta interacció positiva i contínua amb tot el grup per 
part de la professora és un exemple de metodologia 
coeducativa, que reafirma l’autoestima del grup i de 
cada nena i nen: tothom és important durant l’acti-
vitat.

Relació educadora-alumnat

La relació de les educadores del museu amb l’alum-
nat és impecable, aconseguint en tot moment, a 
través del respecte i les emocions, que tot el grup 
participés de les activitats des del principi fins al fi-
nal. Les estratègies didàctiques utilitzades s’adap-
ten perfectament a captar aquesta atenció del grup, 
que aconsegueixen a través de l’escolta activa amb 
preguntes obertes, el diàleg, el respecte i l’empatia. 
La sorpresa i la manipulació i expressió lliure en la 
part de taller són factors determinants en la manera 
de relacionar-se amb els nens i nenes.

Les educadores també treballen l’apoderament i 
l’autoestima dels nens i nenes que participen, do-
nant valor a les seves aportacions i amb la felicitació 
constant que es fa de les seves participacions.

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

L’educadora, en aquest taller, a més de saber rela-
cionar-se pedagògicament amb el grup per captar 
l’atenció, arriba als continguts implicant l’alumnat a 
través d’una presentació ordenada i adaptada a les 
diferents edats, a nivell temporal i a nivell de conei-
xements de les societats indígenes, que ells i elles 
entenen perfectament. Reforça els continguts amb 
la cultura material del museu, aplicant algunes tèc-
niques pedagògiques efectives com la pedagogia de 
l’objecte i l’escolta activa.

Pràctica coeducativa: no es dona. L’educadora tria 
més voluntaris nens que nenes, i al taller els grups de 
treball són aleatoris i es formen per gèneres iguals, 
generalment. El llenguatge que fa servir no és inclu-
siu, fent servir el masculí genèric majoritàriament. 
L’educadora demana que es recullin els estris del 
material de l’excavació i es posin a les caixes on eren. 
Totes les nenes ho fan, hi ha nens que no, ja s’han 
avançat a les taules i perden l’oportunitat que s’havia 
generat de fer una feina compartida per nenes i nens 
que normalment fan les nenes.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

L’educadora es relaciona de manera molt positiva a 
nivell emocional amb el grup i també amb estratègies 
que capten l’atenció en tot moment.

Pràctica coeducativa: no es dona. En el moment de 
triar persones voluntàries no és equitativa i tria els 
nens que capten més la seva atenció pel seu com-
portament. Hi ha tres nens que desconnecten a la 
primera part del taller i els tria com a voluntaris per-
què l’ajudin. Les nenes de primera fila que volen par-
ticipar no ho aconsegueixen. A la part del taller els 
grups es fan de manera aleatòria, sense trencar les 
jerarquies de gènere. El llenguatge que fa servir no és 
inclusiu, s’utilitza el masculí genèric. No es recull el 
material i l’alumnat perd l’oportunitat de treballar un 
rol de gènere, atribuït a les nenes, de manera com-
partida trencant l’estereotip.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

A nivell de coneixements, l’educadora explica amb 
molt de detall i de manera pedagògica la història i ma-
nufactura de la ceràmica. Comença per contextualit-
zar molt bé el moment temporal i social. Després tèc-
niques, materials, decoració… de manera molt fluida 
i ordenada, ampliant el discurs amb les aportacions 
de la professora i l’alumnat. Coneix perfectament la 
temàtica de l’activitat i com comunicar-la. Sap recollir 
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i positivitzar el discurs de la mestra, es complementa 
amb total satisfacció amb ella, enriquint el discurs i el 
debat, sabent tornar en tot moment al discurs iniciat 
amb anterioritat.

En una altra cosa que destaca és en anticipar-se a 
les tasques o accions, explicant a l’alumnat en què 
consistirà l’activitat, com han d’usar el material i on 
s’han de desplaçar, a més de les normes per a par-
ticipar. Si fa falta, ho repeteixen diverses vegades 
al llarg de l’activitat. Això ajuda els nens i nenes a 
situar-se de manera espacial i temporal, factor im-
portant per mantenir el grup en actitud relaxada i 
positiva.

Pràctica coeducativa: es fa servir el masculí genèric i 
es dirigeix als nens i a les nenes amb masculí genèric. 
Quan tria voluntaris per parlar durant la visita a les 
sales, tria més nens que nenes i els nens repeteixen. 
Durant el taller tampoc agrupa els nens i les nenes 
tenint en compte que es barregin els gèneres. No es 
recull el material per posar en pràctica compartir un 
rol que normalment s’assigna a les nenes, per tren-
car-lo i que sigui una feina compartida.

Observació de la pràctica educativa

Observació de la pràctica educativa de  
l’avaluació externa

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació externes de les activitats del MAPI es poden 
consultar en els annexos 14, 15 i 16.

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

L’estratègia didàctica que utilitza l’educadora fun-
ciona al cent per cent. Tot l’alumnat està atent des 
del principi, gaudeix i estan molt motivats i motiva-
des. Utilitza preguntes generadores i deixa que ells 
i elles parlin amb llibertat i s’expliquin. En el taller, 
primer explica com l’han de fer i després dona su-
port en tot moment, sempre està pendent. A ni-
vell emocional, utilitza l’empatia perfectament per 
acostar-se als nens i nenes, també a un nen amb 
autisme que hi ha.

Treballa l’apoderament individual: treballa la capacitat 
de proposar reptes ajudant al fet que nens i nenes 
reforcin la seva autoestima, donant valor sempre a 
totes les intervencions.

Conductes basades en el respecte i la cultura de pau, 
utilitza el diàleg a través de preguntes amb respostes 

obertes per a l’enriquiment del grup, i estratègies di-
dàctiques que fomenten la curiositat, indagació, refle-
xió, intercanvi, sensibilització dels i les participants en 
tot moment. És un taller que fomenta la curiositat a 
través del descobriment de diferents objectes i inter-
pretar per què servien. L’educadora ho aconsegueix 
a través de les preguntes obertes i el diàleg.

Incideix en el respecte que hem de tenir quan trobem 
algun material arqueològic, que cal deixar les restes i avi-
sar els i les arqueòlogues. Ho fa en diverses ocasions 
al llarg de l’activitat, important per fixar el respecte pel 
patrimoni i la història del passat i les cultures indígenes.

Final molt alt d’energia i positiu, que fa sentir bé tots 
i a totes, reforçant l’autoestima individual i col·lec-
tiva. Al final de l’activitat anomena el grup com a 
guardians i guardianes del nostre passat a partir 
d’aquell moment. Pregunta si hi ha preguntes i els 
diu que li ha encantat estar amb ells i elles i que s’ha 
divertit molt.

A nivell de coneixements explica amb molt de detall 
i de manera pedagògica el treball del i l’arqueòlo-
ga, com vivien i quins objectes utilitzaven les soci-
etats del passat. Coneix perfectament la temàtica 
de l’activitat i com comunicar-la. També s’anticipa 
a les tasques explicant a l’alumnat com han d’usar 
el material i reforça les explicacions repetint-les en 
alguna ocasió.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

A nivell emocional, l’educadora gestiona molt bé les 
situacions i la participació del grup. Utilitza tècniques 
per dialogar obertament i per calmar l’excitació del 
grup en alguns moments puntuals. S’aproxima amb 
empatia a ells i elles i s’ajup per tenir una relació més 
pròxima amb ells i elles. També es preocupa d’acos-
tar l’activitat a nens que estan més dispersos o allu-
nyats del grup. Treballa l’assertivitat generant un es-
pai de confiança.

Utilitza estratègies didàctiques que ajuden a captar 
l’atenció dels nens i nenes: reflexió, imaginació, pre-
guntes obertes i participació.

És molt respectuosa amb l’alumnat i es crea molt bon 
ambient de treball. És assertiva, empàtica, i permet 
que l’alumnat es desenvolupi amb llibertat i creativi-
tat. Fomenta la curiositat i la indagació, en el taller tot 
l’alumnat participa d’una manera conscient i gaudeix.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

L’estratègia didàctica que utilitza l’educadora fun-
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ciona al cent per cent. Tot l’alumnat està atent des 
del principi, gaudeix i estan molt motivats i motiva-
des. Utilitza preguntes generadores deixant que ells i 
elles parlin amb llibertat i s’expliquin. En el taller, pri-
mer explica com l’han de fer i després dona suport en 
tot moment, sempre està pendent. A nivell emocio-
nal, utilitza l’empatia perfectament per acostar-se als 
nens i nenes, també al nen discapacitat.

Treballa l’apoderament individual: treballa la capacitat 
de proposar reptes ajudant al fet que nens i nenes 
reforcin la seva autoestima, donant valor sempre a 
totes les intervencions. Deixa temps perquè vegin i 
observin la sala abans de continuar el discurs.

Utilitza la pedagogia de l’objecte de manera molt 
satisfactòria, preguntant a l’objecte: l’on, el com, 
el qui… als i les alumnes, que estan molt atents.

Conductes basades en el respecte i la cultura de 
pau, utilitza el diàleg a través de preguntes amb 
respostes obertes per a l’enriquiment del grup, i 
estratègies didàctiques que fomenten la curiositat, 
indagació, reflexió, intercanvi, sensibilització dels 
i les participants en tot moment. És un taller que fo-
menta la curiositat i l’expressió lliure de l’art. Es re-
força positivament el treball que estan realitzant en el 
taller en tot moment.

Introdueix de manera puntual la perspectiva de gè-
nere en les temàtiques que van sorgint en la visita 
teòrica.

A nivell de coneixements explica amb molt de detall 
i de manera pedagògica la història i manufactura de 
la ceràmica. Comença per contextualitzar molt bé el 
moment temporal i social. Després tècniques, mate-
rials, decoració… de manera molt fluida i ordenada 
ampliant el discurs amb les aportacions de la profes-
sora i l’alumnat. Coneix perfectament la temàtica de 
l’activitat i com comunicar-la. També s’anticipa a les 
tasques explicant a l’alumnat com han d’usar el ma-
terial i reforça les explicacions repetint-les en alguna 
ocasió i felicitant nens i nenes pels resultats.

Sap recollir i positivitzar el discurs de la mes-
tra, es complementa amb total satisfacció amb 
ella, enriquint el discurs i el debat, sabent tornar 
en tot moment al discurs iniciat amb anterioritat. 

Resultats de l’autoavaluació de les educadores

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació de les educadores de les activitats del MAPI 
es poden consultar als annexos 17, 18 i 19. 

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

L’avaluació és molt positiva, l’educadora, a nivell pe-
dagògic i de coneixement de sent preparada per re-
alitzar l’activitat i capta l’atenció de l’alumnat a través 
de la metodologia i el temps. L’alumnat és el centre 
de l’aprenentatge i s’aconsegueixen els objectius 
plantejats. Li hauria agradat incloure la professora i 
lloa el treball previ de l’escola, que no és freqüent que 
l’alumnat estigui tant preparat, i lloa el grup i l’experi-
ència enriquidora per a ella i el grup.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

En relació al plantejament didàctica i el funcionament 
de l’activitat, l’educadora avalua la seva experiència 
positivament. S’avalua com a aconseguit, i se sent 
preparada i formada per realitzar l’activitat, creu que 
el museu va preparar la visita prèviament mitjançant 
les pautes educatives que es faciliten de l’activitat, els 
materials educatius estaven ben preparats i en bon 
estat, s’ha cenyit al temps que es planteja per a l’ac-
tivitat i notava que captava l’interès del grup a través 
de la metodologia utilitzada. Les seves aptituds di-
dàctiques també les avalua com a aconseguides (se-
gon el grau més alt del qüestionari), les explicacions i 
continguts clars, l’ús diversificat de recursos i l’adap-
tació i usos correctes del llenguatge per promoure 
diàleg i reflexió. Com a poc aconseguit avalua que 
l’alumnat fos el centre de l’aprenentatge i la reflexió fi-
nal sobre l’aprenentatge aconseguit. Creu que es van 
aconseguir els objectius d’aprenentatge de l’activitat.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

L’educadora, en relació amb el plantejament didàc-
tic i el funcionament de l’activitat, el sent com a molt 
aconseguit; preparada i formada, s’ha pogut cenyir al 
temps, captava l’atenció del grup, etc. També auto-
avalua les seves aptituds didàctiques personals com 
a molt aconseguides: explicacions i continguts clars, 
ús diversificat de recursos, adaptació i usos correctes 
del llenguatge promovent el diàleg i reflexió; l’alumnat 
és el centre de l’aprenentatge i es fa una reflexió final 
sobre l’aprenentatge aconseguit.

La participació de l’alumnat i de la professora va ser 
molt adequada i creu que es van aconseguir els ob-
jectius que s’especifiquen a l’activitat.

Fa algunes aportacions i observacions: per a ella va 
ser un taller ideal que succeeix molt poques vegades 
a l’any. I diu que aquesta particularitat la va generar la 
docent amb la manera com es va predisposar davant 
del grup i la visita al museu. Explica que en la majoria 
de casos la docent es desentén de tota responsabi-
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litat didàctica i de qüestions pràctiques en entrar al 
museu. En aquest cas, des de l’inici es va posar a 
disposició d’organitzar el grup en els espais i interac-
cionar amb ella i amb la seva classe per capitalitzar i 
resignificar els continguts brindats. D’aquesta mane-
ra es va enriquir molt l’activitat.

Resultat de l’avaluació del professorat

S’ha de tenir en compte que l’enquesta d’avaluació 
al professorat és diferent de la que es va aplicar al 
Cogul. S’han utilitzat els qüestionaris que es fan ser-
vir en cada centre; el del Cogul és el més complet 
en els àmbits avaluats, i el del MAPI el més senzill. 
La diferència en els resultats es deu al fet que els 
qüestionaris del MAPI es fan en finalitzar l’activitat, 
en el moment que l’alumnat està acabant el taller. Al 
Cogul, els qüestionaris es fan a posteriori, a l’esco-
la, i s’envien un cop fets per correu electrònic, hi ha 
aquest compromís amb les escoles participants.

Totes les observacions fetes en el qüestionari d’ob-
servació del professorat de les activitats del MAPI es 
poden consultar en els annexos 20, 21 i 22.

Taller d’arqueologia (10/10/2019)

L’avaluació de la mestra és molt positiva i qualifica 
el treball de l’educadora com a excel·lent, felicita el 
museu i diu que l’activitat està molt ben planificada i 
es gaudeixen cadascuna de les instàncies de treball. 
Diu que l’educadora aconsegueix motivar l’alumnat 
independentment dels seus coneixements previs i 
capacitats.

Taller d’art rupestre (15/10/2019)

La mestra qualifica l’activitat com a excel·lent, l’aten-
ció de l’educadora també com a excel·lent i diu que 
va ser molt atenta i amorosa amb tot el grup.

Taller de ceràmica (17/10/2019)

Qualifica l’activitat com a excel·lent i diu que va en-
riquir moltíssim la informació que tenien. Valora molt 
positivament l’experiència del taller d’art i la mani-
pulació del fang. Qualifica l’atenció de l’educadora 
com a excel·lent i les de les persones treballadores 
del museu també. Fa un comentari molt positiu: “Ens 
n’anem amb l’ànima plena, moltes gràcies, gran 
equip”.

Discussió

El relat de les sales del MAPI

Després de l’observació i l’estudi acurat de les sales 
del MAPI, on els objectes i la cultura material de les 
vitrines actuen com a recurs educatiu durant la visita 
de l’alumnat en la part més teòrica de l’acció educa-
tiva de les activitats, podem concloure que el museu 
no ha aplicat una política de gènere en la museografia 
de l’exposició permanent.

En tota l’exposició només hi ha l’al·lusió directa al gè-
nere femení en una fotografia d’una dona indígena i 
una ampolla de ceràmica amb una escena de gène-
re, en l’àmbit cultural de la regió andina, i una figura 
de ceràmica a la regió mesoamericana. A la zona de 
la Conca de la Plata hi ha el recurs visual de l’àvia de 
l’Uruguai i a la sala d’alimentació hi ha un text que 
parla dels rols de gènere al poble de San Francisco 
de Borja de Yi. En aquest text es parla de rols de 
gènere masculins i femenins, els femenins rols avui 
dia desvaloritzats i els masculins relacionats amb una 
identitat de privilegiats.

La presència d’altres diversitats i la seva vida quoti-
diana, surt en una temàtica, a la zona mesoamerica-
na, en un text que parla de l’educació asteca de les 
persones joves, fent esment dels joves i com s’edu-
caven i en quines temàtiques. No sabem si els joves 
també inclouen les joves. El tema de l’educació seria 
un tema interessant per tractar d’una manera més 
àmplia, ja que inclou tot el grup social que es prepara 
de determinades maneres i oficis per a la vida pública 
o privada.

De pràctiques quotidianes relacionades amb els ritus 
funeraris  se’n parla a la regió subandina de la cultura 
Chinchorro de manera puntual, de la momificació de 
les persones mortes.

Hi ha una manca de sensibilització sobre l’aplicació 
de la perspectiva de gènere en persones, temàtiques 
i identitats, vist que en l’última aposta del museu per 
renovar les sales es va apostar per fer-lo per temàti-
ques i es va dissenyar la sala d’alimentació. Es veu 
que es segueix un patró general, on no es fa esment 
als rols de gènere ni a diferents temàtiques socials 
inclusives seguint l’estil genèric de les altres sales. 
Precisament, l’únic text que parla sobre els rols de 
gènere de les dones i els homes és un text que parla 
del poble de San Francisco de Borja de Yi, en una 
zona on s’explica la història de l’alimentació a l’Uru-
guai. La història d’aquest poble és una anècdota en 
la qual s’acaba dient que el principal aliment era la 
carn de vaca, que per falta de ramat propi es robava 
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de les granges veïnes. El rol de gènere que s’està 
transmetent en aquest text, per ser l’únic, no contri-
bueix a positivitzar la història de les dones, atès que 
parla dels rols de les dones de la comunitat com a 
serventes de les classes altes o prostitutes. D’aquest 
poble, per exemple, es coneix la història de “la Capa-
taza”, Luisa Tiraparé , que va succeir el seu marit 
com a líder de la comunitat en el mateix segle. Seria 
una manera de fer visible un altre rol de les dones 
més positiu i equitatiu.

El tema de la identitat es pot observar també en 
aquesta sala, quan es parla de manera destacada del 
grup Mbya-Guaraní i la seva relació identitària amb el 
blat de moro i com els condicionava la vida. El blat de 
moro com a símbol de cada persona i guia. Les àni-
mes s’associen als diferents punts cardinals, segons 
l’estació de l’any en què s’hagi nascut, i li correspon 
un punt cardinal i un tipus de blat de moro, el qual 
haurà de collir en direcció al seu punt cardinal al llarg 
de tota la vida com a aliment del cos i de l’ànima, 
per aprendre, ensenyar i sanar (text extret d’un estudi 
antropològic, de Varà, una persona del grup Mbya, 
que s’explica en un cartell). D’aquesta cultura hi ha 
informació de les relacions de gènere que s’establei-
xen entre elles i ells i alguna curiositat com ara que les 
dones tocaven la mimby hetá, un instrument musical 
semblant a un conjunt de flautes que es tocaven en-
tre dues dones, generalment una mare i una filla. Però 
es una menció genèrica que no es recalca. En canvi, 
la identitat masculina es ressalta a través de les com-
poteres o copes que es diu que es feien servir per 
servir begudes alcohòliques en festes per mantenir i 
aconseguir el control social. En canvi, no es DIU que 
l’elaboració de la chicha (beguda alcohòlica de blat) 
la feien dones, o de les tasques de manteniment i 
processament dels aliments, tot i haver-hi moltes pe-
ces ceràmiques distribuïdes pel museu que servirien 
per incorporar aquesta temàtica. De la maternitat i les 
cures tampoc se’n fa esmenta ni d’un ús paritari en 
relació amb els rols de gènere masculins i femenins.

Es pot destacar que a la sala d’alimentació, l’última 
que s’ha fet, es va fer un esforç per incloure històries 
de la vida quotidiana dels pobles indígenes, vist que a 
la resta de les sales no hi ha temàtiques específiques, 
són molt genèriques per àmbits culturals. De totes 
maneres no s’ha de perdre de vista que l’única re-
presentació d’una figura humana és d’un home amb 
les volejadores, representacions femenines no n’hi ha 
cap i el llenguatge no és inclusiu.

Tenint en compte l’aposta del museu per la renova-
ció temàtica de la col·lecció permanent es suggereix 
ampliar aquestes temàtiques fent visible la història de 
les dones indígenes i altres temàtiques inclusives on 

es pugui representar la diversitat i els rols de gènere 
que ocupaven, com poden ser aspectes destacats 
de la vida quotidiana, les activitats de manteniment, 
la maternitat, la sexualitat, l’educació, la infància i els 
jocs indígenes, la música i la dansa, els ritus funeraris, 
altres ritus i creences, les llengües indígenes, l’herèn-
cia afroindígena, etc.

També es recomana ampliar la informació de les car-
tel·les. Informació sobre els diferents graus de me-
mòria de la cultura material: només apareixen els 
objectes presentats en si mateix amb un nom que 
n’identifica l’ús, quotidià o ritual, amb llenguatge ci-
entífic. No es coneixen les procedències puntuals ni 
la relació amb el territori i altres cultures sud-ameri-
canes. Encara que les peces del museu provenen de 
col·leccions privades, seria necessari contextualitzar 
al màxim cada peça de la col·lecció o buscar-ne d’al-
tres als magatzems que se’n tingui més informació. 
La interpretació de la memòria de cada objecte es 
pot buscar o rastrejar en altres fonts conegudes, in-
ternes o externes, i culturals en cada àrea temàtica.

El relat de les educadores patrimonials  
durant l’activitat

Després del seguiment de l’acció educativa en el 
MAPI, es pot constatar que les educadores del 
museu no tenen integrat el relat amb perspectiva 
de gènere. No es reflexiona amb el estereotips que 
sorgeixen a mesura que es va desenvolupant l’ac-
tivitat, com ara que les dones cuinaven i rentaven, 
arran d’una imatge d’una dona treballant ceràmica. 
Tampoc es posen en valor les feines de manteniment 
i cura com a importants per a la supervivència del 
grup. Al relat tampoc hi surten altres diversitats com 
ara nenes, nens, gent gran, etc. Sí que s’explica que 
avui dia a la societat uruguaiana hi ha persones indí-
genes, encara que no es valoritza o positivitza, per 
trencar el tabú sobre el fet indígena al país, en el qual 
no es té en compte la descendència afroindígena i és 
una realitat invisibilitzada.

Seria recomanable treballar un guió de cada taller 
on s’especifiquessin les temàtiques inclusives per 
tenir-les en compte l’hora d’establir un relat que in-
clogui la perspectiva de gènere i altres diversitats. So-
bretot durant la part teòrica d’aquestes activitats, que 
es desenvolupa per les diferents sales del museu. Fer 
servir la cultura material de les sales que ens propor-
ciona molta informació sobre com es relacionaven las 
cultures del passat i la vida quotidiana. El objectes hi 
són, cal interpretar-los des de l’arqueologia feminista: 
tasques de cura i manteniment, processament dels 
aliments, rols de gènere, identitats, infància, grups in-
dígenes actuals, etc.
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El llenguatge

Les educadores no fan servir un llenguatge inclusiu, 
puntualment es dirigeixen a les nenes i nens, però 
majoritàriament ho fan amb el masculí genèric. El re-
lat també l’expliquen amb aquest masculí. Un recurs 
per dirigir-se als nens i nenes que sigui igualitari seria 
introduir la pràctica de posar els noms abans del co-
mençament de l’activitat. Aquesta estratègia també 
ajuda a fer participar tot l’alumnat, sobretot quan és 
un grup petit, fet que enforteix l’autoestima grupal i 
individual: tots i totes són importants.

L’àmbit relacional i l’ocupació de l’espai

Igual que en les observacions fetes al Cogul, s’obser-
va com els nens i les nenes s’agrupen generalment 
per grups del mateix gènere, els espais privilegiats 
són ocupats sobretot per nens, encara que les nenes 
també ho fan però menys. El material, en aquest cas, 
com que n’hi ha per a tothom, es manipula per part 
de totes les persones del grup, és molt positiu invertir 
recursos a tenir materials per a tothom i que es ga-
ranteixi que la participació pugui ser col·lectiva; el que 
canvia és el grau d’implicació i relació amb aquests 
materials: normalment, els nens acaben abans les 
tasques encomanades que les nenes, però perquè 
tenen més presa, són més competitius.

Quan es fan grups de treball, per excavar, per pintar 
les parets, l’alumnat s’agrupa per gèneres, perdent 
l’oportunitat de relacionar-se amb altres membres de 
la classe i de mitigar els protagonismes que es donen 
en els grups establerts.

Les educadores trien més nens i ocupen més temps 
relacionant-se amb ells quan demanen voluntaris, ja 
que insisteixen més; s’ha de parar atenció a deixar par-
ticipar les nenes i donar-los la paraula expressament.

Les accions per trencar jerarquies de gènere coin-
cideixen amb les proposades a les avaluacions del 
Cogul: donar conscientment la paraula a les nenes 
que també la demanen, o preguntar directament 
sense demanar voluntaris o voluntàries o quan es fan 
preguntes directes. Una altra estratègia és no dema-
nar persones voluntàries i interpel·lar conscientment 
nens o nenes que mai participen. També apropar els 
nens i nenes que criden més l’atenció o desconnec-
ten a prop de les vitrines, de l’educadora, on es de-
senvolupa l’acció més directa.

Recollir el material educatiu és una tasca important 
per trencar els estereotips i rols de gènere, integrant 
que és una activitat de tots i totes, no només de les 
nenes o de les dones.

Les accions per trencar l’agrupació entre gèneres 
també són coincidents amb les aplicades al Cogul. 
Quan als tallers nenes i nens s’agrupen per gèneres, 
perdent l’oportunitat de treballar amb altres persones 
amb les quals no estan acostumats o acostumades, 
per exemple quan excaven o quan pinten parets; es 
podrien conformar aquests grups directament per 
part de l’educadora. D’aquesta manera conscient es 
treballa la pràctica coeducativa i es treballa l’equitat, 
així com la integració de nenes o nens amb més difi-
cultat per relacionar-se.

Per treballar els estereotips es recomana fer una ava-
luació contínua interna entre les persones educado-
res, amb seguiments de les pràctiques educatives de 
les companyes i treballar-los a posteriori entre el grup 
educatiu.

5.4. EINA DE DIAGNOSI  
APLICADA AL MAPI

Un cop s’ha dissenyat l’eina de diagnosi, s’ha aplicat 
al Cogul i s’ha evidenciat en una sèrie d’indicadors a 
tenir en compte per assolir l’aplicació de la perspecti-
va de gènere en la divulgació prehistòrica; l’apliquem 
a la feina en educació patrimonial realitzada al MAPI. 
D’aquesta manera es visibilitzarà en quin punt es troba 
el museu en l’assoliment de la coeducació patrimonial 
per poder anar millorant amb el temps. L’eina, en el 
cas del MAPI, obtindrà un barem més baix, ja que el 
segon seguiment de la fase de l’avaluació sumativa 
no s’ha fet. Els resultats milloren amb la feina cons-
tant d’avaluació de l’aplicació dels criteris que s’han 
elaborat per aplicar la perspectiva de gènere a la co-
educació patrimonial. Tenir la visió física dels resultats 
que dona l’eina de diagnosi ajuda a la conscienciació 
del grup de treball del museu, ja siguin les educadores 
encarregades de l’acció directa o altres persones en-
carregades del disseny dels espais expositius.

S’analitza la museografia, les vitrines, l’acció educa-
tiva i el llenguatge. Les il·lustracions, en aquest cas, 
no s’analitzen, ja que no trobem escenes de les so-
cietats indígenes i precolombines ni a les sales del 
museu ni en el material educatiu.

El grau de l’indicador triat apareix ombrejat. 
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EINA DE DIAGNOSI EN COEDUCACIÓ PATRIMONIAL PER A LA DIVULGACIÓ DE L’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

ÀMBITS INDICADORS MOLT ASSOLIT FORÇA ASSOLIT POC ASSOLIT NO ASSOLIT

1. Es té en compte 
la presència feme-
nina en la construc-
ció de la prehistòria 
de manera estruc-
tural.

S’explica la prehis-
tòria des del punt de 
vista equitatiu, homes 
i dones constructo-
res de les societats, 
amb el mateix grau 
d’importància.

S’explica la prehis-
tòria des del punt de 
vista masculí, encara 
que de vegades es fa 
referència a la parti-
cipació de les dones, 
també en feines 
estructurals.

S’explica la 
prehistòria des 
del punt de vista 
masculí, encara 
que de vegades es 
fa referència a la 
participació de les 
dones, però no en 
feines estructurals.

S’explica la prehis-
tòria des del punt 
de vista únicament 
masculí.

2. Es fan visibles 
altres col·lectius de 
la societat com ara 
la infància, la gent 
gran o persones 
malaltes.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials a 
més dels homes i 
les dones: infància, 
gent gran, persones 
malaltes.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials a 
més dels homes i les 
dones.

En l’explicació de la 
prehistòria es tenen 
en compte altres 
col·lectius socials a 
més dels homes.

En l’explicació de 
la prehistòria no es 
tenen en compte 
altres col·lectius 
socials que no siguin 
els homes.

3. Es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
processament dels 
aliments com a 
feines estructurals 
indispensables per 
a la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de manteni-
ment i processament 
dels aliments com 
a feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles 
algunes tasques 
de manteniment i 
processament dels 
aliments com a feines 
estructurals indis-
pensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles 
les tasques de 
manteniment i 
processament dels 
aliments com a 
feines naturals de 
les dones.

No es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i processa-
ment dels aliments.

4. Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per 
a la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles algu-
nes tasques de re-
producció i cura com 
a feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura com 
a feines naturals de 
les dones.

No es fan visibles les 
tasques de repro-
ducció i cura.

5. Es visualitzen les 
dones fent altres 
tasques producti-
ves que la narra-
tiva prehistòrica 
androcèntrica ha 
posat en mans dels 
homes.

Es visualitzen les 
dones fent tasques 
productives que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes, 
al 50%.

Es visualitzen algunes 
dones fent tasques 
productives que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes.

La visualització de 
dones fent tasques 
productives que 
normalment la 
narrativa prehis-
tòrica ha posat en 
mans dels homes 
és simbòlica.

No es visualitzen les 
dones fent tasques 
productives que 
normalment la narra-
tiva prehistòrica ha 
posat en mans dels 
homes.

6. Es visualitzen 
les dones duent a 
terme pràctiques 
politicosimbòliques 
que la narrativa pre-
històrica androcèn-
trica ha posat en 
mans dels homes.

Es visualitzen les 
dones duent a terme 
pràctiques politico-
simbòliques que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes, 
al 50%.

Es visualitzen algunes 
dones duent a terme 
pràctiques politico-
simbòliques que nor-
malment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans dels homes.

La visualització 
de dones duent a 
terme pràctiques 
politicosimbòliques 
és simbòlica.

No es visualitzen 
les dones duent a 
terme pràctiques 
politicosimbòliques 
que normalment la 
narrativa prehistòrica 
ha posat en mans 
dels homes.

7. Es visualitzen els 
homes fent tasques 
de manteniment i 
cura que la narra-
tiva prehistòrica 
androcèntrica ha 
posat en mans de 
les dones.

Es visualitzen els ho-
mes fent tasques de 
manteniment i cura, 
al 50%.

Es visualitzen alguns 
homes fent tasques 
de manteniment i 
cura.

La visualització 
d’homes fent 
tasques de man-
teniment i cura és 
simbòlica.

No es visualitza cap 
home fent tasques 
de manteniment i 
cura que normal-
ment la narrativa 
prehistòrica ha posat 
en mans de les 
dones.

8. Es fa un relat no 
estereotipat de les 
funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones en la 
construcció de les 
societats prehistòri-
ques.

El relat és inclusiu i 
igualitari pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

El relat és inclusiu i 
igualitari en algunes 
funcions i alguns 
rols de gènere dels 
homes i les dones de 
la prehistòria.

El relat és estereo-
tipat en els rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria, però 
és inclusiu en les 
funcions.

Es fa un relat este-
reotipat pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

9. En tot el relat es 
dona la mateixa 
importància estruc-
tural a les tasques 
fetes pels homes i 
per les fetes per les 
dones.

En tot el relat es dona 
la mateixa impor-
tància estructural 
a les tasques fetes 
pels homes o per les 
dones, al 50%.

No es dona la ma-
teixa importància es-
tructural a les feines 
fetes per les dones en 
alguns casos.

No es dona la 
mateixa importàn-
cia estructural a les 
feines fetes per les 
dones, només en 
algun cas simbòlic.

Es prioritzen com 
a estructurals úni-
cament les tasques 
fetes pels homes.
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10. Es fa referència 
a la identitat rela-
cional en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans 
en totes les tasques 
que realitzen.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
només en el cas de 
les tasques de cura i 
manteniment.

Es fa referència a la 
identitat relacional 
en mans de les 
dones i la seva 
importància per a 
la supervivència 
dels grups humans, 
només en les 
tasques de repro-
ducció.

No es fa referència a 
la identitat relacio-
nal en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

11. Els homes i les 
dones es repre-
senten de manera 
paritària.

Els homes i les dones 
es representen de 
manera paritària, al 
50%.

La majoria de les re-
presentacions són de 
figures masculines, 
encara que les dones 
surten en un 30%.

La majoria de les 
representacions 
són de figures 
masculines, amb 
algun cas puntual 
d’una dona.

Només es represen-
ten homes.

12. El protagonis-
me de l’escena 
recau en les figures 
femenines i les 
figures masculines 
amb les mateixes 
condicions.

El protagonisme de 
l’escena recau en les 
figures femenines i 
les figures masculines 
amb les mateixes 
condicions de repre-
sentació, homes i 
dones en primer pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en les 
figures femenines i 
les figures masculines 
amb diferents condi-
cions de representa-
ció, les dones actives 
també en segon pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en 
les figures feme-
nines i les figures 
masculines amb 
diferents condicions 
de representació, hi 
ha dones passives 
en segon pla.

El protagonisme de 
l’escena recau en 
la figura masculina, 
les dones no són 
protagonistes.

13. Surt represen-
tada la diversitat 
generacional de 
la societat: nenes, 
nens, joves, gent 
gran i altres diversi-
tats sexuals.

Tota la diversitat 
social generacional 
de la societat està 
representada: nenes, 
nens, joves, gent 
gran i altres diversi-
tats sexuals.

La diversitat social 
i generacional de la 
societat està repre-
sentada en gairebé 
tots els casos, encara 
que predominen les 
figures masculines i 
les femenines.

La diversitat social 
generacional de 
la societat està 
representada, i pre-
dominen les figures 
masculines.

La diversitat social 
generacional no està 
representada, es re-
presenten homes, la 
majoria sense edat 
definida i idealitzats.

14. S’eviten els 
estereotips sexistes 
físics de gènere en 
figures masculines i 
femenines i s’intro-
dueix la diversitat 
física. Els cossos 
són reals i s’intro-
dueixen patologies 
visibles.

No apareixen este-
reotips sexistes físics 
de gènere i s’intro-
dueix la diversitat físi-
ca en homes i dones 
no idealitzada.

Apareixen alguns 
estereotips sexistes 
físics de gènere i 
s’introdueix la diver-
sitat física en homes 
i dones.

Apareixen alguns 
estereotips sexistes 
i no s’introdueix la 
diversitat física en 
homes i dones.

Totes les figures 
representen estereo-
tips físics sexistes de 
gènere.

15. Les escenes 
temàtiques són 
reals i creïbles amb 
totes les perso-
nes participant de 
l’acció col·lectiva 
que es desenvolu-
pa. Es contempla la 
diversitat emocio-
nal en expressions i 
actituds.

Les escenes temà-
tiques són reals i 
creïbles amb totes les 
persones participant 
de l’acció col·lectiva 
que es desenvolu-
pa. Es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les escenes temà-
tiques són reals i 
creïbles amb només 
les figures masculines 
participant de l’acció 
col·lectiva que es 
desenvolupa i algu-
nes de femenines. 
Apareixen algunes 
figures femenines en 
actituds passives. 
Es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les escenes 
temàtiques són 
reals i creïbles amb 
només les figures 
masculines parti-
cipant de l’acció 
col·lectiva que 
es desenvolupa i 
algunes femenines. 
Apareixen algunes 
figures masculines 
i femenines en 
actituds passives. 
No es contempla la 
diversitat emocional 
en expressions i 
actituds.

Les figures femeni-
nes es representen 
de manera melan-
còlica, o dones i 
criatures que no 
fan res, que només 
miren a l’horitzó en 
actituds passives. 
Només són actives 
les figures mascu-
lines.

16. Es representa 
la diversitat amb 
diferents nuclis de 
convivència.

Es representa la di-
versitat amb diferents 
nuclis de convivència 
i diversitat social, fent 
tasques col·lectives i 
interaccionant entre 
figures.

Es representa la di-
versitat amb diferents 
nuclis de convivència 
i diversitat social, fent 
més tasques indivi-
duals que col·lectives.

Es representa la 
diversitat amb 
famílies nuclears i la 
diversitat social no 
hi apareix.

No es representen 
nuclis de convivèn-
cia.

17. Els objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats cientí-
ficament.

Tots els objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats científi-
cament.

La majoria dels 
objectes i la cultura 
material que comple-
menten les escenes 
estan documentats 
científicament.

Pocs objectes i 
la cultura material 
que complementen 
les escenes estan 
documentats cientí-
ficament.

Els objectes i la 
cultura material que 
complementen les 
escenes no estan 
documentats científi-
cament.
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18. Els objectes 
i la cultura mate-
rial relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric 
i documentades 
científicament tam-
bé es connecten 
amb les dones.

Tots els objectes i 
la cultura material 
relacionada amb la 
tecnologia masculina 
en el relat androcèn-
tric, i documentades 
científicament, també 
es connecten amb 
les dones.

La majoria dels 
objectes i la cultura 
material relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric, 
i documentades 
científicament, també 
es connecten amb les 
dones

Algun objecte 
puntual i la cultura 
material relacionada 
amb la tecnologia 
masculina en el 
relat androcèntric, 
i documentades 
científicament, 
també es connecta 
amb les dones.

Cap objecte ni la 
cultura material 
relacionada amb la 
tecnologia masculina 
en el relat androcèn-
tric, i documentades 
científicament, es 
connecta amb les 
dones.

19. En la divisió 
sexual del treball, 
les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connec-
ten també amb les 
dones: la caça, la 
ramaderia, l’agricul-
tura, la metal·lúrgia, 
la fabricació d’eines 
de pedra, etc., a 
més de les politico-
simbòliques.

En la divisió sexual 
del treball, totes les 
feines que el relat 
androcèntric posa 
en mans dels homes 
es connecten també 
amb les dones.

En la divisió sexual 
del treball, la majoria 
de les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connec-
ten també amb les 
dones.

En la divisió sexual 
del treball, alguna 
feina puntual que el 
relat androcèntric 
posa en mans dels 
homes es connecta 
també amb les 
dones.

La divisió sexual del 
treball respon a es-
tereotips sexistes de 
l’ordre patriarcal.

20. En la divisió se-
xual del treball, les 
feines que el relat 
androcèntric posa 
en mans de les do-
nes es connecten 
també amb els ho-
mes: les tasques de 
manteniment i cura 
del grup social.

En la divisió sexual 
del treball, totes les 
feines que el relat 
androcèntric posa en 
mans de les dones 
es connecten també 
amb els homes.

En la divisió sexual 
del treball, la majoria 
de les feines que el 
relat androcèntric 
posa en mans de les 
dones es connec-
ten també amb els 
homes.

En la divisió sexual 
del treball, alguna 
feina puntual que el 
relat androcèntric 
posa en mans de 
les dones es con-
necta també amb 
els homes.

La divisió sexual del 
treball respon a es-
tereotips sexistes de 
l’ordre patriarcal.

21. Es visibilitza la 
col·laboració i la 
interacció entre els 
diferents membres 
del grup per evi-
denciar que tothom 
participava amb la 
mateixa importàn-
cia de la vida social 
de la comunitat.

Es visibilitza la col·la-
boració i la interacció 
entre els diferents 
membres del grup en 
totes les tasques que 
es representen.

Es visibilitza la col·la-
boració i la interacció 
entre els diferents 
membres del grup en 
la majoria les tasques 
que es representen.

La majoria de les 
tasques que es 
representen es fan 
de manera indivi-
dualitzada.

Totes les tasques 
que es representen 
es fan de manera 
individualitzada i les 
dones es represen-
ten estàtiques i sen-
se fer cap activitat.

22. Els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers feme-
ní i el masculí, hi ha 
un equilibri.

Tots els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers femení 
i el masculí, hi ha un 
equilibri del 50%.

La majoria dels objec-
tes de la cultura ma-
terial estan relacionats 
amb l’univers masculí, 
però el femení ocupa 
més del 30%.

La majoria dels 
objectes de la cul-
tura material estan 
relacionats amb 
l’univers masculí, 
l’univers femení és 
relaciona de mane-
ra puntual.

Els objectes de la 
cultura material es-
tan relacionats amb 
l’univers masculí.

23. Els objectes de 
la cultura material 
estan relacionats 
amb l’univers 
infantil i d’altres 
diversitats.

Alguns dels objectes 
de les vitrines estan 
relacionats amb l’uni-
vers infantil i d’altres 
diversitats socials i 
culturals.

Alguns dels objectes 
d’una vitrina estan 
relacionats amb l’uni-
vers infantil i altres 
diversitats.

Algun objecte pun-
tual d’una vitrina 
està relacionat amb 
l’univers infantil.

No hi ha objectes a 
les vitrines relacio-
nats amb l’univers 
infantil ni d’altres 
diversitats.

24. Les temàtiques 
de les vitrines 
s’expliquen des 
del punt de vista 
de la memòria de 
l’ús de l’objecte, la 
memòria de pro-
ducció i la memòria 
de circulació.

Les temàtiques de 
les vitrines s’expli-
quen des del punt de 
vista de la memòria 
de l’ús de l’objecte, 
la memòria de pro-
ducció i la memòria 
de circulació de cada 
objecte.

Les temàtiques de les 
vitrines s’expliquen 
des del punt de vista 
de la memòria de 
l’ús de l’objecte i de 
manera menys repre-
sentativa la memòria 
de producció o 
circulació.

Les temàtiques 
de les vitrines 
s’expliquen des del 
punt de vista de la 
memòria de l’ús de 
l’objecte.

Les temàtiques  de 
les vitrines no s’ex-
pliquen. Les peces 
arqueològiques 
estan descontextua-
litzades.
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25. Es fan visi-
bles les tasques 
de manteniment i 
cura com a feines 
estructurals indis-
pensables per a la 
supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i cura com a 
feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles algu-
nes tasques de man-
teniment i cura com 
a feines estructurals 
indispensables per a 
la supervivència.

Es fan visibles les 
tasques de mante-
niment i cura com 
a feines naturals de 
les dones.

No es fan visibles les 
tasques de manteni-
ment ni cura.

26. Es fa un relat 
no estereotipat de 
la divisió sexual del 
treball en les socie-
tats prehistòriques.

El relat és inclusiu i 
igualitari pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

El relat intenta ser 
inclusiu i igualitari en 
algunes funcions i 
alguns rols de gènere 
dels homes i les do-
nes de la prehistòria.

El relat és estereo-
tipat en els rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria, però 
és inclusiu en les 
funcions.

Es fa un relat este-
reotipat pel que fa a 
les funcions i rols de 
gènere dels homes 
i les dones de la 
prehistòria.

27. Es fa referència 
a la identitat rela-
cional en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans 
en totes les tasques 
que realitzen.

Es fa referència a la 
identitat relacional en 
mans de les dones i 
la seva importància 
per a la supervivència 
dels grups humans, 
només en el cas de 
les tasques de cura i 
manteniment.

Es fa referència a la 
identitat relacional 
en mans de les 
dones i la seva 
importància per a 
la supervivència 
dels grups humans, 
només en les 
tasques de repro-
ducció.

No es fa referència a 
la identitat relacio-
nal en mans de 
les dones i la seva 
importància per a la 
supervivència dels 
grups humans.

28. Totes les nenes 
del grup se situen 
en algun moment 
en llocs impor-
tants, a prop d’on 
transcorre l’acció 
educativa: a prop 
de l’educadora, a 
prop del material 
educatiu, etc.

Totes les nenes del 
grup se situen en 
algun moment en 
llocs importants, a 
prop d’on transcorre 
l’acció educativa.

La majoria de les ne-
nes del grup se situen 
en algun moment en 
llocs importants, a 
prop d’on transcorre 
l’acció educativa.

Alguna nena del 
grup, de manera 
puntual se situen 
en algun moment 
en llocs impor-
tants, a prop d’on 
transcorre l’acció 
educativa.

Cap nena del grup 
se situa en algun 
moment en llocs 
importants, a prop 
d’on transcorre 
l’acció educativa.

29. Cap nena del 
grup se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es 
desenvolupa l’ac-
tivitat educativa: 
darrere del grup, als 
costats, etc.

Cap nena del grup 
se situa en zones 
perifèriques, lluny del 
focus d’atenció on es 
desenvolupa l’activi-
tat educativa.

Alguna nena del grup, 
de manera puntual 
se situa en zones 
perifèriques, lluny del 
focus d’atenció on es 
desenvolupa l’activitat 
educativa.

La majoria de les 
nenes se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es 
desenvolupa l’acti-
vitat educativa.

Totes les nenes del 
grup se situa en 
zones perifèriques, 
lluny del focus 
d’atenció on es des-
envolupa l’activitat 
educativa.

30. Totes les nenes 
manipulen el ma-
terial educatiu en 
algun moment de 
l’acció educativa.

Totes les nenes del 
grup manipulen el 
material educatiu.

La majoria de les 
nenes del grup 
manipulen el material 
educatiu.

Alguna nena del 
grup manipula el 
material educatiu.

Cap nena del grup 
manipula el material 
educatiu.

31. Els nens estan 
en actitud proactiva 
de suport mentre 
dura l’activitat 
educativa.

Els nens estan en 
actitud proactiva de 
suport.

La majoria dels nens 
estan en actitud 
proactiva de suport.

Alguns nens 
estan en actitud de 
suport.

Cap nen està en 
actitud de suport.

32. Els nens recu-
llen el material edu-
catiu en finalitzar 
l’activitat.

Els nens recullen el 
material educatiu.

La majoria dels nens 
recullen el material 
educatiu.

Alguns nens 
recullen el material 
educatiu

Cap nen recull el 
material educatiu

33. Tot l’alumnat 
participa de les tas-
ques proposades 
per l’educadora.

Tot l’alumnat parti-
cipa de les tasques 
proposades.

La majoria dels nens 
i les nenes participen 
de les tasques propo-
sades.

La majoria de les 
nenes i tots els 
nens participen de 
les tasques propo-
sades.

Una minoria de 
nenes i la majoria de 
nens participen de 
les tasques propo-
sades.

34. Tot l’alumnat 
para esment a les 
explicacions de 
l’educadora.

Tot l’alumnat para 
esment a les explica-
cions.

La majoria dels nens 
i les nenes paren 
esment a les explica-
cions.

La majoria dels 
nens i totes les ne-
nes paren esment a 
les explicacions.

Una minoria de nens 
i la majoria de les 
nenes paren esment 
a les explicacions.
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35. La interacció de 
l’educadora amb 
nenes i nens és 
equitativa durant la 
mediació.

La interacció de 
l’educadora amb 
nenes i nens és 
equitativa durant la 
mediació, interaccio-
na amb tot el grup 
igual.

L’educadora interac-
ciona amb els nens 
durant l’acció educa-
tiva i amb la majoria 
de les nenes.

L’educadora 
interacciona amb 
els nens durant 
l’acció educativa i 
puntualment amb 
alguna nena.

L’educadora només  
interacciona amb els 
nens.

36. La tria de nenes 
i de nens com a 
persones volun-
tàries és equitativa.

La tria de nenes i de 
nens com a perso-
nes voluntàries és 
equitativa durant la 
mediació.

L’educadora tria nens 
com a voluntaris i la 
majoria de les nenes.

L’educadora tria 
nens com a volun-
taris i puntualment 
alguna nena.

L’educadora només 
tria nens com a 
voluntaris.

37. Integra altres 
minories ètniques 
o persones amb 
discapacitats, si 
n’hi hagués.

Integra totes les 
minories ètniques i 
persones amb disca-
pacitat que participen 
en l’activitat.

Integra la majoria de 
les persones d’altres 
minories ètniques i 
persones amb disca-
pacitat que participen 
en l’activitat.

Integra algunes 
persones puntuals 
d’altres minories èt-
niques o persones 
amb discapacitat 
que participen en 
l’activitat.

No integra cap 
persona d’altres 
minories ètniques 
ni persones amb 
discapacitat que 
participen en l’ac-
tivitat.

38. Coneix el nom 
de pila de l’alumnat

Coneix el nom de pila 
de tot l’alumnat.

Coneix la majoria 
dels noms de pila de 
l’alumnat.

Només coneix 
alguns noms, so-
bretot de nens.

No coneix el nom de 
pila de l’alumnat.

39. Els nens i les 
nenes interaccio-
nen amb altres 
gèneres de manera 
equitativa durant 
l’activitat educativa.

Tots els nens i les 
nenes interaccionen 
amb altres gèneres 
de manera equitativa.

La majoria dels nens 
i de les nenes inte-
raccionen amb altres 
gèneres.

Els nens i les nenes 
interaccionen de 
manera puntual 
amb altres gèneres.

Els nens interaccio-
nen amb nens i les 
nenes amb nenes.

40. L’alumnat 
vol sortir com a 
voluntari de manera 
equitativa durant 
l’activitat educativa.

Totes les nenes i 
nens volen sortir com 
a persones volun-
tàries de manera 
equitativa.

La majoria dels nens 
i nenes volen sortir 
com a persones vo-
luntàries.

La majoria dels 
nens i algunes 
nenes de manera 
puntual volen sortir 
com a persones 
voluntàries.

Només els nens 
volen sortir com a 
voluntaris.

41. Les nenes no 
adopten actituds 
passives durant 
l’activitat educativa.

Cap nena adopta 
actituds passives.

La majoria de nenes 
no adopten actituds 
passives.

Algunes nenes 
adopten actituds 
passives.

La majoria de nenes 
adopten actituds 
passives.

42. Els nens no 
s’impliquen en si-
tuacions de conflic-
te durant l’activitat 
educativa.

Cap nen s’implica 
en situacions de 
conflicte.

La majoria dels nens 
no s’impliquen en si-
tuacions de conflicte.

Alguns nens s’im-
pliquen en situa-
cions de conflicte.

La majoria dels nens 
s’impliquen en situa-
cions de conflicte.

43. Els nens des-
connecten de l’acti-
vitat educativa.

Cap nen descon-
necta.

Alguns nens descon-
necten. 

La majoria dels 
nens desconnec-
ten.

En general, els nens 
desconnecten.

44. L’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per refe-
rir-se als nens i les 
nenes.

L’educadora utilitza 
sempre el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a l’alumnat.

En la majoria de les 
ocasions, l’educadora 
utilitza el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a l’alumnat.

Alguna vegada 
l’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per refe-
rir-se a l’alumnat.

L’educadora utilitza 
sempre el masculí 
genèric per referir-se 
a l’alumnat.

45. L’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per narrar o 
explicar el relat del 
passat.

L’educadora utilitza 
sempre el llenguatge 
inclusiu per explicar 
el relat.

En la majoria de les 
ocasions l’educadora 
utilitza el llenguatge 
inclusiu per explicar 
el relat.

Alguna vegada 
l’educadora no 
utilitza el masculí 
genèric per explicar 
el relat.

L’educadora utilitza 
sempre el masculí 
genèric per explicar 
el relat.

46. Als textos no 
s’utilitza el mas-
culí genèric per 
referir-se a tota la 
societat.

Als textos s’utilitza 
sempre el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a tota la societat.

En la majoria de les 
ocasions als textos 
s’utilitza el llenguatge 
inclusiu per referir-se 
a tota la societat.

Alguna vegada als 
textos s’utilitza el 
llenguatge inclusiu 
per referir-se a tota 
la societat.

Als textos s’utilitza 
sempre el masculí 
genèric per referir-se 
a tota la societat.

47. Als textos no 
s’utilitza la paraula 
“home” per refe-
rir-se a la humanitat

Als textos no s’uti-
litza mai la paraula 
“home” per referir-se 
a la humanitat.

Alguna vegada als 
textos de manera 
puntual s’utilitza la 
paraula “home” per 
referir-se a la huma-
nitat.

En la majoria de les 
ocasions s’utilitza 
la paraula “home” 
per referir-se a la 
humanitat.

Als textos s’utilitza 
sempre la paraula 
“home” per referir-se 
a la humanitat.
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Resultats de l’eina: espai expositiu,  
il·lustracions i vitrines 

En aquest cas, l’espai en surt molt mal parat. Dels 
10 indicadors d’aquesta secció, 9 no s’han assolit i 1 
està poc assolit. El poc assolit és l’indicador 1, sobre 
la presència femenina, que diu: S’explica la prehistò-
ria des del punt de vista masculí, encara que de ve-
gades es fa referència a la participació de les dones, 
però no en feines estructurals. Es refereix a la menció 
de les dones que hi ha al museus, com ara l’àvia de 
l’Uruguai a la sala de la Conca de la Plata, i a l’expli-
cació dels rols de gènere al poble de San Francisco 
de Borja de Yi, a la sala d’alimentació. De totes ma-
neres, no s’explica si feien feines estructurals o no.

Dels 11 indicadors sobre les il·lustracions, hi ha 8 no 
assolits, 2 poc assolits i 1 força assolit. El força as-
solit és el número 17 que diu: Tots els objectes i la 
cultura material que complementen les escenes es-
tan documentats científicament. D’escenes amb per-
sones realitzant alguna tasca no n’hi ha, al museu. 
Aquest indicador es refereix a l’única il·lustració que 
hi ha d’un home mostrant l’ús de les volejadores, de 
manera que no és representatiu. De fet, els indica-
dors funcionen millor en escenes on hi ha diverses 
persones realitzant alguna acció, treballs o tasques 
en comunitat i el MAPI no en té cap.

Dels 3 indicadors sobre les vitrines, 2 són força as-
solits, i 1 no assolits. El número 22 és un dels força 
assolit i diu: La majoria dels objectes de la cultura 
material estan relacionats amb l’univers masculí, però 
el femení ocupa més del 30%. El que valora aquest 
indicador és que molts dels objectes de les vitrines 
es poden vincular també a les identitats femenines 
de les cultures precolombines, objectes de ceràmica 
per processar aliments, joies de diferents materials, 
ídols de molts tipus, etc. El número 23 és també força 
assolit i es refereix a la presència en aquests objectes 
en relació amb el món infantil o altres diversitats. En 
concret: Alguns dels objectes d’una vitrina estan rela-
cionats amb l’univers infantil i altres diversitats. Hi ha 
molts objectes que també es podrien identificar amb 
la infància o rituals politicosimbòlics que podrien estar 
en relació amb identitats no binàries. Els micròlits, els 
teixits, les joies, amulets, etc.

El museu no ho ha tingut en compte la introducció 
de la perspectiva de gènere ni de l’arqueologia femi-
nista en el relat de les sales. Es tracta d’una museo-
grafia molt clàssica que consisteix en una descripció 
molt general de les cultures indígenes de cada regió 
amb vitrines amb objectes sense contextualitzar. La 
sala de l’alimentació, la més recent, tampoc ha fet 
un pas més enllà de la introducció d’aquesta mira-

da, encara que es centra en el tema de l’alimentació, 
un tema relacionat amb el processament i obtenció 
dels aliments, les dones o altres diversitats no hi són 
presents. Es prioritzen els aliments en si, el blat de 
moro, o la caça, en el mode d’obtenció, amb una 
vitrina amb volejadores i una il·lustració masculina 
que n’explica l’ús. També es dona rellevància a les 
compoteres o copes de ceràmica, però s’especifica 
que s’usaven en festes de cabdills. Hi ha olles i reci-
pients ceràmics de moltes característiques, però no 
s’expliquen les memòries que podrien tenir aquests 
objectes ni qui les podria fer o utilitzar.

Els dos indicadors sobre el llenguatge escrit (46 i 47), 
no s’assoleix el que demana un llenguatge inclusiu 
(47), ja que sempre es fa servir el masculí genèric 
per referir-se al grup humà. Alguna vegada s’utilit-
za la paraula “grup”, però no és indicatiu, ja que et 
vas trobant el masculí genèric a tota l’exposició. La 
part positiva i indicador assolit (46) és que la paraula 
“home” no s’utilitza per referir-se a tota la humanitat. 

Resultats de l’eina: el relat de l’educadora

Dels 3 indicadors (25, 26 i 27), 2 estan poc assolits 
i 1 no assolit. Els pocs assolits tenen a veure amb 
fer visibles les tasques de cura i manteniment com 
a estructurals per a la supervivència dels grups i si el 
relat és estereotipat en la divisió sexual del treball. En 
l’activitat sobre ceràmica, sobretot, es fan visibles les 
tasques de manteniment i dels rols de feina, però no 
es puntualitza si són o no iguals d’importants les que 
fan uns i altres. L’indicador no assolit, el 27, és el que 
parla sobre la identitat relacional i la seva importàn-
cia. Aquest tema s’ha d’introduir molt bé al relat per 
poder assimilar una manera divulgativa d’explicar-ho 
adaptada a les persones que segueixen les activitats.

Sobre els indicadors del llenguatge oral (44 i 45), tots 
dos estan poc assolits, ja que alguna vegada les edu-
cadores no utilitzen el masculí genèric per referir-se 
als nens i les nenes per referir-se a l’alumnat i alguna 
vegada les educadores no utilitzen el masculí genèric 
per explicar el relat; però en general l’ús del masculí 
genèric és el que predomina.

Resultats de l’eina: l’àmbit relacional i  
l’ocupació de l’espai

Dels 5 indicadors sobre l’ocupació de l’espai (del 28 
al 32), 1 és assolit,1 força assolits, 2 poc assolits i 1 
no assolit. El no assolit, el 31, té a veure amb el com-
portament dels nens, que és difícil que estiguin en 
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actitud de suport amb els i les companyes; treballen 
de manera més individual i si alguna altra persona 
té dificultats per assolir les tasques, les nenes són 
normalment les que acompanyen, per això aquest 
indicador és importat observar-lo mentre treballen en 
grups, per poder reconèixer aquestes accions i posi-
tivitzar-les al grup. El 29 és un indicador poc assolit 
i tracta sobre el fet que les nenes es situen a prop 
d’on passa l’acció de l’activitat, a les zones valorades 
per l’alumnat, al costat de l’educadora o del material 
educatiu i vitrines. En aquest cas, quan es fa l’obser-
vació, es valora que alguna nena del grup de manera 
puntual se situa en aquests espais apreciats. La idea 
seria que l’educadora ajudés fes totes les nenes po-
guessin ocupar aquests espais en algun moment de 
l’activitat. L’altre poc assolit, el 32, té a veure amb la 
recollida del material. En general als nens els costa 
més, o agafen una cosa i deixen que les nenes acabin 
la feina. Això es va veure en el taller d’arqueologia, per 
exemple. És important fer visibles aquestes accions 
per incitar tothom a recollir, tothom n’és responsable. 
El força assolit, el 29, es fixa en les nenes, evitar que 
es situïn en zones perifèriques i la majoria no ho fan, 
busquen altres llocs per col·locar-se. L’indicador 30 
assolit té a veure amb la manipulació del material, 
sobretot per part de les nenes. S’observa que si el 
material és escàs, les nenes molts cops no arriben a 
tocar-lo. Quan hi ha molt material per compartir, com 
es el cas de les activitats del MAPI, no hi ha problema, 
i tot l’alumnat pot manipular-lo i utilitzar-lo.

Pel que fa a la relació educadora-alumnat, els indica-
dors d’observació són 6 (del 33 al 38); 1 assolit, 2 força 
assolits, 2 poc assolit i 1 no assolit. El no assolit, el 38, 
és el que té a veure amb saber el nom de l’alumnat. 
Les educadores del MAPI no utilitzen estratègies per 
saber els noms, que ajudaria a no fer servir el llenguat-
ge no inclusiu i reforçar l’autoestima de l’alumnat. Sí 
que assoleixen la integració de persones amb disca-
pacitat (indicador 37), ja que en un dels tallers hi havia 
un nen autista i en un altre taller un nen amb cadira 
de rodes; l’educadora en tots dos casos va facilitar 
l’adaptació dels nens a les tasques i al grup. En la tria 
d’alumnat com a voluntari (36) o la interacció general 
amb elles o ells (35), són indicadors poc assolits, ja 
que al no fixar-s’hi es prioritza la interacció amb els 
nens i tria més voluntaris nens que nenes, fent que les 
nenes no puguin expressar-se amb el mateix grau que 
els nens. Els indicadors 33 i 34 que tenen a veure amb 
la participació general del grup estan puntuats com a 
força assolits, ja que la majoria de l’alumnat participa 
de les tasques proposades i estan atents i atentes a 
les explicacions.

Hi ha 5 indicadors que es fixen en la interacció en-
tre l’alumnat mateix (del 39 al 43). Hi ha 1 assolit, 1 

força assolit i 3 poc assolits. L’assolit, el 42, es fixa en 
si els nens s’impliquen en situacions conflictives, ja 
que són ells i no elles els que normalment ho fan i és 
interessant veure com es solucionen aquests conflic-
tes per aplicar estratègies coeducatives. En cap de 
les tres activitats hi ha hagut situacions de conflicte. El 
força assolit, el 43, té a veure amb la facilitat amb què 
els nens desconnecten de les activitats quan porten 
una estona escoltant. En el cas de les activitats del 
MAPI, els nens en general no desconnecten, parti-
cipen positivament de l’activitat. Els indicadors poc 
assolits es fixen en la interacció entre gèneres, que 
interaccionen molt poc (39), la participació no equi-
tativa per sortir com a persones voluntàries durant 
l’activitat, surten la majoria nens (40), i amb l’adopció 
d’actituds passives per part de les nenes, ja que és 
freqüent que passin desapercebudes i en aquests 
casos algunes nenes adopten aquestes actituds (41).

Les estratègies per poder canviar aquestes ma-
neres de relació entre alumnat i educadora i en-
tre nenes i nens serien similars a les proposades 
al Cogul, ja que les tendències relacionals que es 
donen són semblants i habituals si no s’ha fet una 
feina en la integració de la coeducació; la societat 
en la qual vivim ens ensenya una manera de com-
portar-nos segons si som nenes o nens, dones o 
homes, que anem integrant des del moment que 
comença la nostra socialització (Subirats, 2017; 
Marañón, 2018).

Els objectius a l’hora d’establir les estratègies seri-
en els mateixos (apartat 4.1. de la tesi) i les estra-
tègies també, adaptades a la tipologia d’activitat.

• Crear conscientment grups de treball mixtes a les 
sales dels tallers: indicant a cada nen o nena on han 
de seure directament o fent algun joc perquè aca-
bin seient creant grups mixtos. Es pot aplicar quan 
s’ajunta l’alumnat al sorral i les taules de laboratori  
del taller d’arqueologia; als panells per pintar art ru-
pestre o al taller quan es fa ceràmica.

• A les sales dels espais expositius: quan estan dem-
peus: prendre consciència dels nens i les nenes que 
ocupen llocs secundaris durant l’explicació i convi-
dar-los a acostar-se a o a la persona educadora o llocs 
a prop dels recursos educatius passius. Això passa 
sobretot quan es fa la visita a les diferents sales del 
museu i les educadores s’apropen a les vitrines, han 
d’estat atentes a com els nens i les nenes deixen o no 
de participar o col·locar-se en termes secundaris. 

• Quan l’alumnat estigui assegut: convidar-los a 
canviar de lloc si algun nen o nena desconnecta 
de l’activitat, acostant-los a la persona educadora 
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o a prop dels objectes o materials amb els quals 
s’està interaccionant. Quan seuen al terra du-
rant les explicacions, són els moments que més 
s’agrupen per gèneres i persones afins i descon-
necten.

• Prestar especial atenció a nens i nenes amb disca-
pacitat o alguna alteració en l’aprenentatge, pregun-
tar a les persones docents com ha de ser el tracte. Al 
MAPI s’ha donat el cas i les educadores ho han sabut 
resoldre satisfactòriament.

• Recollir i acomodar el material educatiu com a tasca 
compartida entre nens i nenes. Al taller d’arqueologia 
es recull el material del sorral. Els nens recullen un 
objecte, les nenes la resta fins que acaben. A la resta 
de tallers les educadores van recollir, l’ideal seria que 
ho fes l’alumnat.

Per acabar

Al MAPI s’aplica el model de diagnosi realitzat per a l’es-
tudi del cas del Cogul. D’un cas temàtic que té a veure 
amb la prehistòria de l’art rupestre europeu a un museu 
d’art precolombí i indígena llatinoamericà, un cas total-
ment oposat: un context expositiu sobre arqueologia 
prehistòrica però amb referents diferents. Es comprova 
que s’ha construït una eina no limitada a un context pre-

històric concret. Una eina patrimonial aplicable a tots els 
contextos d’arqueologia prehistòrica de divulgació de la 
prehistòria.

La feina no s’acaba en aquest moment. Després de la 
primera avaluació i els primers resultats s’haurien d’in-
troduir els canvis que s’han pogut definir amb les ob-
servacions inicials. En el cas del MAPI, com que és un 
projecte tancat, ara mateix depèn només de la voluntat 
de les educadores i educadors que van acollir aquests 
experiment amb molt interès i ganes de fer aquests can-
vis i fer més conscient la feina coeducativa patrimonial.

Dos dels objectius que es proposaven amb aquesta 
tesi eren construir una nova eina de diagnosi en co-
educació patrimonial per a l’arqueologia prehistòrica, 
oferint una alternativa pràctica a una educació pa-
trimonial de divulgació de la prehistòria androcèntri-
ca. Una eina per a un canvi social, dirigida sobretot a 
l’alumnat, perquè puguin viure en societat d’una ma-
nera més lliure i democràtica. El principal objectiu era 
definir un nou instrument diagnòstic per poder imple-
mentar-lo en museus i equipaments patrimonials que 
treballin la divulgació de l’arqueologia prehistòrica. 
Aquesta eina s’ha construït a través d’un marc teòric 
proporcionat per l’arqueologia feminista, l’educació 
patrimonial i la coeducació, i els resultats del procés 
d’avaluació seguit al llarg de l’estudi.
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PART 6. 
CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR
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Es volia proposar una alternativa d’acció real que 
anés més enllà de la crítica dels continguts i relats 
que es troben als museus arqueològics, i que aju-
dés a la construcció de ciutadanies més equitatives. 
D’aquesta manera, i a través d’un estudi de cas, s’ha 
desenvolupat l’eina, posant a prova i revisió dife-
rents àmbits d’acció durant el desenvolupament de 
la pràctica educativa. Aquests àmbits van aplicar la 
perspectiva de gènere no només en les museografies 
i material interpretatiu, sinó també en la pràctica edu-
cativa patrimonial directa i el llenguatge.

El resultat, és una proposta, una rúbrica, (apartat 5) 
que serveix per analitzar el grau d’introducció de la 
perspectiva de gènere a la divulgació prehistòrica en 
qualsevol museu i equipament patrimonial relacionat 
amb l’arqueologia prehistòrica. Es tracta d’una guia 
d’indicadors que s’haurien de tenir en compte per 
assolir museus més equitatius i que promoguin una 
cultura de pau, passant d’una divulgació educativa 
dirigida (amb un sol relat) i androcèntrica (relat predo-
minant) a una altra compartida i negociada, a través 
de la pràctica de les educadores en educació patri-
monial, encara que el relat del museu en qüestió sigui 
androcèntric.

Aquesta rúbrica ofereix indicadors per millorar la 
perspectiva de gènere als espais expositius (es pot 
aplicar a tot l’espai, depenent de la mida, o a sales 
en concret), a les il·lustracions d’aquests espais o del 
material educatiu (també es pot aplicar a un conjunt 
o a escenes concretes), a les vitrines, i a l’acció edu-
cativa: el relat que explica l’educadora patrimonial, el 
llenguatge (oral, però també escrit als espais exposi-
tius) i l’àmbit relacional i l’ocupació dels espais (que 
també es pot fer durant l’estudi d’una acció concreta, 
o d’un conjunt d’accions fetes, millor per a la mateixa 
educadora) perquè no reprodueixin estereotips sexis-
tes durant el desenvolupament de l’activitat. Aquests 
indicadors són una proposta mal·leable, que passa 
per una constant revisió i avaluació de la feina en co-
educació patrimonial, i dels propis indicadors, un cop 
un museu o centre patrimonial sobre la prehistòria 
decideixi emprendre aquest camí.

La divulgació, a través de la pràctica en coeducació 
patrimonial assumeix un relat social del passat inclu-
siu i no discriminatori, i unes pràctiques relacionals 
paritàries entre els diferents agents que participen 
d’aquesta divulgació: espai patrimonial, educadora i 
públic; en aquest exemple, l’alumnat.

Des de la perspectiva de l’arqueologia prehistòrica, 
un altre objectiu era aprofundir d’una forma críti-
ca en els continguts (relats, narratives) i les formes 
que estan presents en els àmbits de la divulgació 

de la prehistòria i del patrimoni arqueològic associ-
at, mitjançant l’educació patrimonial. Primer de tot, 
es partia de la premissa que, per a l’educació patri-
monial, la interpretació és diferent de la divulgació, la 
interpretació, és allò que es vol divulgar, un relat, una 
narrativa (capítol 2). Les persones que es dediquen 
a la divulgació, les educadores patrimonials, a més 
de tenir una formació acadèmica, hem constatat que 
han de tenir altres formacions en didàctica de les ci-
ències socials (en aquest cas) i del patrimoni, a més 
de metodologies en educació patrimonial específi-
ques, que les persones investigadores, que són les 
que escriuen els relats, a priori no tenen. No tothom 
serveix, es poden tenir facilitats en comunicació, però 
se li ha de donar forma amb l’educació patrimonial 
perquè funcionin, perquè l’aprenentatge significatiu 
es doni. S’han analitzat les interpretacions que es 
troben en les museografies i elements didàctics, en 
principi estàtics, que expliquen el relat del Cogul o 
del MAPI, i hem demostrat que calen persones que 
facin una mediació o facilitació entre els continguts 
(donar-los significat) de la institució i el públic, i cal 
que l’acadèmia i el propi museu reconeguin aquestes 
professionals.

Un altre objectiu era aplicar la coeducació a l’acció 
educativa directa per modificar les interaccions este-
reotipades que s’estableixen entre l’alumnat visitant 
d’un espai patrimonial i les persones educadores, 
perquè siguin relacions equitatives sense tenir en 
compte l’atribució biològica de qui les rep. Perquè 
la mediació inclogui la perspectiva de gènere i sigui 
equitativa, és necessària una formació prèvia en co-
educació per saber detectar estereotips, rols de gè-
nere i jerarquies androcèntriques en els relats dels 
equipaments patrimonials i en la manera com es co-
muniquen. Només d’aquesta manera les nenes tam-
bé seran protagonistes en el seu procés d’aprenen-
tatge (no només els nens, que, com s’ha vist, són als 
que se’ls presta tota l’atenció) i se sentiran incloses i 
amb veu. S’ha comprovat que, independentment de 
si un equipament patrimonial arqueològic ha introduït 
l’arqueologia feminista en el relat de les seves sales, 
si la persona que facilita els continguts entre aques-
tes sales i el públic ho fa amb la mirada crítica de la 
coeducació patrimonial, la divulgació del relat aplica-
rà la perspectiva de gènere de l’arqueologia feminista 
i les relacions seran democràtiques. Així, les noves 
experiències seran transformadores, també per a les 
nenes, vist que s’havia comprovat que les relacions 
que es donen durant l’acció educativa, prèvies a l’es-
tudi, també eren androcèntriques. 

Un altre objectiu era modificar les narratives andro-
cèntriques del relat de la prehistòria amb les cate-
gories proporcionades per l’arqueologia feminista, 



206

C
O

N
C

LU
SI

O
N

S 
I P

RO
PO

ST
ES

 D
E 

FU
TU

R

aprofundint també en les teories feministes que de-
nuncien l’androcentrisme de la ciència. L’epistemo-
logia feminista denuncia des de fa anys l’androcen-
trisme de la ciència en general i de l’arqueologia en 
particular. Els feminismes empírics, feminismes del 
punt de vista i de frontera (capítol 2), ens ajuden a 
constatar els mecanismes ocults d’aquesta margina-
lització, els biaixos androcèntrics en la producció del 
coneixement (Haraway, 1988, 2019; Harding, 1989, 
2008), les diferents maneres de viure i veure el món 
segons siguis del grup privilegiat o del grup no privi-
legiat (Arent, 1978; Harding, 1989, 2008; Hartsock, 
1983) i l’experiència que aporta el coneixement si-
tuat, no universal (Harding, 1986a, 1986b) per refle-
xionar, detectar i poder canviar aquests paràmetres 
androcèntrics.

L’arqueologia feminista, per la seva banda, ofereix 
diferents categories d’estudi no tingudes en comp-
te pels estudis en arqueologia prehistòrica, que per 
una costat fan visibles les dones a través del regis-
tre de la cultura material, i també en las tasques de 
reproducció, cura i manteniment (González Marcén, 
2002, 2008, 2011; González Marcén i Picazo Gurina, 
2005; González Marcén et al, 2005, 2007). Per un 
altra costat, aprofundeix en les desigualtats en la divi-
sió sexual del treball; el perquè d’aquesta desigualtat 
i les conseqüències que se n’han derivat (Escoriza 
Mateu, 2002; 2005; 2006; 2007). Per últim, estudia 
les identitats dels grups socials des de la perspectiva 
de la identitat relacional (en mans del gènere femení 
i fonamental per a la supervivència de l’espècie) i la 
identitat individual (desenvolupada pel gènere mas-
culí i fonamental per al naixement del patriarcat) (Her-
nando, 1999, 2002, 2007, 2012, 2017).

Les categories analítiques estudiades ens ajuden a 
entendre el naixement del nou ordre social que s’es-
tava generant en un moment de canvi en l’organitza-
ció social prehistòrica. Un període llarg, de transició, 
marcat per una explosió demogràfica (protagonitzada 
per les dones) vinculada a la sedentarització, l’abun-
dància d’aliments i l’aparició de l’acumulació i la ri-
quesa. Les condicions materials i de vida van anar 
canviant i afavorint els homes pel simple fet de no 
parir i tenir més possibilitats d’acció i moviments. En-
tendre aquests canvis socials és fonamental per es-
tudiar els motius de la discriminació de gènere que va 
començar en aquell moment i com es va anar conso-
lidant a través de les normes socials que s’establien 
en la convivència. Aquestes normes socials, que po-
drien haver estat consentides per les dones (Hernan-
do, 2002, 2012) o imposades de manera coercitiva 
(Escoriza Mateu, 2002, 2005, 2006, 2007), van ser 
les que van donar pas al nou ordre social patriarcal, 
desigual i discriminatori.

Un cop integrades les categories per analitzar els re-
lats dels museus i equipaments patrimonials, es po-
den introduir nous continguts a les narratives dels mu-
seus arqueològics, de manera que atorguem el paper 
a les dones prehistòriques que els pertoca mitjançant 
noves interpretacions on apareixen els treballs rela-
cionats amb l’univers de les dones i la divisió sexual 
del treball real, on les dones participaven de totes les 
tasques productives i politicosimbòliques, a més de 
fer visibles les feines reproductives i de manteniment 
i cura com a imprescindibles per a la supervivència, i 
s’explica com es desenvolupen a través de les identi-
tats dels grups socials. A la vegada, s’introdueix la di-
versitat social i sexual; nuclis de convivència integrats 
per dones i homes de diferents edats (nenes, nens, 
gent gran, discapacitats, realitats no binàries, etc.), 
participant de la vida col·lectiva, al relat i a les imatges 
dels espais expositius.

Un cop construïts els indicadors d’avaluació de l’apli-
cació de la perspectiva de gènere als museus i equi-
paments patrimonials, s’implementen durant l’acció 
educativa amb l’alumnat, al Centre d’Interpretació de 
la Roca dels Moros del Cogul i al museu MAPI, un 
altre dels objectius. Amb els resultats es construeix 
l’eina física de diagnosi, que mesurarà el grau d’apli-
cació de la coeducació patrimonial en altres museus 
i equipaments patrimonials que treballin la divulgació 
de la prehistòria, un altre dels objectius de la tesi, una 
eina que serveixi per a tot tipus d’equipaments patri-
monials prehistòrics.

Després de l’experiència del Cogul, els indicadors 
d’avaluació es van posar en funcionament al museu 
MAPI, un museu amb un relat tradicional androcèn-
tric, on les dones i altres diversitats no hi són pre-
sents, però hi havia una voluntat de canviar el discurs 
divulgatiu patrimonial i aplicar la coeducació patrimo-
nial a les activitats educatives sobre les societats pre-
històriques de l’Uruguai, amb la voluntat de canviar el 
relat i aplicar la perspectiva de gènere durant l’acció 
educativa. Després dels seguiments i les avaluacions 
de les activitats educatives del Cogul i del MAPI, es 
poden extreure els indicadors finals per a la millora 
del relat i de la relació equitativa que s’estableix en-
tre les educadores i l’alumnat, que estan plasmats en 
l’instrument de diagnòstic.

Reflexions finals

Després d’aquest treball s’arriba a la conclusió que 
cal molta formació sobre perspectiva de gènere i co-
educació per poder detectar les herències androcèn-
triques i poder modificar-les i transformar-les. Trets 
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adquirits de la socialització rebuda en l’àmbit familiar, 
escolar, d’amistats, i del barri on hem conviscut i ens 
hem relacionat creant vincles afectius. Una herència 
que hem rebut i hem transmès i transmetem de ma-
nera inconscient, a cada generació, que s’ha de de-
tectar, fer present i modificar.

També és important entendre que no cal que l’espai 
expositiu hagi integrat el relat de l’arqueologia femi-
nista per fer divulgació aplicant la perspectiva de gè-
nere o la coeducació patrimonial, si les educadores 
patrimonials han fet una feina de conscienciació i la 
volen aplicar a la divulgació a través de les activitats 
educatives o altres activitats i visites guiades per al 
públic general. Des de la crítica del relat androcèntric 
i la introducció de les categories d’anàlisi de l’arqueo-
logia feminista, les educadores patrimonials ajudaran 
a entendre, a través de la facilitació amb les perso-
nes que s’apropin al museu, que hi ha altres maneres 
d’explicar i aprendre la prehistòria més inclusives i 
equitatives. A través de la mediació, totes les perso-
nes podran participar des del punt de vista que vul-
guin; les educadores garantiran i oferiran a tothom el 
mateix nivell de participació i aportació, donant valor 
a totes les intervencions i fent protagonista de l’acció 
tothom que ho vulgui de manera equitativa.

En aquest estudi també es fa evident la bretxa que hi 
ha entre l’acadèmia i l’educació patrimonial, i la bret-
xa entre les persones que treballen les museografies 
i les que treballen l’educació patrimonial a dins dels 
propis museus. I a la vegada el desconeixement de 
totes elles amb la coeducació, que és la metodologia 
educativa que treballa per a la inclusió de la perspec-
tiva de gènere des de l’àmbit del relat, el llenguatge 
i l’acció educativa directa, per canviar els patrons de 
socialització androcèntrics tradicionals d’una manera 
holística i transversal. Per a mi, aquesta és la clau que 
en setze anys, com havia dit Ángeles Querol (Querol, 
2017), no hagi canviat gairebé el discurs dels museus 
d’arqueologia. Crec que és necessari que l’arqueo-
logia feminista i la coeducació patrimonial es donin 
la mà i es retroalimentin per poder transmetre un 
discurs que trenqui amb els estereotips patriarcals i 
treballi una socialització on s’apliqui la perspectiva de 
gènere, també a les pràctiques relacionals dins del 
museu. La dificultat rau en un model obsolet de mu-
seu, amb un organigrama piramidal i personalista que 
es regeix per l’ordre patriarcal i no cuida la feina dels 
departaments educatius ni de les educadores patri-
monials, situades a l’últim graó d’aquesta piràmide.

Entendre que les dones de la prehistòria van ser les 
constructores i mantenidores de les primeres civilitza-
cions esdevé una idea revelada a través de la pràc-
tica de l’acció coeducativa patrimonial. Una pràctica 

relacional que és coeducativa i treballa per trencar 
estereotips sexistes, rols i jerarquies de gènere an-
drocèntriques que puguin sortir durant la divulgació 
de la prehistòria a través de la medicació. Aquesta 
manera d’entendre la divulgació ajudarà nenes i nens 
a visualitzar les dones de la prehistòria en tota la seva 
dimensió, a tenir referents i a treballar estratègies i 
competències en igualtat de condicions, i treballant 
una cultura de pau que deixa enrere individualismes i 
violències, i que transformi la seva realitat immediata.

Donna Haraway (Haraway i Segarra, 2019) o Marina 
Garcés (Garcés, 2015, 2018) parlen d’anar més en-
llà de la crítica, superar-la, que un cop la identifiques 
queda molta feina per fer. Si el fet de denunciar el pa-
triarcat el destruís, ja no el tindríem. El problema de la 
denúncia, que emocionalment pot ser molt satisfac-
tòria, és que és ineficaç. Visualitzar la discriminació 
de les dones en la ciència, en els museus i en el món 
en general no és suficient: es converteix en una mena 
de sostre de vidre. S’ha d’anar més enllà buscant al-
ternatives d’acció i processos de transformació per 
millorar la vida dels col·lectius oprimits; en aquest 
cas, per millorar la vida de les dones i les nenes. La 
coeducació patrimonial és una eina que, si es desen-
volupa i es treballa, se suma a les iniciatives que volen 
acabar amb la violència masclista, busquen l’equitat 
laboral i es preocupen de qüestions que serveixen 
per promoure coneixements rellevants per a la millora 
i reparació de la vida de les dones. I això es basa 
en els coneixements situats, generats també per les 
pròpies investigadores que s’apropen al feminisme i 
les seves recerques (Wylie, 2003, 2012).

Es tracta d’una pràctica educativa feminista i trans-
formadora. Oberta a la participació activa orientada 
cap a la presa de consciència de les desigualtats (de 
les seves causes i conseqüències) i la nostra acció en 
elles. Una educació patrimonial generadora d’auto-
consciència crítica i feminista en pro d’una ciutadania 
emancipada, aportant idees i instruments per iniciar 
processos de canvi individuals i col·lectius (Martínez 
Martín, 2016).

Reptes de futur

El repte més gran és donar a conèixer la coeducació 
patrimonial en tota la seva dimensió a les direccions i 
als equips educatius dels museus arqueològics i equi-
paments patrimonials que treballin la prehistòria. I quan 
dic en tota la seva dimensió, em refereixo, sobretot, a fer 
entendre que aplicar la perspectiva de gènere a un relat 
o narrativa d’un museu no depèn només de fer canvis 
als espais expositius, que també; sinó que, per què la 
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divulgació sobre les societats prehistòriques sigui trans-
formadora, passa per una divulgació crítica transmesa 
des de l’educació patrimonial i les seves professionals, 
que s’ocupen també de l’acció educativa.

La coeducació, en el món acadèmic de l’arqueologia 
feminista, s’ha entès també com a canvi en el relat 
científic androcèntric transmès per l’arqueologia pre-
històrica i el canvi a través de les imatges inclusives 
sobre la prehistòria, i que s’apliquen als contextos 
expositius dels museus, per exemple. I aquesta és 
només una de les dimensions de la coeducació. El fet 
és que si no es transforma el punt de vista, i aquest 
punt de vista no és feminista, el canvi no arriba, ja 
que amb la socialització es continuarà rebent un punt 
de vista patriarcal que pot fer que les imatges, per 
exemple, no arribin a ser enteses.

Que hi hagi més dones representades a les museo-
grafies o més dones treballant als museus no implica 
que el punt de vista canviï, només que hi haurà més 
possibilitats perquè succeeixi, però ens cal formació 
general en coeducació per poder canviar el punt de 
vista socialitzador heretat perquè sigui un punt de vis-
ta feminista. Aquest punt de vista feminista en arque-
ologia serà el que es pugui transmetre a través de la 
divulgació, la rellevància de la presència de les dones 
a la prehistòria i les tasques de manteniment, cura 
i reproducció com a estructurals, així com recalcar 
la identitat relacional en mans de les dones com a 
sostenidores dels grups socials i l’evolució de la vida.

Un altre repte serà l’aplicació de l’eina de diagnosi 
en diferents museus i exposicions, així com a les ac-
tivitats associades, ja siguin educatives o intergene-
racionals. L’aplicació de l’eina ajudarà a millorar els 
indicadors i revisar-los, a la vegada que s’amplia la 
perspectiva de gènere en les institucions interessa-
des. La possibilitat d’autoformació, un cop tens l’eina 
i la sensibilitat per iniciar aquest canvi, s’assolirà amb 
l’avaluació constant dels indicadors en cada institu-
ció patrimonial.

Com a reptes més concrets hi hauria la creació del 
nou espai expositiu al Centre d’Interpretació de la 
Roca dels Moros del Cogul, que ja té tots els ingredi-
ents per poder dissenyar un relat inclusiu i amb pers-
pectiva feminista. La literatura científica existeix i és 
abundant sobre el tema, i els àmbits de l’acció direc-
ta (relacional i ocupació dels espais) de la coeducació 
patrimonial ja s’han començat a treballar.

Un altre àmbit concret en aquesta línia seria la mi-
llora de les sales del MAPI, començant a introduir 
els canvis que surten un cop has fet l’anàlisi amb 
l’eina i, sobretot, continuar amb les avaluacions de 
l’àmbit de l’acció educativa directa, que ja s’havi-
en començat a treballar en una primera fase, i con-
tinuar amb l’avaluació sumativa. La falta d’exem-
ples propis a l’Uruguai de museus que apliquin 
la perspectiva de gènere, i de bibliografia sobre 
arqueologia feminista específica, és un hàndicap 
que també té tot un camp per expandir-se.
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En aquest apartat, es presenten els protocols i qüestionaris emprats per a l’estudi (annexos 1, 2,3 
4 i 5). A continuació les avaluacions realitzades per l’avaluadora externa al Cogul, amb totes les 
observacions fetes després de revisar tots es qüestionaris (annexos 6 i 7). Després apareixen els 
qüestionaris fets per les persones educadores, el professorat, i l’alumnat al Cogul (annexos 8, 9, 
10, 11, 12 i 13), per a poder tenir tota la informació contrastada, sobre les observacions realitzades 
pels agents participants en l’activitat educativa. Els qüestionaris i avaluacions fets al MAPI, amb el 
mateix ordre que els del Cogul, es troben immediatament després (annexos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 i 22) i estan en castellà, tal i com es van realitzar en el seu moment.

Relació d’annexos:

ANNEX 1: Protocol d’observació de l’activitat educativa avaluadora externa (El Cogul i MAPI)

ANNEX 2: Qüestionari de valoració de l’activitat per al personal docent (El Cogul) 

ANNEX 3: Qüestionari de valoració de l’activitat per al personal docent (MAPI) 

ANNEX 4: Qüestionaris de valoració per l’alumnat (El Cogul) 

ANNEX 5: Qüestionari de valoració de l’activitat educativa per part de l’educadora patrimonial  
                 que la realitza (El Cogul i MAPI) 

ANNEX 6: Avaluació externa activitat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 29/05/2018

ANNEX 7: Avaluació externa activitat Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 9/10/2018

ANNEX 8: Avaluació educadora: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria (Anna) 

ANNEX 9: Avaluació educadora: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria (Clara) 

ANNEX 10: Avaluacions del professorat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 29/05/2018

ANNEX 11: Avaluacions del professorat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 9/10/2018

ANNEX 12: Avaluacions alumnat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 29/05/2018

ANNEX 13: Avaluacions alumnat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 9/10/2018

ANNEX 14: Avaluació externa activitat: Taller d’Arqueologia

ANNEX 15: Avaluació externa activitat Taller d’Art Rupestre

ANNEX 16: Avaluació externa activitat: Taller de Ceràmica

ANNEX 17: Avaluació educadora: Taller d’Arqueologia

ANNEX 18: Avaluació educadora: Taller d’Art Rupestre

ANNEX 19: Avaluació educadora: Taller de Ceràmica

ANNEX 20: Avaluacions del professorat: Taller d’Arqueologia

ANNEX 21: Avaluacions del professorat: Taller d’Art Rupestre

ANNEX 22: Avaluacions del professorat: Taller de Ceràmica
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Aquest són els indicadors que es van tenir en compte per establir unes pautes d’observació qualitatives dels i 
de les diferents protagonistes en l’acció educativa: educadora, alumnat, professorat i espai físic.

 PAUTES D’OBSERVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE L’EDUCADORA
  · S’intervé a partir de preguntes generadores més que amb explicacions? Són preguntes obertes? 
   Permeten aportacions diferents? Estimulen a pensar? A contrastar idees?
  · L’estratègia didàctica promou que l’alumnat es faci preguntes?
  · L’educadora introdueix l’escolta activa de manera equitativa entre noies i nois?
  · Es reconeix la vàlua personal de cada alumne i alumna? 
  · És fomenta l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat?
  · Connecta amb els interessos de l’alumnat i la seva quotidianitat?
  · Té en compte les diferències entre noies i nois, entre grups nadius i nouvinguts, entre alumnat 
   de diferents estatus socioculturals, en les dinàmiques metodològiques?
  · L’educadora presta atenció al llenguatge no sexista? Té en compte el vocabulari inclusiu? 
   Usa el llenguatge de manera no discriminatòria i respectuosa amb les diferències?
  · L’educadora gestiona amb èxit el comportament de l’alumnat? Gestiona correctament els 
   protagonismes? I les jerarquies?
  · L’estratègia didàctica està pensada amb perspectiva de gènere?
  · Es fa servir el treball col·aboratiu com a metodologia en els processos d’ensenyament-aprenentatge?
  · Es posa en joc el treball i l’esforç individual però també el treball en parelles o en grups que porta a  
   parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? 
  · Quan l’alumnat es distribueix per realitzar una tasca o surt com a voluntari, existeix algun criteri per  
   part de l’educadora qui tingui en compte la distribució de noies i nois?
  · Es formulen diferents opcions de comunicar: oral, escrit, plàstic, etc.? 
  · El material educatiu complementari utilitzat per reforçar l’activitat està adaptat a la diversitat d’un  
   aula? A diferents nivells educatius de noies i nois, entre grups nadius i nouvinguts?

 PAUTES PER A L’OBSERVACIÓ DEL RELAT SOBRE LA PREHISTÒRIA
  · Tractament dels rols de gènere i els estereotips.
  · Visibilitzar i donar valor al treball de les dones i dels homes.
  · Representació equilibrada dels personatges masculins i femenins al llarg de l’explicació del discurs.
  · Es tracta la diversitat social o altres tipus de persones com ara infant o gent gran.
  · Tractament de les persones, personatges reals o anònims. Es busquen referents?
  · Basar-se en les evidències científiques per construir el relat.
  · Adoptar actitud crítica davant el relat androcèntric.
  · Domini del coneixement del tema i el currículum educatiu.

 PAUTES D’OBSERVACIÓ EN L’ÀMBIT RELACIONAL
 Ocupació dels espais
  · Hi ha un equilibri entre l’agrupació aleatòria de l’alumnat?
  · Proporció de nens i nenes que ocupen el centre de la sala del museu, prop de l’educadora.
  · Proporció de nens i nenes que ocupen les zones perifèriques (darrere, en els costats, 
   lluny de l’educadora).
  · Proporció de nens i nenes que manipulen el material educatiu.
  · Proporció de nenes i nens en actitud de suport.
  · Proporció de nenes i nens que recullen el material educatiu.
 Relació entre l’alumnat
  · Proporció de nenes que interactuen entre elles.
  · Proporció de nens que interactuen entre ells.
  · Proporció de nenes i nens que interactuen entre si.
  · Proporció de nens i nenes que s’ofereixen com a voluntaris o voluntàries.
  · Proporció de nens i nenes en actituds aparentment passives.
  · Proporció de nenes i nens implicats en situacions de conflicte si hi hagués.
  · Proporció de nens i nenes que es desconnecten de l’activitat.
  · Les interaccions entre alumnat són positives?
 Relació educadora-alumnat
  · L’alumnat participa en les tasques proposades per l’educadora?
  · L’alumnat para esment a les explicacions de l’educadora?
  · Proporció de nens i de nenes que interactuen i participen directament en la mediació.
  · Proporció de nenes i de nens que l’educadora tria com a persones voluntàries.
  · L’educadora, està més pendent dels nens o de les nenes?

ANNEX 1:
Protocol d’observació de l’activitat educativa avaluadora externa (El Cogul i MAPI)
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  · L’educadora, a quin gènere presta més atenció en general?
  · L’educadora integra altres diversitats o alumnat amb discapacitat?
  · L’educadora coneix el nom de l’alumnat?
Relació amb el professorat
  · Els i les docents s’impliquen en l’activitat? Com intervenen?
  · El o la docent s’implica formulant preguntes a l’alumnat?
  · El o la docent s’implica formulant preguntes a l’educadora?
  · El o la docent mostra estratègies que tinguin a veure amb la pràctica coeducativa?
  · Notes sobre el transcurs de la visita

PLANTEJAMENT DIDÀCTIC DE L’ACTIVITAT
 1. Creus que l’activitat ha estat adequada a l’edat de l’alumnat?
  1.1. Si, perquè:  
  1.2. No, perquè:

 2. Creus que la durada de l’activitat ha estat adequada?
  (Molt adequada)     1    2    3    4    5    6    7     8     9     10    (Gens adequada)
  

MATERIALS DE L’ACTIVITAT (marca amb una creu)
 

    
 1. Què milloraries dels materials de suport utilitzats per l’activitat

PERCEPCIÓ DE L’APRENENTATGE (encercla quan correspongui)
 1. Perquè has escollit fer aquesta activitat?
  - Per adaptar-la al currículum escolar que estem treballant
  - Per que ja coneixia l’equipament patrimonial 
  - Per interès personal 
  - Altres. Quins?
 2. Creus que has après amb aquesta activitat? 
  2.1. Si, perquè:
  2.2. No, perquè:
  2.3. L’activitat està relacionada amb el contingut del currículum escolar que volies treballar?
        a) Totalment d’acord     b) Parcialment d’acord     c)No del tot d’acord     d) No estic d’acord 
  2.4. Si creus que no, què milloraries per tal que es relacionés amb el currículum escolar?

ANNEX 2: 
Qüestionari de valoració de l’activitat per al personal docent (El Cogul)

DADES GENERALS
Nom de l’escola:
Data: 
Núm. alumnat:
Nom de l’activitat: 
Curs/nivell: 
Nom de l’educador/a: 
Nom del o la docent que fa la valoració:

Molt Normal Poc Gens 

Els materials han estat adequats a l’activitat?

Els materials estaven ben preparats?

Els materials estaven en bon estat?
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SATISFACCIÓ
 1. Què és el que més t’ha agradat?
 2. Què és el que menys t’ha agradat?
 3. Què hi has trobat a faltar?
 4. Tornaries a fer l’activitat?
  4.1. Si, perquè:
  4.2. No, perquè:
 5. Recomanaries fer l’activitat a altres persones docents?
  5.1. Si, perquè:
  5.2. No, perquè:

INFORMACIÓ REFERENT A L’EDUCADOR/A
 1. Punts forts de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • 
  • 
  • 
 2. Punts febles de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • 
  • 
  • 
 3. Observacions:
 

A continuació, es presenten els indicadors que es tenen en compte des del museu.

Com qualificaria l’activitat que va realitzar?

 Excel·lent       Molt bona       Bona       Regular       Mala

 Comentaris:

Quin considera que és l’aportació que va implicar l’activitat a la seva classe?

Ha aconseguit reservar en la data i l’activitat que esperaves realitzar? (en cas que no, especificar per què)
 Si    No 

Com qualificaria l’atenció dels educadors del museu?

 Excel·lent       Molt bona       Bona       Regular       Mala

 Comentaris: 

Com qualificaria l’atenció dels treballadors del museu?

 Excel·lent       Molt bona       Bona       Regular       Mala

 Comentaris:

ANNEX 3: 
Qüestionari de valoració de l’activitat per al personal docent (MAPI)
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ANNEX 4: 
Qüestionaris de valoració per l’alumnat (El Cogul)

Nom:

Quants anys tens?:

1. T’ha agradat l’activitat?
                                      
2. Què és el que més t’ha agradat?       

3. Què és el que menys t’ha agradat?     

4. Has trobat alguna cosa a faltar?     

5. Has aprés alguna cosa nova amb aquesta activitat? El què?

ANNEX 5: 
Qüestionari de valoració de l’activitat educativa per part de l’educadora patrimonial que la 
realitza (El Cogul i MAPI)

DADES GENERALS
Data:
Nom persona educadora:
Activitat que has fet:
Centre educatiu/Curs: 

En relació al plantejament didàctic i funcionament de l’activitat Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit

Et sents preparada i formada per realitzar l’activitat?*

Creus que l’equipament patrimonial ha preparat la visita prèviament 
mitjançant les pautes educatives que es faciliten a l’activitat?

Els material educatius estaven ben preparats i en bon estat?

T’has pogut cenyir al temps en el que està plantejada l’activitat?**

Has notat si captaves l’ interès del grup a través de la metodologia 
emprada? ***

Autoavalua aptituds 
didàctiques personals

Explicacions 
continguts clares

Ús diversificat de recursos

Adaptació i ús correcte del llen-
guatge/promoure diàleg i reflexió

Alumnat centre de 
l’aprenentatge

Reflexió final sobre 
l’aprenentatge assolit

La participació de l’alumnat ha estat l’adequada?

La participació de les persones docents ha estat l’adequada?

Creus que  s’han assolit els objectius que s’especifiquen en l’activi-
tat?
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*Si no et sents preparat explica el perquè i/o aporta propostes si ho consideres.

**Si no t’has pogut cenyir al temps explica les variables que no t’ho han permès i com ho has resolt.

***Si has notat que no captaves l’ interès del grup explica com has intentat gestionar-ho, quins recursos o 
eines has provat d’utilitzar per modificar la situació.

Aspectes pràctics
Molt 

assolit
Assolit

Poc 
assolit

No 
assolit

Heu revisat i preparat els espais prèviament a la visita? 
(zona d’activitat, d’esmorzar, els WC., espai motxilles, etc.)

El primer contacte a l’arribada a l’espai patrimonial ha estat correcte? 
(salutació, explicació de normes i funcionament, de coneixement de 
continguts previs treballats, etc.)

Les persones docents han participat en la organització de qüestions 
pràctiques?

Consideres que s’han fet un bon ús de les instal·lacions de l’equipament 
patrimonial?

Observacions i comentaris:

TRANSCURS DE LA VISITA
L’activitat va constar de tres parts diferenciades de la que van gaudir tots els infants dividits en dos grups 
que es van distribuir amb dos mestres cada grup i una educadora del centre.
Les educadores eren l’Anna i la Clara. L’Anna es va ocupar d’anar amb els grups a descobrir la natura 

ANNEX 6: 
Avaluació externa activitat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 29/05/2018

Com pintaven i gravaven a la Prehistòria?

DADES GENERALS
Centre educatiu: Escola Gabriel Castellà i Raich, Igualada, Barcelona
Activitat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria?
Lloc: Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul
Dia: 29/05/2018
Hora: 11:00h – 15:15h
Durada: 3 hores i 30 minuts. A les 11 l’alumnat es va dividir en dos grups: un grup va anar a buscar 
pedres i branques per l’entorn del centre tot veien la geografia de la zona i les plantes, i l’altre grup va 
fer la primera part de l’activitat: investigar que hi havia dins les caixes. Desprès es van alternar. A les 
12:00 van canviar, i el grup que va anar a buscar les pedres va fer l’activitat de les caixes dins del cen-
tre i l’altre va anar a buscar les pedres. A les 13:00 van dinar i a les 13:45 van reprendre l’activitat. Entre 
les 13:45 i les 15:15 van fer un taller de pintura rupestre amb la pedra i materials que havien recollit tot 
l’alumnat junt, i a la vegada, en petits grups anaven a veure les pintures reals.
Nivell: 1er Primària 21 alumnes (10 nenes i 11 nens) i 2n de Primària 21 alumnes (9 nenes i 12 nens).
Educadores: Anna i Clara.
Tipologia de l’activitat: Mediació – Taller.
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dels voltants i agafar pedres i branques per després fer el taller i també, de l’explicació de les pintures 
de la balma i la realització del taller de pintura. La Clara feina la part de l’activitat en què l’objectiu era, 
a través d’unes caixes que tenien diferents materials educatius, en concret cinc caixes, fer reflexionar a 
nens i nenes sobre com es feien les pintures rupestres: materials per gravar, pigments per pintar, tipus de 
suports on les pots trobar, motius representats en diferents llocs del món amb pintures rupestres i també 
amb els motius representats al Cogul. Cada caixa, a més, contenia un objecte o representació estranya 
que s’escapava del món prehistòric i nens i nenes havien d’esbrinar quins eren. Per exemple un grafit a 
la caixa on havia diferents fotos amb representacions de pintures rupestres com ara diferents coves de la 
península Ibèrica, o un llapis de cera actual on havia els motius que la societat del passat feia servir per 
pintar o gravar els motius. La Clara, a través de l’escolta activa i les preguntes generadores, anava esta-
blint una conversa amb els infants, mentre ells i elles, cada vegada més interessats i interessades amb les 
caixes, anaven descrivint com creien que les persones del passat feien les pintures a les parets. Aquesta 
part acabava agafant els motius representats a la roca del Cogul, animals i persones, que estaven dins 
d’una de les caixes, per col·locar-los en un panell que imita el calc de la roca original.

Mentre la Clara explicava, l’altre grup buscava els material fora del centre i a l’inrevés.

Després de dinar, l’Anna va conduir la mainada dins del centre, concretament a l’exposició de dins on hi 
ha un calc a mida real de les pintures i els gravats de la balma. Allà mateix, amb els nens i nenes assen-
tats al terra, l’Anna va explicar la història de les pintures, com les van localitzar, de quina època eren i que 
representaven els motius.

Finalment tots i totes juntes a la sala – taller, integrada en el centre d’interpretació, i amb pintures de dits, 
nens i nenes van fer la seva pròpia composició rupestre a sobre de les pedres amb branques, plantes i 
plomes. Mentre pintaven, distribuïts en cinc grups diferents i ajudats i acompanyats en tot moment per les 
quatre mestres, l’Anna va anar acompanyant a cada grup a la balma original on, amb una llanterna, els 
mostrava el que acabaven de veure al centre d’interpretació.

Quan els cinc grups van passar per la balma, l’Ana va recollir totes les pedres i les va ficar a dos caixes 
per tal que nens i nenes se les poguessin endur cap a l’escola.

OBSERVACIÓ INTERVENCIÓ EDUCATIVA
- S’intervé a partir de preguntes generadores més que amb explicacions? Són preguntes obertes? 
Permeten aportacions diferents? Estimulen a pensar? A contrastar idees?
  Sí, les dues educadores fan servir aquestes estratègies didàctiques que fa que aconsegueixin 
  l’atenció plena dels infants.

- L’estratègia didàctica promou que l’alumnat es faci preguntes?
  Sí, es fan preguntes, fan preguntes i s’expressin amb total llibertat.

- L’educadora introdueix l’escolta activa de manera equitativa entre noies i nois?
  No ho té en compte, però de vegades intenta que les nenes, que són les que menys parlen, que  
  parlin, dirigint-se a elles directament.

- Es reconeix la vàlua personal de cada alumne?
  Sí, les educadores positivitzen les respostes de nens i nenes fent que l’alumnat es trobi a gust durant  
  l’activitat.

- És fomenta l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat?
  Sí, en tot moment.

- Treballa els sentiments i les emocions tenint en compte els nous rols de masculinitat i feminitat?
  No es fa conscientment, però nens i nenes estan molt motivats i participen en totes les tasques 
  proposades, encara que els nens són més proactius.

- Connecta amb els interessos de l’alumnat i la seva quotidianitat?
  Sí, el taller connecta totalment amb les feines que desenvolupen a classe o a casa. Durant l’activitat  
  de les caixes també, ja que dins de cada caixa hi ha “un intrús” que remet a la seva quotidianitat.  
  També, l’Anna, quan explica els motius del calc fa referències constants a la vida actual dels infants i  
  els deixa expressar-se amb total llibertat i expliquen com viuen ells i elles amb la família.

- Té en compte les diferències entre noies i nois, entre grups nadius i nouvinguts, entre alumnat de 
diferents estatus socioculturals, en les dinàmiques metodològiques?
  No tenen en compte aquestes diferències, és un grup molt divers que es tracten amb total normalitat  
  i les mestres també.
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- L’educadora presta atenció al llenguatge no sexista? Té en compte el vocabulari inclusiu? Usa el 
llenguatge de manera no discriminatòria i respectuosa amb les diferències?
  No ho tenen en compte, parlen en masculí genèric, amb alguna excepció. No hi ha discriminacions i  
  tothom és molt respectuós: educadores, mestres i alumnat.

- L’educadora gestiona amb èxit el comportament de l’alumnat? Gestiona correctament els prota-
gonismes? I les jerarquies?
  Gestionen molt bé el comportament de nenes i nens. Quan els nens intervenen molt, la Clara 
  demana a les nenes que també participin i treu de voluntaris i voluntàries alumnat més tímid i callat.

- L’estratègia didàctica està pensada amb perspectiva de gènere?
  No, encara que el grup és molt paritari i heterogeni i això fa que participi generalment tothom.

- Es fa servir el treball col·aboratiu com a metodologia en els processos d’ensenyament-
 aprenentatge?
  Sí, treballen en grup classe i en grups més petits durant el taller.

- Es posa en joc el treball i l’esforç individual però també el treball en parelles o en grups que porta 
a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.?
  Es tracta d’un grup on nens i nenes treballen bastant autònomament encara que dividits en grups on  
  interactuen entre ells i elles amb naturalitat.

- Quan l’alumnat es distribueix per realitzar una tasca o surt com a voluntari, existeix algun criteri 
per part de l’educadora qui tingui en compte la distribució de noies i nois?
  No es té en compte, es fa de manera natural i tenint en compte més els i les voluntàries.

- Es formulen diferents opcions de comunicar: oral, escrit, plàstic, etc.?
  Oral i plàstic.

- El material educatiu complementari utilitzat per reforçar l’activitat està adaptat a la diversitat d’un 
aula? als diferents nivells educatius de noies i nois, entre grups nadius i nouvinguts, entre alumnat 
de diferents estatus socioculturals?
  Està adaptat a la diversitat que hi ha en el grup, tothom entenc i parla de les imatges i estris que hi  
  ha dins les caixes. No està adaptat per discapacitats visuals.

EXPLICACIÓ DE LA PREHISTÒRIA
- Tractament dels rols de gènere i els estereotips.

L’Anna va ser l’encarregada d’explicar la Prehistòria i les pintures del Cogul. Va fer menció a que el 
més importat del panell de les representacions de la Roca dels Moros eren les dones, que estaven 
representades de dos en dos i eren les figures més grans, guarnides i pintades amb molta cura, dins 
del panell, les protagonistes. A l’hora de tractar el rols de gènere no va ser un discurs molt afortu-
nat. Va explicar la socialització entre les dones a través de temes estereotipats: cura dels nens, fer 
el menjar o rentar la roba com a tasques de les mares actuals. Va explicar que els homes sortien a 
caçar, que les dones també, però va fer més èmfasi en les tasques dins del poblat abans comenta-
des. No va explicar el pas del Paleolític al Neolític i el perquè de les tasques d’uns i dels altres.

- Visibilitzar i donar valor al treball de les dones i dels homes.
Va visibilitzar les dones com a les protagonistes de la balma i va parlar dels rols de gènere, encara 
que de manera estereotipada. A través del diàleg amb l’alumnat no va recollir idees que li podrien 
haver servit per treballar amb més cura aquesta temàtica.

- Representació equilibrada dels personatges masculins i femenins al llarg de l’explicació del 
discurs.

Sí. Va parlar de les feines d’uns i d’altres. Els dos gèneres van estar presents al discurs i va dir que 
eren iguals i estaven capacitats per fer les mateixes tasques, que no havia diferència biològica.

- Es tracta la diversitat social o altres tipus de persones com ara infant o gent gran.
Va tractar els i les infants com a feina de cura de les dones.

- Tractament de les persones, personatges reals o anònims. Es busquen referents?
Basar-se en les evidències científiques per construir el relat.

Sí, les vestimentes de les figures, els animals que apareixen, les eines de caça, etc...tot documentat 
científicament.
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- Adoptar actitud crítica davant el relat androcèntric.
  Ho intenta, però no ho va explicar en profunditat.

- Domini del coneixement del tema i el currículum educatiu.
  No va explicar la societat prehistòrica en profunditat.
 

OCUPACIÓ DE L’ESPAI
- Hi ha un equilibri entre l’agrupació aleatòria de l’alumnat?
Nombre i proporció de nens i nenes que ocupen el centre de la sala del museu.
Nombre i proporció de nens i nenes que ocupen les zones perifèriques.

En les activitats on tot el grup treballava unit, l’activitat de les caixes amb la Clara i la de la interpre-
tació del calc amb l’Anna, la tendència dels nens era assentar-se davant, a prop de les educadores 
mentre les nenes es situaven més cap als costats i enrere, encara que, sempre amb alguna excep-
ció, també hi ha nenes davant, encara que moltes menys. Els nens s’agrupen entre ells en les es-
tones que s’aixequen o es relacionen, i les nenes també. La socialització es fa marcant els gèneres. 
Hi ha representada la diversitat de cultures pròpia de Catalunya: nens i nenes negres, magrebins i 
magrebines i infants de països de l’est d’Europa. Es relacionen amb total normalitat i no hi ha hagut 
cap conflicte entre infants durant totes les hores que es van passar al centre.

RELACIÓ ENTRE L’ALUMNAT
- Nombre i proporció de nens i nenes que surten com a voluntaris o voluntàries.
  La majoria dels nens volen sortir com a voluntaris, nenes molt poques, encara que l’educadora va  
  triant indistintament nens i nenes i intenta no repetir i que tothom participi i manipuli el material.

- Nombre i proporció de nens i nenes en actituds aparentment passives.
En general tot el grup està molt atent a les explicacions i participen molt, sobretot a mida que avança 
l’activitat i agafen confiança. Les nenes son més passives però estan molt atentes a tot el que passa 
a la sala i de vegades aixequen la mà per intervenir. Els nens son molt moguts i sempre volen partici-
par, parlar i ser el subjecte actiu de l’activitat.

- Nombre de nenes que interactuen entre elles.
  La majoria de nenes interactuen entre elles, sobretot en l’activitat del taller on s’agrupen, parlen i  
  pinten.

- Nombre de nens que interactuen entre ells.
  Tots interactuen entre ells, sobretot en el taller de pintura que és la part més creativa i lliure de 
  l’activitat.

- Nombre de nenes i nens que interactuen entre si.
  Interactuen menys entre nens i nenes, estan molt avesats a agrupar-se per gèneres.

- Nombre de nenes i nens implicats en situacions de conflicte si hi hagués.
  Durant l’activitat no hi ha hagut cap conflicte.

- Les interaccions entre alumnat són positives?
  Les interaccions són molt positives, nens i nenes es nota que estan gaudint de l’activitat al cent 
  per cent.

- Número de nois i noies que manipulen material.
  Tots i toques participen del taller i de l’activitat de les caixes, es un grup molt motivat i les educadores  
  aconsegueixen que pràcticament tots els nens i nenes estiguin atents durant tot el dia.

- Número de noies i noies en actitud de suport.
  No s’han observat, són bastant autònoms i autònomes.

- L’alumnat participa en les tasques proposades per l’educadora?
  Sí, tothom.

- L’alumnat presta atenció a les explicacions de l’educadora?
  Sí, pràcticament tothom. Algun nen més mogut de vegades es desconnectava però amb la dinàmica  
  de l’educadora tornava a enganxar-se a l’activitat. Obrir caixes i descobrir coses els i les atreia molt,  
  igual que pintar a la manera de la Prehistòria.
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OBSERVACIÓ DELS I LES DOCENTS
- Els i les docents s’impliquen en l’activitat? Com intervenen?

- El o la docent s’implica formulant preguntes a l’alumnat?

- El o la docent s’implica formulant preguntes a l’educadora?

- El o la docent mostra estratègies que tinguin a veure amb la pràctica coeducativa?

Hi havia quatre mestres i totes estaven pendents de l’alumnat en tot moment fent suport a les edu-
cadores i controlant que nens i nenes estiguessin atents i atentes. També, una de elles va pintar amb 
l’alumnat durant el taller i una altra rentava les mans dels infants i una altra acompanyava al lavabo a qui 
volgués anar. Estaven compenetrades, ajudaven els i les infants, els cridaven l’atenció de l’activitat i a la 
vegada participaven. Estratègies coeducatives evidents no s’han vist, però sí tractaven a tothom igual i 
amb estima.

Aspectes positius de la feina de l’educadora durant l’activitat
Les dues educadores utilitzen l’escolta activa i preguntes generadores de debat durant tota l’activitat; 
ajuda que no hi ha límit de temps, l’escola ha arribat a les 11 i havien de marxar a les 15, llavors tenir 
quatre hores per endavant, amb aquesta pedagogia educativa que fa que l’alumnat sigui el subjecte 
actiu de l’aprenentatge és clau per poder desenvolupar una activitat participativa i competencial. Nens 
i nenes, gràcies a la manera de fer de les educadores, sense pressa i deixant que elles i ells s’expressin 
amb total llibertat, va fer que l’activitat sigues significativa i que entenguessin com es feia art rupestre 
durant la Prehistòria: materials, suports, motius, etc. 

També s’aconsegueix que nens i nenes s’expressin emocionalment. Al taller l’educadora els hi diu que 
expressin el que han sentit al llarg de l’activitat en la plasmació de la seva pintura i posa música clàssica 
per acompanyar el moment. Abans de marxar van voler fer petons i abraçades a les educadores.
Les educadores es posen a l’alçada dels i les infants, escoltant amb atenció el que diuen i reafirmant 
positivament les seves aportacions, s’aconsegueix un molt bon clima de treball, convivència i joc.

Aspectes a millorar de la feina de l’educadora
L’Anna durant l’explicació del calc de les pintures estaria bé que treballés amb unes idees o punts 
claus principals per transmetre com es vivia a la Prehistòria, uns conceptes bàsics per treballar amb els 
infants. La metodologia pedagògica que fa servir és molt positiva i adient: a través de l’escolta activa 
genera debat i deixa que els i les infants s’expressin amb llibertat total. Però no recull les idees que li 
podrien servir per explicar les diferencies entre les societats paleolítiques i neolítiques i les diferencies o 
similituds amb la societat actual, que és el que es busca amb aquesta part de l’activitat.

Punts clau: treballar la narrativa de la Prehistòria en clau de gènere i modificar els estereotips.
Treballar la diversitat: incidir en que cultures diverses han passat per la Roca del Moros des del paleolític 
fins al món romà: així nens i nenes d’altres cultures es veuran identificats i identificades. Preguntar als i 
els infants quin és el seu origen i jugar amb aquesta idea integradora.

La feina coeducativa no es té present. Les educadores es relacionen molt bé amb el grup, encara que 
no es preocupen de donar les mateixes oportunitats a nenes i nens a l’hora d’intervenir. La participació 
és bastant igualitària per part de tothom, encara que els nens, més dominants, són els que més partici-
pen, treien la paraula o el protagonisme a les nenes i les educadores no ho recondueixen.

Conceptes clau per treballar al Cogul
La diversitat: incidir en què cultures diverses han passat per la Roca del Moros des del paleolític fins 
al món romà: així nens i nenes altres cultures es veuran identificats i identificades. Preguntar als nens i 
nenes quin és el seu origen i jugar amb aquesta idea integradora. 

Rols de gènere durant el Paleolític: homes i dones nòmades compartien totes les tasques.
Rols de gènere durant el Neolític: canvien els rols i funcions perquè les societats en establir-se en 
poblats canvia la manera de viure. Les dones que eren les que tenien criatures, amb la sedentarització 
perden mobilitat, i les seves funcions van canviar ocupant-se de les tasques de manteniment i els vin-
cles del grup. Llavors això és el que s’ha de visibilitzar, la importància de la identitat relacional en mans 
de les dones per a sostenir els grups socials. 
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Tasques de manteniment: cura de criatures, discapacitats i persones majors. Sociabilització: transmis-
sores de coneixements cap als nens i nenes, elles ensenyaven a parlar, a jugar, a comunicar-se, l’art 
(pintar, escultures de terracota...) a estimar i a fer les diferents tasques, també les de manteniment, que 
es feien en comunitat: cistelleria, ceràmica, processat dels aliments (moldre el gra, preparar els aliments 
(carns, cereals, etc.), teixir, cosir, adobar pells, etc. 

Tasques de producció atribuïdes als homes i que les dones també feien: caça, pesca, recol·lecció, 
agricultura, ramaderia, etc. 

Tasques tecnològiques atribuïdes als homes i que les dones també feien: realització d’eines de pedra, 
os i metall, armes per a la caça, com per exemple puntes de fletxes, ganivets etc., arpons i llances per 
a la pesca, falçs, destrals, aixades agricultura, etc. construcció de cabanyes, mineria, tallers de me-
talls.... ceràmica, cistelleria, adobat de les pells.

Moltes peces i estris que s’usaven, apareixen en els poblats en els registres arqueològics: ganivets, mo-
lins, rascadors, bifaços, pesos de telers, fusaioles, agulles d’os, joies, escultures, ceràmica...llavors qui 
les feia? Es pot jugar amb aquesta idea. No hi ha cap evidència científica que ens digui que les dones 
no participaven de les tasques productives i tecnològiques, ni que els homes participessin dels treballs 
de manteniment. Potser només un grup petit sortia de caça? Un grup de dones i homes que tinguessin 
habilitats per a la caça, ja que a la Prehistòria l’important era la supervivència del grup, llavors la divisió 
del treball era important segons competències i no segons el gènere. 

Les activitats de manteniment, a part de les diverses formes de treball que representen, han rebut poc 
interès per part de la recerca arqueològica. Aquesta absència resulta paradoxal, vist que, l’evidència 
empírica d’aquesta mena d’activitats constitueix una part molt important del registre arqueològic en 
qualsevol cultura i període històric. Els materials recuperats en contextos arqueològics, es relacionen 
amb els treballs de manteniment. Aquestes activitats formaven part indissoluble de la complexitat i 
supervivència de les societats del passat i no se’ls ha donat la importància que tenen, pel fet que són 
activitats realitzades per dones.

L’única diferència entre homes i dones és el fet de tenir criatures.

Remarcar que a la societat actual les dones i homes tenen accés i poden fer tot tipus de tasques i 
treballs, ja no lluitem per la supervivència. Parlar sobre els estereotips: les dones no sols parlen de “co-
ses de dones” malenteses com parlar dels fills i filles, de fer el menjar o de rentar la roba, ara ja no cal 
preocupar-se per la supervivència del grup, llavors les dones tenen accés a estudiar i treballar del que 
vulguin, és una qüestió d’elecció. Evidentment hi ha dones que trien cuidar els fills i filles, però no vol dir 
aquesta sigui treball de dones. Ni la seva tasca en la vida.

Parlar amb nens i nenes de la importància d’ajudar als pares i mares amb tota mena de tasques, que 
no hi ha treballs per a nens i treballs per a nenes. Una educació igualitària ha de valorar per igual les 
aportacions de dones i homes, les ha de transmetre a totes les persones de les noves generacions, 
siguin homes o dones, perquè les criatures es desenvolupin amb llibertat i puguin desplegar totes les 
seves potencialitats i facultats, al llarg de la seva vida. 

Recursos i materials educatius
Pel que fa al material educatiu que acompanya aquesta activitat, seria interessant afegir algun material 
pensat per discapacitats visuals, com ara alguna rèplica que puguin tocar dels motius representats a 
la balma, i per a discapacitats auditius que totes les imatges que acompanyen les caixes tinguin escrit 
de què es tracta, encara que els dossiers ajudin a la interpretació de les imatges. La subtitulació dels 
vídeos que es fan servir per entendre com es van elaborar les pintures, estaria bé que estiguessin subti-
tulats per si ens trobéssim alumnat amb dificultats auditives.

Avaluació alumnat
S’han recollit 10 qüestionaris de l’alumnat participant. Per unanimitat els 10 infants diuen que els ha 
agradat l’activitat (podien triar entre no, mig i molt).

E que més ha agradat ha estat veure les pintures rupestres reals (6 respostes) i pintar les pedres amb 
plomes (4 respostes). El que menys ha agradat té a veure amb aspectes externs de l’activitat: 5 parlen 
del viatge en bus fins el Cogul i 4 diuen els cucs que hi havia pel terra del centre (són cucs habituals de 
la zona i de les pedres). Només una persona diu que no l’ha agradat pintar amb pals i els dits.
A la pregunta de si troben res a faltar, tothom diu que no, o res.
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Què han aprés? Hi ha 9 respostes que tenen a veure amb pintar: diuen que han aprés com pintaven 
els prehistòrics i com es pintava a la pedra amb plomes i amb punxó. Respostes més puntuals són: he 
aprés coses de la Prehistòria o les explicacions de l’Anna.

Avaluació docents
Eren 4 persones docents i han enviat dos qüestionaris fets pels quatre: dos un i els altres dos l’altre.
A les preguntes més qualitatives que tenen a veure amb el desenvolupament i els continguts de 
l’activitat com ara si trobaven que l’activitat era adequada per les i els estudiants, han dit que molt i els 
motius són: per la tria dels continguts i la seva presentació i per la motivació de l’alumnat que va ser 
màxima en tot moment, participant fent preguntes.

Tots quatre van dir que la durada era molt adequada, que els materials també eren molt adequats, 
estaven en ben preparats i en bon estat.

També coincideixen que la tria de l’activitat va ser per la seva adaptació al currículum educatiu i coinci-
deixen en que està relacionada amb el contingut que es volia treballar.

Diuen que han aprés de l’activitat: concretament han agafat idees que després aplicaran a l’aula i que 
han viscut la teoria apresa a l’aula en un lloc natural.

Tornarien a fer l’activitat perquè diuen que està molt ben plantejada i les educadores connecten perfec-
tament amb els i les infants.

També recomanarien l’activitat perquè és una manera molt agradable d’apropar-se a l’art prehistòric i 
de conèixer el patrimoni cultural català, i és participativa.

Com a punts forts de les educadores diuen que domini del tema que tractaven i facilitat per captar 
l’atenció, habilitats didàctiques i tracte agradable.

Com a punt febles diuen en un dels qüestionaris que l’explicació a la part de l’exposició permanent feta 
per l’Anna no els ha agradat.

Com pintaven i gravaven a la Prehistòria?

DADES GENERALS
Centre educatiu: Joc de la Bola, Lleida
Activitat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria?
Lloc: Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul
Dia:  09/10/2018
Hora: 10:00h – 13:00h
Durada: 3 hores. A les 10 va arribar tot el grup i es van dividir en dos grups per fer l’activitat en dos 
parts. L’Anna va fer el VTS en la zona de l’exposició temporal, amb el calc i després visita a les pintures 
i la Clara va fer l’activitat de les caixes. Després, el grup s’intercanviava. Jo vaig fer el seguiment d’un 
dels grups: primer amb la Clara i després amb l’Anna.
Nivell: 5é Primària. 49 infants en total. Jo vaig fer el seguiment d’un grup de 24 persones (13 nenes i 
11 nens).
Educadores: Anna i Clara.
Tipologia de l’activitat: Mediació – Taller.

ANNEX 7: 
Avaluació externa activitat Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 9/10/2018
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TRANSCURS DE LA VISITA
L’activitat va constar de dos parts diferenciades de la que van gaudir tots els infants dividits en dos grups 
que es van distribuir amb dos mestres cada grup i una educadora del centre, cada grup.

Les educadores eren l’Anna i la Clara. L’Anna es va ocupar de fer la mediació entre el calc i els nens i 
nenes mitjançant la tècnica del VTS (Visual Thinking Strategies1), de l’explicació de les pintures a la balma 
i de la realització del taller de pintura final. La Clara feina la part de l’activitat en què l’objectiu era, a través 
d’unes caixes que tenien diferents materials educatius, en concret cinc caixes, fer reflexionar a nens i ne-
nes sobre com es feien les pintures rupestres: materials per gravar, pigments per pintar, tipus de suports 
on les pots trobar, motius representats en diferents llocs del món amb pintures rupestres i també amb els 
motius representats al Cogul. Cada caixa, a més, contenia un o dos objecte o representació estranya que 
s’escapava del món prehistòric i nens i nenes havien d’esbrinar quins eren. La Clara, a través de l’escolta 
activa i les preguntes generadores, anava establint una conversa amb els infants, mentre ells i elles, ana-
ven descrivint com creien que les persones del passat feien les pintures a les parets. En l’activitat de les 
caixes, nens i nenes es van distribuir en cinc grups, un per taula i caixa, a diferència d’altres vegades que 
ho va fer amb tot el grup unit.

Després d’uns 50 minuts el grups es canviaven, el que havia estat amb l’Anna anaven amb la Clara i els 
de la Clara, amb l’Anna.

Finalment tots i totes juntes a la sala – taller amb pintures de dits, nens i nenes van fer la seva pròpia com-
posició rupestre a sobre de les pedres, amb branques, plantes i plomes.

OBSERVACIÓ INTERVENCIÓ EDUCATIVA
- S’intervé a partir de preguntes generadores més que amb explicacions? Són preguntes obertes? 
Permeten aportacions diferents? Estimulen a pensar? A contrastar idees?
  Anna: a través del VTS fa preguntes que estimulen a pensar i reflexionar als i les infants. Son pre 
  guntes obertes que permeten diferents visions i punts de vista que es comparteixen i això, a través  
  del parafrasseig de l’educadora fa que el debat sigui ric i fluid per part de nens i nenes. En general  
  nens i nenes participem molt.

  La Clara també utilitza les preguntes per crear debat, però segurament degut a l’edat de l’alumnat  
  i la distribució en grups no és tant eficaç. Les preguntes son més dirigides amb la intenció d’esbrinar  
  els significats del material de les caixes.

- L’estratègia didàctica promou que l’alumnat es faci preguntes?
  Sí, sobretot la part on l’Anna utilitza el VTS. Durant el taller de les caixes les preguntes estan més  
  orientades a aconseguir respostes que no a debatre, encara que també sorgeix, ja que l’educadora  
  aconsegueix que la resposta no surti a la primera, que ells i elles també es facin preguntes.

- L’educadora introdueix l’escolta activa de manera equitativa entre noies i nois?
  Ho intenten les dues. Durant el VTS és més fàcil, i nens i nenes s’interessen per respondre i parlar.  
  La Clara treballa més amb els voluntaris i voluntàries que surten, encara que de vegades també 
  interpel·la nens i nenes que participen menys o no participen.

- Es reconeix la vàlua personal de cada alumne?
  Sí, sobretot durant les intervencions del VTS, ja que totes les respostes i comentaris són acceptats  
  per l’educadora de manera natural i positiva, i també durant el taller final on tothom pinta i es nota  
  que els agrada.

- És fomenta l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat?
  Sí, durant el VTS i durant el taller de les caixes s’intenta que la majoria de l’alumnat participi 
  interpel·lant-los directament.

- Treballa els sentiments i les emocions tenint en compte els nous rols de masculinitat i feminitat?
  L’Anna treballa molt bé la part relacional i emocional, és molt empàtica amb l’alumnat amb altres  
  capacitats i ajuda a integrar-los a l’activitat de manera molt natural.

1. VTS: Model pedagògic desenvolupat al MOMA als anys 90 del segle XX i vigent en molts museus d’art. L’educadora 
organitza el recorregut i va conduint a les persones participants a través d’unes preguntes específiques amb la finalitat de 
crear coneixement compartit. A través del diàleg, s’estimula la capacitat d’observació i de reflexió de l’alumnat i es potencia 
l’aprenentatge actiu en front a la recepció passiva tradicional. Per a més informació: https://vtshome.org/
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- Connecta amb els interessos de l’alumnat i la seva quotidianitat?
 Durant el VTS l’alumnat pot parlar dels seus interessos ja que la metodologia fa que l’alumnat  
 s’expressi lliurement en tot moment. En un moment va sortir que al paleolític també es jugava al  
 futbol, tema introduït per un nen. També van parlar de l’escola i el relat que la professora els va  
 explicar sobre la Prehistòria. Duran el taller de les caixes no es connecta amb les seves vivències o  
 realitats, l’educadora no ajuda a que surtin aquests aspectes, ja que és una activitat més dirigida.

- Té en compte les diferències entre noies i nois, entre grups nadius i nouvinguts, entre alumnat de 
diferents estatus socioculturals, en les dinàmiques metodològiques?

 Hi havia al grup un nen i una nena discapacitats i una nena i un nen negres, segurament de famílies  
 magrebines, habitual a la província de Lleida. L’Anna està pendent d’aquestes diferències i los integra  
 al grup de manera natural. La Clara és conscient que a una nena li costa llegir en català, i l’ajuda, de  
 manera natural a entendre el text. Apliquen competències socials, personals, comunicatives, 
 lingüístiques, etc.

- L’educadora presta atenció al llenguatge no sexista? Té en compte el vocabulari inclusiu? Usa el 
llenguatge de manera no discriminatòria i respectuosa amb les diferències?

 Aquests és el tema més verd. El llenguatge que utilitzen és el masculí genèric per referir-se al grup.  
 La part positiva és que a l’integrar els cartells amb el nom de l’alumnat es poden dirigir a ells i elles  
 pel seu nom i això a l’alumnat els fa sentir-se bé i és més inclusiu.

- L’educadora gestiona amb èxit el comportament de l’alumnat? Gestiona correctament els prota-
gonismes? I les jerarquies?

 La capacitat de relacionar-se amb l’alumnat de manera positiva i eficaç la tenen les dues 
 educadores. Intenten que els protagonismes no siguin molt accentuats fent participar a nens i nenes  
 indistintament. Amb la Clara hi ha un nen que participa tota l’estona, ella li deixa ja que ho fa d’una  
 manera molt tranquil·la i respectuosa sense cridar l’atenció de la resta de companyes i companys;  
 quan la Clara parla o interpel·la a altre persona s’ho pren bé, llavors la relació que s’estableix entre el  
 nen, l’educadora i la resta de l’alumnat és positiva, sense fer distincions ni discriminacions.

- L’estratègia didàctica està pensada amb perspectiva de gènere?
 El relat de l’activitat sí, el material també, però costa més a l’hora de les relacions entre nens, 
 nenes i educadores.

- Es fa servir el treball col·aboratiu com a metodologia en els processos d’ensenyament-aprenen-
tatge?

 Es fa servir treball col·laboratiu durant el taller de les caixes, on l’alumnat, distribuït en cinc grups ha  
 de treballar unit per arribar a diferents conclusions.

- Es posa en joc el treball i l’esforç individual però també el treball en parelles o en grups que porta 
a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.?

 Sí, l’esforç individual queda clar durant el VTS on tothom pot dir la seva sense que això sigui cap 
 problema, és un exercici de llibertat d’expressió on les respostes i comentaris sempre es positivitzen 
  i això fa que tothom vulgui parlar. El treball en grup s’accentua durant l’activitat de les caixes, on  
 han d’arribar a diferents conclusions entre el grup. L’esforç individual també s’aconsegueix durant el  
 taller de pintura, és una activitat que pel que anem veient durant els diferents seguiment agrada a  
 tothom.

- Quan l’alumnat es distribueix per realitzar una tasca o surt com a voluntari, existeix algun criteri 
per part de l’educadora qui tingui en compte la distribució de noies i nois?

 La Clara distribueix les taules de treball triant ella mateixa diferents nens i nenes i així garanteix que  
 hi hagi representació de nens i nenes en totes les taules. En un moment que demana un responsable 
 de cada taula surten 4 nenes i 1 nen. Ella mateixa fa una comprovació sobre la relació entre nens i  
 nenes i quan s’han de tornar a agrupar per fer el taller de pintura, una nena li pregunta si es poden  
 distribuir com vulguin i ella diu que sí; llavors ens trobem una taula tota de nenes, una altra tota de  
 nens i dos mixtes però amb els nens per un cantó i les nenes per un altre.
 Durant el VTS, hi ha tres fileres de cadires: la primera filera s’omple de nenes (9), la segona de nens  
 (8) i la tercera 3 nens i 4 nenes.

- Es formulen diferents opcions de comunicar: oral, escrit, plàstic, etc.?
 Sí, oral, escrita i plàstica.

- El material educatiu complementari utilitzat per reforçar l’activitat està adaptat a la diversitat d’un 
aula? als diferents nivells educatius de noies i nois, entre grups nadius i nouvinguts, entre alumnat 
de diferents estatus socioculturals?
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 El material està adaptat a la diversitat i les educadores ajuden a que tot l’alumnat ho entengui ajudant  
 a l’alumnat amb diferents capacitats. Amb el tema de la lectura es fa suport i el material de les caixes  
 es va revisant i canviant a mida que es fa servir i es detecta alguna dificultat per part de l’alumnat.
 Hi havia un nen, el Marc i l’Atenea, amb necessitats educatives especials que van estar acompanyats  
 tota l’estona per una professora, Les mestres van dir que s’ho van passar molt bé i que van gaudir  
 de l’activitat.

EXPLICACIÓ DE LA PREHISTÒRIA
Tractament dels rols de gènere i els estereotips.

 L’Anna va ser l’encarregada d’explicar la Prehistòria i les pintures del Cogul. Va aplicar la tècnica VTS 
 a l’hora d’entendre els motius representats al calc. Nenes i nens van participar i van explicar el que  
 veien representat. En un moment on un nen va descobrir que havia un homes pintat, va dir que la 
 llança que travessa un dels quadrúpedes que està al terra era d’ell ja que les dones estaven a la cova  
 i els homes anaven a caçar i recol·lectar. L’Anna li va preguntar perquè pensava això i va dir que era  
 el que li va explicar la professora a la classe. L’Anna va explicar que havia “alguna evidència” que  
 les dones també caçaven a més d’estar-se a la cova, que teníem idees preconcebudes, que sempre  
 “hem pensat com hem pensat” i que ara “hem de començar a pensar d’una altra manera”. No va  
 insistir més amb la resposta del nen, si no que va intentar desconstruint el relat estereotipat 

Visibilitzar i donar valor al treball de les dones i dels homes.
Va visibilitzar les dones com les protagonistes de la roca explicant el caràcter ritual de l’escena a tra-
vés d’elles i la tècnica i adorns que portaven, i també dels animals representats que no eren animals 
de caça, si no animals estimats d’aquella societat, els seus animals sagrats, i participen del que allí 
estava passant. Es va centrar en el tema dels rols de gènere, quan va explicar, després del VTS que 
representava l’escena que estaven veient donant el protagonisme al que passa a l’escena, on les 
dones el tenen. Elles molt ben representades i vestides: eren importants, per això eren igual d’impor-
tants que els homes en les societats del passat, va explicar. Parla de les cures al·ludint al fet que els 
rols de supervivència eren molt importants i estaven en mans de les dones.

Representació equilibrada dels personatges masculins i femenins al llarg de l’explicació 
del discurs.

Va explicar que les dones no només s’estaven a casa, que també caçaven, desmentint l’estereo-
tip. També va treure el protagonisme a aquesta tasca, al·ludint a la dieta a través de les evidències 
científiques, que eren societats més recol·lectores que caçadores i si menjaven carn eren animals 
petits, rosegadors, conills, explicant l’estereotips. L’Anna desconstrueix positivament el relat estereo-
tipat. Les dones venien a fer un ritual relacionat amb la fertilitzat i l’home es un símbol, les dones aquí 
tenien una presencia important, son poderoses.

Es tracta la diversitat social o altres tipus de persones com ara infant o gent gran.
Aquesta vegada, al centrar-se més en el VTS i després l’explicació del calc, la societat no es va 
explicar amb profunditat.

Tractament de les persones, personatges reals o anònims. Es busquen referents?
Basar-se en les evidències científiques per construir el relat.

Sí, les vestimentes de les figures, els animals que apareixen, les eines de caça, etc...tot documentat 
científicament.

Adoptar actitud crítica davant el relat androcèntric.
Sí, va explicar a un nen que ho va dir, que les dones no s’estaven només a la cova, si no que també 
caçaven i participaven d’altres tasques.

Domini del coneixement del tema i el currículum educatiu.
L’Anna no va explicar la diversitat de la societat prehistòrica en profunditat, però sí d’altres aspec-
tes relacionats amb la importància de les dones dins del discurs de la Roca dels Moros o els hàbits 
alimentaris.
La Clara: activitat de les caixes: l’objectiu d’aquesta activitat és esbrinar com es pintava i gravava a 
la Prehistòria amb l’exemple de les representacions de la balma. Les eines, els motius, els suports...
llavors aquí la clara no entra a explicar el relat sobre les societats prehistòriques, només parla de l’art 
rupestre i ho fa de manera inclusiva, ja que alguns exemples de l’activitat, com ara la dona que recull 
mel, són inclusius. El discurs del material educatiu també inclou homes i dones.

OCUPACIÓ DE L’ESPAI
Hi ha un equilibri entre l’agrupació aleatòria de l’alumnat?

No hi ha equilibri quan els nens i les nenes es poden seure o ocupar l’espai lliurement. Durant el taller 
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de pintura, es distribueixen en una taula tota de nenes, una altra tota de nens i dos mixtes però amb 
els nens per un cantó i les nenes per un altre. Durant el VTS, hi ha tres fileres de cadires: la primera 
filera s’omple de nenes (9), la segona de nens (8) i la tercera 3 nens i 4 nenes.

Nombre i proporció de nens i nenes que ocupen el centre de la sala del museu.
Les parts més interessants per nens i nenes, que són a prop de l’educadora les busquen les nenes. 
En la distribució de nens i nenes a les taules de l’activitat de les caixes, les nenes es col·loquen cap 
al cantó de la Clara. Durant el VTS la primera filera és ocupada per nenes.

Nombre i proporció de nens i nenes que ocupen les zones perifèriques.
Sobretot nens que desconnecten de l’activitat, es distribueixen durant el taller de les caixes a la 
banda oposada a l’educadora, a prop de la paret de la sala.

RELACIÓ ENTRE L’ALUMNAT
Nombre i proporció de nens i nenes que surten com a voluntaris o voluntàries.

Durant l’activitat de les caixes, com a responsables de cada taula surten 4 nenes i 1 nen. Després 
quan la Clara va taula per taula preguntant les conclusions a les que van arribar: en general parlen 
més les nenes i estan més atentes, encara que la Clara intenta que parlin tots els components de les 
taules. Els nens parlen i molts es desconnectes després, són més impulsius i menys reflexius a l’hora 
de parlar, les nenes parlen de manera més reflexiva i estan atentes al que passa. A una de les taules 
(taula 5) hi ha un nen que s’ofereix com a “suport” de la Clara i l’acompanya a les taules ajudant-la 
amb el material educatiu.

Durant el VTS aixequen la ma 5 nenes i 4 nens i l’Anna fa parlar a tothom que vulgui. Dues de les 
nenes parlen més que la resta i aixequen la mà durant més temps i més vegades. Ela nens aixequen 
la mà de manera puntual i la baixen ràpid.

Nombre i proporció de nens i nenes en actituds aparentment passives.
En general tot el grup està molt atent a les explicacions i participen molt, sobretot durant el VTS amb 
l’Anna i la visita a les pintures reals. Amb la Clara, les nenes son més actives i estan molt atentes a 
tot el que passa a la sala i intervenen. Els nens son més moguts, estan més desconnectats i situats 
en un segon pla.

Nombre de nenes que interactuen entre elles.
La majoria de nenes interactuen entre elles, sobretot en l’activitat del taller on s’agrupen, parlen i 
pinten.

Nombre de nens que interactuen entre ells.
Tots interactuen entre ells, sobretot en el taller de pintura que és la part més creativa i lliure de l’activitat.

Nombre de nenes i nens que interactuen entre si.
Interactuen menys entre nens i nenes, estan molt avesats a agrupar-se per gèneres amb alguna 
excepció de nens que sí que interactuen amb nenes, com ara el nen de la taula 5.

Nombre de nenes i nens implicats en situacions de conflicte si hi hagués.
Durant l’activitat no hi ha hagut cap conflicte destacable. Dos nens més desconnectats són interpe-
l·lats per les mestres que estan pendents d’ells.

Les interaccions entre alumnat són positives?
Les interaccions són positives, encara que entre ells i elles no es barregen gaire.

Número de nois i noies que manipulen material.
Durant l’activitat de les caixes nois i noies manipulen el material, encara que en un primer moment 
capta l’atenció de tothom, son les nenes les que acaben escrivint al dossier i contestant a l’educa-
dora. Hi ha excepcions però, alguns nens també participen de manera activa, però mol menys; la 
majoria acaba desconnectant-se després de 15-20 minuts d’activitat de les caixes. Hi ha un noi en la 
taula 3 (3 nenes i 2 nens) que agafa totes les imatges i no les comparteix. Les altres persones de la 
taula no s’atreveixen a demanar-li i estan aturades fins que arriba la Clara que distribueix per la taula 
les imatges de manera natural, després una professora també ajuda a que sigui així, ja que el nen 
agafa el material tota l’estona per ell i no el comparteix.

Número de noies i noies en actitud de suport.
 No s’han observat, són bastant autònoms i autònomes. Hi ha un noi en actitud de suport (taula 5)  
 amb la Clara, que l’ajuda amb el material i l’acompanya.
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L’alumnat participa en les tasques proposades per l’educadora?
Sí, tothom.

L’alumnat presta atenció a les explicacions de l’educadora?
Sí, pràcticament tothom. Durant l’activitat de les caixes els nens han desconnectat més.

A) ALTRES COMENTARIS DE LA PRÀCTICA COEDUCATIVA EN LA PART RELACIONAL:
La Clara durant l’activitat de les caixes tria nens i nenes per distribuir-los a les 5 taules. Les taules 
queden distribuïdes de la següent manera:

Taula 1: 3 nenes, 2 nens. Taula 2: 3 nenes, 2 nens. Taula 3: 3 nens 2 nenes. Taula 4: 4 nenes, 1 nen. 
Taula 5: 3 nens, 1 nena.

A l’hora de col·locar-se cada nen o nena al lloc assignat hi ha dubtes entre ells i elles que no s’aca-
ben de sentir còmodes i busquen amb la mirada a companys i companyes a veure on son. Costa 
una mica acaba d’assentar els grups. Finalment es col·loquen i en la distribució de cada taula nens i 
nenes s’ajunten.

Es col·loquen del costat de la Clara 6 nenes davant i 2 nens, les nenes atentes i responen, els nens 
en un segon terme més desconnectats. La Clara demana una persona de cada taula de responsable 
per agafar les caixes i surten 4 nenes i 1 nen. Les nenes son les que estaven situades a prop d’ella, 
les d’abans.

B) RELACIONS QUE S’ESTABLEIXEN A LES TAULES:
Taula 2: 3 nenes, 2 nens. Un nen agafa totes les fitxes i no les comparteix, les nenes no li demanen 
i omplen la fitxa sense mirar el material, fins q arriba la Clara i distribueix les fitxes per la taula i la 
mestra més tard fa suport i ajuda per fer l’activitat.

La nena de la taula 5 es passa a la taula 4, deixant els 3 nens sols, després torna.

Taules 4 i 5 desconnecten després de 15 minuts han acabat o no volen continuar.

Quan han acabat de relacionar el material de cada caixa la Clara ajuda a treure conclusions i explicar 
el que han fet:

Taula 5: aixequen ma 1 nen i 1 nena. Explica un nen que està molt atent i l’educadora interpel·la un 
altre nen, després la nena, ara l’altre nen, fent participar a totes les persones de la taula. El primer 
nen torna a explicar molt motivat i atent, ensenya les fotos a tothom.

Taula 4: parlen dos nenes fluixet. A les preguntes que la Clara llença a tothom, responen el nen moti-
vat de la taula 5 i dos nenes de la taula 3. La Clara també fa participar totes les persones de la taula 
4. El nen d la taula 5 també interactua amb la taula 4, molt atent.

A les preguntes generals que va fent la Clara, dos nenes (taula 1, 2) i un nen (taula 5) estan atents i 
responen.

Taula 3: parlen 2 nens i 2 nenes. El nen motivat de la taula 5 s’apropa. Tots i totes volen parlar i ho 
fan, els nens manipulen el material tota l’estona, les nenes parlen i miren a la Clara.

Taula 2: parla una nena tímidament, la resta no. El nen d’abans (taula 2) continua agafant tot el mate-
rial i desconnectat. Les nenes contesten i els 2 nens no participen.

La Clara agafa una de les targetes per fer preguntes a tot el grup i s’apropen a ella 10 nenes i el nen 
de la taula 5 que la vol ajudar.

Taula 1: 2 nenes contesten què han fet i els nens estan desconnectats.

La professora crida l’atenció del nen de la taula 2 perquè es porta malament i aparta el nen de la 
taula.

En general, durant l’activitat de les caixes, les nenes i els nens interactuen poc. Quan es poden 
col·locar com vulguin a l’hora de pintar, interactuen molt entre les nenes i entre els nens perquè han 
triat amb qui posar-se.
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Quan s’acaba l’activitat de les caixes, tothom marxa cap a fora, només es queda a recollir una nena 
el material de la seva caixa. Quan veu que tothom ha marxar, ella també. Una altra nena es queda 
copiant a la seva llibreta continguts de l’activitat.

Taller de pintura: nens i nenes es col·loquen on volen i tots i totes pintes, aquesta activitat agrada 
molt. No recullen el material abans de marxar.

OBSERVACIÓ DELS I LES DOCENTS
- Els i les docents s’impliquen en l’activitat? Com intervenen?

- El o la docent s’implica formulant preguntes a l’alumnat?

- El o la docent s’implica formulant preguntes a l’educadora?

- El o la docent mostra estratègies que tinguin a veure amb la pràctica coeducativa?

Hi havia quatre persones docents, tres dones i un home. Es van distribuir dos per grup, en el meu grup 
dos dones que en tot moment estaven pendents de l’alumnat fent suport a les educadores i controlant 
que nens i nenes estiguessin atents i atentes. No van fer preguntes a les educadores i no van ser parti-
cipatives en l’activitat en si, només donant suport sobretot durant l’activitat de les caixes perquè nens i 
nenes no es despengessin. No s’han observat pràctiques coeducatives per part de les dues mestres que 
acompanyaven el grup.

ASPECTES POSITIUS DE LA FEINA DE L’EDUCADORA DURANT L’ACTIVITAT
L’Anna connecta molt bé emocionalment amb l’alumnat i aconsegueix atraure l’atenció del 60 per cent 
del grup durant la tècnica VTS que està començant a posar en pràctica. Tots i totes estan atentes al 
que es diu a la conversa. El discurs de gènere ha millorat i ha sabut resoldre positivament els dubtes de 
l’alumnat a l’hora d’explicar els rols de gènere durant la Prehistòria.

A la Clara li ha costat més connectar emocionalment, encara que s’implica amb tot el grup igual a l’hora 
de fer l’activitat. Ha aplicat la coeducació a l’hora de treure voluntaris i de gestionar els i les ocupants de 
les taules garantint taules paritàries i treball col·laboratiu.

Les dues educadores utilitzen l’escolta activa i preguntes generadores de debat durant tota l’activitat; 
donant protagonisme a l’alumnat que desenvolupa una activitat participativa i competencial.

Falta treballar la diversitat: incidir en què cultures diverses han passat per la Roca del Moros des del 
paleolític fins al món: així nens i nenes d’altres cultures es veuran identificats i identificades. Preguntar als 
nens i nenes quin és el seu origen i jugar amb aquesta idea integradora.

Es recomana continuar treballant el relat amb perspectiva de gènere de la Prehistòria i introduir sempre 
alguns conceptes claus com per exemple la descripció de les tasques d’homes i dones o la utilització de 
les il·lustracions per a mostrar la diversitat de la societat.

El llenguatge continua sent androcèntric, la manera de dirigir-se a nens i nenes és el masculí plural i no es 
donen les mateixes oportunitats de participació a tothom.

S’haurien de treballar les tasques de cures i manteniment: fer recollir el material a nens i nenes conscient-
ment durant les activitats on es manipula material.

ASPECTES A MILLORAR DE LA FEINA DE L’EDUCADORA
Hi havia una nena amb dificultats d’aprenentatge acompanyada per una professora i un nen discapacitat 
acompanyat per una mestra durant tota l’activitat. També estaria bé saber amb antelació si hi ha alumnat 
amb necessitats especials per a poder pensar una estratègica didàctica entre les mestres i l’activitat 
abans que vinguin al centre d’interpretació segons les necessitats que tinguin aquests nens o nenes. 
També ha estat molt positiu posar els noms a l’alumnat, encara que a vegades es fan difícils de veure. Es 
recomana demanar la llista dels noms a les mestres i tenir-los preparats per a visualitzar-los bé i poder 
interactuar amb tothom.

RECURSOS I MATERIALS EDUCATIUS
Les il·lustracions sobre les societats que van passar per la balma del Cogul es troben penjades a la paret 
de la sala-taller, però en cap moments es van fer servir. Seria interessant explicar-les i veure les reaccions 
de l’alumnat. L’activitat de les caixes: es va renovant el material de dins perquè sigui més entenedor 
i divers. El dossier per escriure no acaba de funcionar, repensar aquesta part. Potser per alumnes de 
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5é l’activitat de les caixes no és prou atractiva o la manera de plantejar-la potser ha de variar (repensar 
mètodes).

La part de pintura es podria pensar de manera més col·laborativa, per exemple, pintar tots junts en una 
cova fictícia o paper penjat a la paret i així treballar competències grupals.

ANÀLISI DEL VTS
L’Anna va fer servir la pràctica del VTS davant del calc de les pintures a l’exposició del centre.

Tècnica del VTS: l’Anna fa les tres preguntes i ajuda a establir una conversa entre els nens, nenes i ella. 
Ho fa de manera positiva ja que la majoria de l’alumnat participa, ja sigui aixecant la mà per parlar o 
parlant directament. Aquí es recomana establir unes normes al principi: que han d’aixecar les mans per 
parlar i així escoltar-nos tots i totes. Ha fallat una mica el parafrasseig, repetir en veu alta les aportacions 
per part de l’Anna i compartir-les amb el grup. El VTS s’acaba d’introduir com a metodologia en aquesta 
part de l’activitat comprovant que funciona i és enriquidora la conversa que s’estableix on tothom lliure-
ment pot aportar i dir el que pensa.

Discurs de l’Anna: l’Anna es dirigeix al grup amb el masculí genèric, diu nens al referir-se al grup. Quan 
un dels nens diu que la llança que travessa un dels animals l’ha llançat l’home, l’Anna li pregunta que què 
li fa pensar allò, i el nen explica que a classe la professora explica que els homes caçaven i les dones 
s’estaven a la cova. L’Anna intenta desconstruir aquest discurs dient que hi ha evidències que les dones 
també caçaven i que hem de canviar la manera de pensar, no insisteix més. Aquest hagués sigut el 
moment d’introduir la perspectiva de gènere de manera natural. Explicar que les “evidències científiques” 
ens diuen una cosa o una altra, potser els nens i les nenes de 5é no ho acaben d’entendre, falta adaptar 
una mica el discurs a les diferents edats. Un exemple:

Durant la Prehistòria, fa molts anys, ningú del que estem aquí existíem ni les nostres famílies, homes i 
dones caçaven, no sabem de qui és la llança, potser d’una de les dones, perquè està més a prop d’elles. 
En aquell moment, tota la població es bellugava d’un lloc a un altre en busca de l’aliment i l’abric del fred 
o la pluja, per això s’estaven a prop de les coves i a prop del bosc on podien trobar plantes, fruits i arrels 
per menjar, i animals petits que eren els que caçaven, ja que la dieta, que l’han estudiat els i les arqueòlo-
gues a través de les restes que queden del passat, així ens ho diu. Explicar què fan aquestes persones: 
estudien les societats prehistòriques, les persones que vivien: homes, dones, nens, nenes, etc., a través 
dels objectes que encara trobem en aquests indrets.

Relació entre nens i nenes: hi ha tres fileres de cadires: la primera filera s’omple de nenes, la segona de 
nens i la tercera és mixta amb dos nens a prop de la professora. Durant el VTS, 5 nenes aixequen la mà 
i 4 nens. Les nenes són 3 de la primera filera i 2 de la tercera filera. Una nena de la primera filera i altra 
de la tercera són més insistents i volen parlar. La de la primera fila parla més ja que està més a prop de 
l’Anna, la de la tercera filera insisteix, però només parla una vegada. Els 4 nens que aixequen la mà, és 
d’una manera més puntual (dura segons) i si no parlen, no insisteixen.

Quan l’Anna els i les crida pels noms estan més atents.

Hi ha dos nens a la tercera filera, al costat de la professora, que no estan atents i parlen entre ells i amb 
altres dos nens que tenen davant. La professora de vegades els interpel·la perquè estiguin atents, però 
no li fan cas.

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT
S’han recollit 19 qüestionaris de l’alumnat participant.
A la pregunta on puntuaves l’activitat amb 3 possibles respostes: gens, mig o molt, a 17 nens li ha agra-
dat molt (alguns especifiquen moltíssim) l’activitat, i a 2 mig.

A la pregunta què és el que més t’ha agradat hi ha unanimitat: les 17 persones diuen que el que més va 
ser pintar les pedres i quatre van afegir que visitar les pintures originals (3 diuen cova, una diu balma).
Què menys t’ha agradat: 10 persones diuen que no han trobat res que no els hagués agradat, 6 diuen 
que el que menys els ha agradat ha estat l’activitat de les caixes, 1 l’explicació de les pintures i 2 veure 
les pintures reals.

Les 19 respostes diuen que no han trobat res a faltar.
A la pregunta: has aprés alguna cosa, 17 persones parlen què han aprés com es pintava i quins estris es 
feien servir a la prehistòria: pintar pedres i amb plomes els ha cridat molt l’atenció. Altres respostes més 
genèriques diuen que han aprés coses de la Prehistòria i les pintures rupestres, una especifica que ha aprés 
les pintures rupestres del Cogul i una altra diu que ha aprés les pintures rupestres i com interpretar-les.
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AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT
Des de l’escola, uns dies més tard, van enviar el formulari per docents que els vam enviar. Es tracta d’una 
única avaluació i no sabem si la ve fer una de les mestres o entre les quatre persones que van venir. Les 
respostes són positives i entre d’altres coses es valoren l’adequació de la visita a l’edat de l’alumnat i 
relacionada temàticament amb els continguts treballats a classe i les dinàmiques prèvies.
Han trobat a faltar algun vídeo adequat a l’edat recreant les pintures i la mala sonoritat del centre d’inter-
pretació. Com a punt feble de les educadores han trobat poc dinamisme durant l’activitat de les caixes.

Conclusions:
Repensar l’activitat de les caixes, vist que és el que menys agrada, però és la que serveix per després 
fer l’activitat de pintar, que és la que més agrada per unanimitat i on aprenen com pintaven i els estris 
que tant criden l’atenció, que feien servir per pintar. El que està clar és que manipular material i descobrir 
coses noves és el que més motiva: anar a buscar la pedra per pintar-la, i pintar-la amb plomes ha agradat 
molt. Estaria bé provar de fer un dia una pintura tots i totes junts, una manera fàcil seria posar un paper a 
la paret i que tots i totes en col·laboració fessin un mural.

Potser provar de fer l’activitat de les caixes entre totes i tots, amb debat, per aquestes edats funcionaria 
millor. També, potser el dossier per escriure de l’activitat de les caixes podria ser material per treballar a la 
classe després de l’activitat.

Idees per pensar
Estereotips de gènere: les nenes interactuen juntes i els nens també. Del grup de 1r i 2n del seguiment fet 
d’aquesta activitat el mes de maig de l’Escola Gabriel Castellà i Raich, aquesta és la principal diferència, 
a mida que nens i nenes creixen es separen més tal i com ens demostren els estudis de coeducació, 
comencen a ajuntar-se més amb el mateix sexe.

Les nenes participen i parlen més, d’una manera més conscient si li dius pel nom i les fas participar. Els 
nens participen d’una manera més espontània i irreflexiva, diuen coses que potser no tenen a veure amb 
el que s’està parlant.

Les nenes són més callades i estan més atentes, els nens desconnecten més i juguen entre ells i descon-
necten de l’activitat amb més facilitat.

Rols de Gènere: surt el discurs aprés a l’escola de que els homes caçaven i les dones s’estaven a la 
cova.

Una nena recull el material i una altra agafa notes del material de l’activitat. Les nenes són més treballado-
res i assumeixen el rol androcèntric de recollir.

Jerarquies de gènere: nen que no comparteix material ningú li diu res.
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*Si no et sents preparat explica el perquè i/o aporta propostes si ho consideres.

Si que em sento preparada, però a vegades les expectatives personals poden no coincidir amb les experièn-
cies que no son tan habituals com ens agradaria. 

**Si no t’has pogut cenyir al temps explica les variables que no t’ho han permès i com ho has resolt.

Els temps moltes vegades depenen del desenvolupament per part del grup de l’activitat. Quan hem anat a 
fer-la a l’aula és més fàcil que quan han vingut al Centre. El Centre del Cogul imprimeix una velocitat i dinàmica 
diferent, més ampla, l’activitat no és tan àgil, ocupa l’espai físic i temporal. 

Les activitats del Cogul són molt complertes i ambicioses, tenim una base molt ampla que pot adaptar-se a 
cada grup i dimensionar-se sense que es perdin competències. 

***Si has notat que no captaves l’ interès del grup explica com has intentat gestionar-ho, quins recursos o 
eines has provat d’utilitzar per modificar la situació.

Quan no em captat l’interès dels alumnes és quan els hem deixat al centre de l’aprenentatge. Quan, sense 
voler hem oblidat que ells son els protagonistes de l’aprenentatge i que son les seves emocions les que hem 
de provocar.

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA PERSONES EDUCADORES

ANNEX 8: 
Avaluació educadora: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria (Anna)

En relació al plantejament didàctic i 
funcionament de l’activitat

Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit
No 

assolit

Et sents preparada i formada per realitzar l’activitat?* x

Creus que l’equipament patrimonial ha preparat la visita prèviament 
mitjançant les pautes educatives que es faciliten a l’activitat? x

Els material educatius estaven ben preparats i en bon estat? x

T’has pogut cenyir al temps en el que està plantejada l’activitat?** x

Has notat si captaves l’ interès del grups a través de la metodologia 
emprada? *** x

Autoavalua aptituds 
didàctiques personals

Explicacions continguts clares x

Ús diversificat de recursos
x

Adaptació i ús correcte del llenguatge/pro-
moure diàleg i reflexió x

Alumnat centre de l’aprenentatge x

Reflexió final sobre l’aprenentatge assolit x

La participació de l’alumnat ha estat l’adequada? x

La participació de les persones docents ha estat l’adequada? x

Creus que  s’han assolit els objectius que s’especifiquen en l’activitat? x

Nom persona educadora: Anna
Activitat que has fet: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria?

Aspectes pràctics Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit
No 

assolit

Heu revisat  i preparat els espais prèviament a la visita ? ( 
zona d’activitat, d’esmorzar, els WC., espai motxilles, etc.) x

El primer contacte a l’arribada a l’espai patrimonial ha estat 
correcte? ( salutació, explicació de normes i funcionament, de 
coneixement de continguts previs treballats, etc.)

x

Les persones docents han participat en la organització de 
qüestions pràctiques? x x

Consideres que s’han fet un bon ús de les instal·lacions de 
l’equipament patrimonial? x
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OBSERVACIONS I COMENTARIS:
El Centre tenia encara deficiències de clima, que ara ja s’han resolt. I ara el que més em preocupa és com 
controlar que l’aula sigui un espai on els grups puguin treballar sense que el soroll perjudiqui la dinàmica. 
El treball per grups necessita d’espais diferenciats on puguin treballar i després tornar a un espai comú. A 
l’aula de l’escola també va resultar complicat. El moure els grups per diferents espais, necessita encara de 
més organització, de tenir mobiliari més lleuger per transportar-lo o més temps per cada part de l’activitat.

Les persones docents han participat en la organització de qüestions pràctiques? Va per escoles, grups, 
anys i persones. A vegades molt i en el mateix grup, una atra docent potser gens. 

El primer contacte a l’arribada a l’espai patrimonial ha estat correcte? ( salutació, explicació de normes i 
funcionament, de coneixement de continguts previs treballats, etc) Aquest punt cada vegada el treballem 
més i amb millors resultats, amb etiqueta de nom i amb presentació de tota l’activitat i també de l’espai.

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA PERSONES EDUCADORES

En relació al plantejament didàctic i 
funcionament de l’activitat

Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit
No 

assolit

Et sents preparada i formada per realitzar l’activitat?* x

Creus que l’equipament patrimonial ha preparat la visita prèviament 
mitjançant les pautes educatives que es faciliten a l’activitat? x

Els material educatius estaven ben preparats i en bon estat? x

T’has pogut cenyir al temps en el que està plantejada l’activitat?** x

Has notat si captaves l’ interès del grups a través de la metodologia 
emprada? *** x

Autoavalua aptituds 
didàctiques personals

Explicacions continguts clares x

Ús diversificat de recursos
x

Adaptació i ús correcte del llenguatge/pro-
moure diàleg i reflexió x

Alumnat centre de l’aprenentatge x

Reflexió final sobre l’aprenentatge assolit x

La participació de l’alumnat ha estat l’adequada? x

La participació de les persones docents ha estat l’adequada? x

Creus que  s’han assolit els objectius que s’especifiquen en l’activitat? x

ANNEX 9: 
Avaluació educadora: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria (Clara)

Nom persona educadora: Clara
Activitat que has fet: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria

*Si no et sents preparat explica el perquè i/o aporta propostes si ho consideres.

**Si no t’has pogut cenyir al temps explica les variables que no t’ho han permès i com ho has resolt.

En el cas del Conjunt Rupestre de la Roca dels Moros, el principal condicionant és la ubicació. Moltes de les 
escoles que hi van no ho fan només per passar una hora o un parell d’hores, sinó que la ubicació del conjunt 
obliga en molts casos a romandre durant tot un matí i fins i tot també la tarda. Això fa que les activitats hagin 
de ser molt flexibles en quant a la seva durada, incorporant més o menys elements en funció de l’estona que 
romangui el grup al centre. 

***Si has notat que no captaves l’ interès del grup explica com has intentat gestionar-ho, quins recursos o 
eines has provat d’utilitzar per modificar la situació.
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OBSERVACIONS I COMENTARIS: 
En el cas de les persones docents, la seva intervenció s’ha limitat a fer grups/distribuir l’alumnat o guiar-los 
a través de l’espai. No han tingut un paper rellevant en l’organització d’aquestes qüestions pràctiques, tot i 
que considero que l’haurien de tenir i per tant caldria revisar les pautes seguides.

Aspectes pràctics Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit
No 

assolit

Heu revisat  i preparat els espais prèviament a la visita ? ( 
zona d’activitat, d’esmorzar, els WC., espai motxilles, etc.) x

El primer contacte a l’arribada a l’espai patrimonial ha estat 
correcte? ( salutació, explicació de normes i funcionament, de 
coneixement de continguts previs treballats, etc.)

x

Les persones docents han participat en la organització de 
qüestions pràctiques? x

Consideres que s’han fet un bon ús de les instal·lacions de 
l’equipament patrimonial? x

ANNEX 10: 
 Avaluacions del professorat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 29/05/2018

Qüestionari de valoració de l’activitat pel personal docent

DADES GENERALS
Centre educatiu: Escola Gabriel Castellà i Roich (Igualada)
Activitat: Com pintaven i gravaven en la Prehistòria?
Dia:  29/05/2018
Núm. alumnat: 42 alumnes i 4 mestres
Nivell: 1° i 2n d’Educació Primària
Nom de l’educadora: 
Nom del o la docent que fa la valoració: Cati i Imma

PLANTEJAMENT DIDÀCTIC DE L’ACTIVITAT
 1. Creus que l’activitat ha estat adequada a l’edat de l’alumnat?
  1.1. Si, perquè: L’elecció dels continguts  la seva presentació va ser l’adequada.  
  1.2. No, perquè:

 2. Creus que la durada de l’activitat ha estat adequada?
  (Molt adequada)     1    2    3    4    5    6    7     8     9     10    (Gens adequada)
  

MATERIALS DE L’ACTIVITAT (marca amb una creu)
 

   
 1. Què milloraries dels materials de suport utilitzats per l’activitat

PERCEPCIÓ DE L’APRENENTATGE (encercla quan correspongui)
 1. Perquè has escollit fer aquesta activitat?
  - Per adaptar-la al currículum escolar que estem treballant
  - Per que ja coneixia l’equipament patrimonial 
  - Per interès personal 
  - Altres. Quins?

Molt Normal Poc Gens 

Els materials han estat adequats a l’activitat? X

Els materials estaven ben preparats? X
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 2. Creus que has après amb aquesta activitat? 
  2.1. Si, perquè: Sí perquè hem agafat idees per a aplicar-les posteriorment a l’aula.
  2.2. No, perquè:
  2.3. L’activitat està relacionada amb el contingut del currículum escolar que volies treballar?
        a) Totalment d’acord     b) Parcialment d’acord     c)No del tot d’acord     d) No estic d’acord 
  2.4. Si creus que no, què milloraries per tal que es relacionés amb el currículum escolar?

SATISFACCIÓ
 1. Què és el que més t’ha agradat? Tot
 2. Què és el que menys t’ha agradat?
 3. Què hi has trobat a faltar?
 4. Tornaries a fer l’activitat?
  4.1. Si, perquè: Està molt ben plantejada i les persones que desemboliquen les activitats connecten  
  perfectament amb els nens i nenes.
  4.2. No, perquè:
 5. Recomanaries fer l’activitat a altres persones docents?
  5.1. Si, perquè: És una manera molt agradable d’acostar-se al món de l’art prehistòric i de conèixer  
  el patrimoni cultural català.
  5.2. No, perquè:

INFORMACIÓ REFERENT A L’EDUCADOR/A
 1. Punts forts de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • Coneixement del tema
  • Habilitats didàctiques 
  • Caràcter agradable
 2. Punts febles de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • 
  • 
  • 
 3. Observacions:

Qüestionari de valoració de l’activitat pel personal docent

DADES GENERALS
Centre educatiu: Escola Gabriel Castellà i Roich (Igualada)
Activitat: Com pintaven i gravaven en la Prehistòria?
Dia:  29/05/2018
Núm. alumnat: 42 alumnes i 4 mestres
Nivell: 1° i 2n d’Educació Primària
Nom de l’educadora: 
Nom del o la docent que fa la valoració: Olga i Catalina

PLANTEJAMENT DIDÀCTIC DE L’ACTIVITAT
 1. Creus que l’activitat ha estat adequada a l’edat de l’alumnat?
  1.1. Si, perquè: La motivació dels alumnes va ser màxima en tot moment. 
  Participaven fent preguntes, etc.  
  1.2. No, perquè:

 2. Creus que la durada de l’activitat ha estat adequada?
  (Molt adequada)     1    2    3    4    5    6    7     8     9     10    (Gens adequada)
  
MATERIALS DE L’ACTIVITAT (marca amb una creu)
 

   

Molt Normal Poc Gens 

Els materials han estat adequats a l’activitat? X

Els materials estaven ben preparats? X

Els materials estaven en bon estat? X
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DADES GENERALS 
Nom del centre educatiu: Escola Joc de la Bola (Lleida)
Data: 9/10/2018
Núm. alumnat: 48 alumnes i alumnes
Nom de l’activitat: Com pintaven i gravaven en la Prehistòria?
Curso/nivell: 5é d’Educació Primària
Nom de l’educadora: 
Nom del o la docent que fa la valoració: Maite i Aida

 1. Què milloraries dels materials de suport utilitzats per l’activitat
 Estaria bé posar noms en les taules per a poder-los avisar per grups a l’hora d’anar a veure les pintures.  
 Posar més pintures repartides per les taules.

PERCEPCIÓ DE L’APRENENTATGE (encercla quan correspongui)
 1. Perquè has escollit fer aquesta activitat?
  - Per adaptar-la al currículum escolar que estem treballant
  - Per que ja coneixia l’equipament patrimonial 
  - Per interès personal 
  - Altres. Quins?

 2. Creus que has après amb aquesta activitat? 
  2.1. Si, perquè: Sí perquè han vivenciat la teoria de l’aula en el lloc adequat i amb un entorn natural.
  2.2. No, perquè:
  2.3. L’activitat està relacionada amb el contingut del currículum escolar que volies treballar?
        a) Totalment d’acord     b) Parcialment d’acord     c)No del tot d’acord     d) No estic d’acord 
  2.4. Si creus que no, què milloraries per tal que es relacionés amb el currículum escolar?

SATISFACCIÓ
 1. Què és el que més t’ha agradat? L’activitat d’anar a buscar les pedres i els pinzells per a pintar, 
 l’activitat de les caixes, la de pintar i la visita a la cova.
 2. Què és el que menys t’ha agradat? L’explicació teòrica a la sala gran on hi havia les cadires
 3. Què hi has trobat a faltar? Una altra pica per a rentar-se les mans
 4. Tornaries a fer l’activitat?
  4.1. Si, perquè: Sí, però amb altres alumnes.
  4.2. No, perquè:
 5. Recomanaries fer l’activitat a altres persones docents?
  5.1. Si, perquè: Si perquè és curiosa i participativa.
  5.2. No, perquè:

INFORMACIÓ REFERENT A L’EDUCADOR/A
 1. Punts forts de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • Domini del tema que tractava
  • Facilitat per a captar l’atenció 
  • 
 2. Punts febles de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • En l’activitat de les caixes faria falta marcar en el sòl un semicercle perquè els alumnes el poguessin  
   veure tot bé i l’educadora tingués el seu espai.
  • 
  • 
 3. Observacions:

ANNEX 11: 
 Avaluacions del professorat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 9/10/2018

Qüestionari de valoració de l’activitat pel personal docent
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PLANTEJAMENT DIDÀCTIC DE L’ACTIVITAT
 1. Creus que l’activitat ha estat adequada a l’edat de l’alumnat?
  1.1. Si, perquè: Adequada a l’edat dels alumnes i relacionada amb els continguts que es treballen.  
  1.2. No, perquè:

 2. Creus que la durada de l’activitat ha estat adequada?
  (Molt adequada)     1    2    3    4    5    6    7     8     9     10    (Gens adequada)
  
MATERIALS DE L’ACTIVITAT (marca amb una creu)
 

   

Molt Normal Poc Gens 

Els materials han estat adequats a l’activitat?  

Els materials estaven ben preparats?  

Els materials estaven en bon estat?  

 1. Què milloraries dels materials de suport utilitzats per l’activitat
 

PERCEPCIÓ DE L’APRENENTATGE (encercla quan correspongui)
 1. Perquè has escollit fer aquesta activitat?
  - Per adaptar-la al currículum escolar que estem treballant
  - Per que ja coneixia l’equipament patrimonial 
  - Per interès personal 
  - Altres. Quins?

 2. Creus que has après amb aquesta activitat? 
  2.1. Si, perquè: 
  2.2. No, perquè:
  2.3. L’activitat està relacionada amb el contingut del currículum escolar que volies treballar?
        a) Totalment d’acord     b) Parcialment d’acord     c)No del tot d’acord     d) No estic d’acord 
  2.4. Si creus que no, què milloraries per tal que es relacionés amb el currículum escolar?

SATISFACCIÓ
 1. Què és el que més t’ha agradat? Les pintures de l’abric i les activitats prèvies realitzades.
 2. Què és el que menys t’ha agradat? L’espera i la sonoritat on es feien les activitats
 3. Què hi has trobat a faltar? Algun vídeo adaptat a l’edat recreant com es feien les pintures
 4. Tornaries a fer l’activitat?
  4.1. Si, perquè: Conèixer el nostre patrimoni ajuda a valorar i estimar el que tens. Als nens els ha  
  agradat moltíssim..
  4.2. No, perquè:
 5. Recomanaries fer l’activitat a altres persones docents?
  5.1. Si, perquè: Encara és poc conegut, fa falta fer més difusió.
  5.2. No, perquè:

INFORMACIÓ REFERENT A L’EDUCADOR/A
 1. Punts forts de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • 
  • 
  • 
 2. Punts febles de l’educador/a referent a com ha fet l’activitat
  • Poc dinamisme en l’activitat de les caixes
  • 
  • 
 3. Observacions: L’activitat segons els nens i els mestres és millorable



251

A
N

N
EX

O
S

ANNEX 12: 
Avaluacions alumnat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 29/05/2018
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ANNEX 13: 
Avaluacions alumnat: Com pintaven i gravaven a la Prehistòria 9/10/2018
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Estos son los indicadores que se tuvieron en cuenta para establecer unas pautas de observación cualitativas 
de los y de las diferentes protagonistas en la acción educativa: educadora, alumnado, profesorado y espacio 
físico.

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCADORA
- ¿Se interviene a partir de preguntas generadoras más que con explicaciones? 
¿Son preguntas abiertas?

- ¿Permiten aportaciones diferentes? ¿Estimulan a pensar? ¿A contrastar ideas?
Sí en todo momento se interviene con preguntas abiertas que generan diálogo y mucha atención del 
alumnado, aportando diferentes puntos de vista, que enriquecen la mediación.

ANNEX 14: 
Avaluació externa activitat: Taller d’Arqueologia

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN EXTERNO ACTIVIDAT EDUCATIVA

Nombre de la evaluadora externa: Maria
Nombre del centro educativo: Escuela 192 (pública)
Fecha: 10/10/2019 a les 9:00 horas
Núm. alumnado: 23, 9 niñas, 14 niños. Un niño autista acompañado de la cuidadora y una niña con 
discapacidad intelectual, también con una cuidadora. También una profesora.
Nombre de la actividad: Taller de Arqueología
Curso/nivel: Grado 5 (10 años)
Nombre de la educadora: Jimena
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- ¿La estrategia didáctica promueve que el alumnado se haga preguntas?
Sí, a través de preguntas y debate abierto donde el alumnado puede participar.

- ¿La educadora introduce la escucha activa de manera equitativa entre chicas y chicos?
La introduce e intenta que todos y todas participen, pero no es equitativa. En un momento que siem-
pre participan los mismos niños, la educadora interpela al resto del grupo. Los niños participan más.

- ¿Se reconoce la valía personal de cada alumno o alumna?
Sí, de todos o todas las que participan.

- ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado?
Se fomenta en todo momento, la educadora intenta que participe todo el grupo en todo momento, y 
sobre todo durante el taller de excavación y laboratorio se fomenta esta autonomía y todos y todas 
participan, incluso el niño y la niña con discapacidad, fortaleciendo así su autoestima. En la parte 
más teórica también, se busca que se expresen con libertad a través del diálogo con preguntas 
abiertas.

- ¿Trabaja los sentimientos y las emociones en equidad a través de las estrategias didácticas?
A nivel emocional, la educadora es muy cercana al alumnado, poniéndose a su nivel con mucha 
empatía y respecto.

- ¿Conecta con los intereses del alumnado y su cotidianidad?
Conecta, permite y apoya los comentarios del alumnado sobre su día a día y ella también utiliza refe-
rentes actuales y personales para acercar el discurso. Pregunta que objetos de cerámica utilizan en 
sus casas, por ejemplo, o que ropa se puede hacer con cuero, si conocen películas que hablen de la 
arqueología, se habla de Tadeo Jones.

- ¿La educadora presta atención al lenguaje no sexista? ¿Tiene en cuenta el vocabulario inclusivo? 

- ¿Usa el lenguaje de manera no discriminatoria y respetuosa con las diferencias?
No utiliza el vocabulario inclusivo en el discurso que explica durante la actividad. El lenguaje siempre 
es respetuoso con todo el grupo.

- ¿La educadora gestiona con éxito el comportamiento del alumnado? ¿Gestiona correctamente 
los protagonismos? ¿Y las jerarquías?

Gestiona muy bien el comportamiento del grupo que está atento y muy motivado en todo momento, 
hasta el final de la actividad. No hay niños o niñas que llamen la atención por encima del resto.

- ¿La estrategia didáctica está pensada con perspectiva de género?
No, en la explicación sobre los indígenas no se hace alusión al resto de la sociedad. Durante la 
explicación de la imagen de la mujer que trabaja con cerámica, el grupo dice que está cocinando o 
lavando ropa, el estereotipo no se trabaja.

- ¿Se usa el trabajo colaborativo como metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
La actividad no está pensada como un proceso colaborativo, la parte del taller es individual y trabaja 
y refuerza la autoestima de manera individual. La educadora, en el momento de la elección de la 
pieza por parte del alumnado, para trabajarla en el laboratorio dice que, si a alguna persona le gusta 
la misma, pueden trabajar en equipo, pero no se da el trabajo colaborativo.

- ¿Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también el trabajo en parejas o en gru-
pos que lleva a hablar, argumentar, convencer, consensuar, etc.?

Solo el individual.

- ¿Cuándo el alumnado se distribuye para realizar una tarea o sale como voluntario, existe algún 
criterio por parte de la educadora quien tenga en cuenta la distribución de chicas y chicos?

No se tiene en cuenta.

- Se formulan diferentes opciones de comunicar: ¿oral, escrito, plástico, etc.?
Muchas opciones de comunicar: oral, escrita, con el cuerpo, manipulativo etc.

- ¿El material educativo complementario utilizado para reforzar la actividad está adaptado a la 
diversidad de un aula? ¿A diferentes niveles educativos de chicas y chicos?

Se utiliza un power point en la introducción de la actividad con diferentes imágenes para explicar 
qué es la arqueología y como trabajan las personas que son arqueólogas. Se tendrían que revisar 
las imágenes que se utilizan, los estereotipos y la equidad de género, además de poder adaptarlo 
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a diferentes edades. El material que se utiliza en el taller está adaptado a la diversidad del aula y la 
ficha del laboratorio está adaptada a la edad correspondiente.

PAUTAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL RELATO SOBRE SOCIEDADES PREHISTÓRICAS
- Tratamiento de los roles de género y los estereotipos.

En las imágenes que se utilizan para explicar que encontramos en una excavación o cómo eran las 
sociedades del pasado no aparece la diversidad social representada, niños y niñas no se ven en las 
imágenes del pasado, y las imágenes del presente, hay muchos más hombres arqueólogos.

Salen varios estereotipos sobre las sociedades y el pasado, por ejemplo, los dinosaurios y las perso-
nas. Para explicar y romper este estereotipo se utiliza una ilustración sobre el rodaje de una película, 
tarea en la que solo se involucran hombres.

En la introducción habla de los indígenas: invita al alumnado a pensar en ellos (en masculino) cerran-
do los ojos para que se los imaginen. Después pregunta y ellos contestan que eran cavernícolas, 
que luchaban, que hacían fuego…pregunta si hoy en día existen, dicen que no y ella explica que sí, 
que todavía hay personas indígenas que viven en la sociedad, deshaciendo el estereotipo. 

También sale el estereotipo de que se pintaba con sangre y la educadora explica que pintaban con 
otros materiales naturales, que la sangre no se conservaría y además no sería roja, cuando se seca 
es oscura, rompe el estereotipo.

Cuando proyecta la imagen de la mujer trabajando con barro, los niños y niñas dicen que está 
lavando o cocinando. Ella explica que es lo que hace, pero no aprovecha para reflexionar sobre el 
estereotipo.

- Visibilizar y dar valor al trabajo de las mujeres y de los hombres.
En las imágenes sobre la arqueología actual se ven muchos más hombres que mujeres, también en 
las sociedades del pasado no se ve representada la diversidad. La educadora habla de que los y las 
arqueólogas son científicas, es una oportunidad para poner ejemplos de arqueólogas reales para 
crear referentes femeninos en este campo.

- Representación equilibrada de los personajes masculinos y femeninos a lo largo de la explica-
ción del discurso.

Falta incidir en que el trabajo arqueológico y científico también lo hacen mujeres.

- Se trata la diversidad social u otros tipos de personas como por ejemplo niños, niñas o gente 
mayor.

La diversidad social del pasado no aparece en el material utilizado.

- Tratamiento de las personas, personajes reales o anónimos. ¿Se buscan referentes?
No. En el mundo de la arqueología hay científicos y científicas que se podrían nombrar.

- Basarse en las evidencias científicas para construir el relato.
Sí lo hace, además el relato sobre las sociedades del pasado y el trabajo de las y los arqueólogos, lo 
estructura con mucha claridad y adaptado al grupo que realiza la actividad.

- Adoptar actitud crítica ante el relato androcéntrico.
No se tiene en cuenta.

- Dominio del conocimiento del tema y el currículum educativo.
Domina totalmente el contenido y el tema del taller, además de presentarlo de una manera muy 
pedagógica y entendedora para el grupo.

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DEL ÁMBITO RELACIONAL
OCUPACIÓN DEL ESPACIO

- ¿Hay un equilibrio entre la agrupación aleatoria del alumnado?
No hay equilibrio, el alumnado se agrupa por género de manera aleatoria.

- Proporción de niños y niñas que ocupan el centro de la sala del museo, cerca de la educadora.
En la parte teórica se agrupan aleatoriamente y en el taller también, el espacio es muy grande y la 
parte más destacada para el alumnado es precisamente el arenero y las mesas de trabajo, no la 
educadora, que se va moviendo dando soporte a todo el grupo.
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- Proporción de niños y niñas que ocupan las zonas periféricas (detrás, en los costados, lejos de la 
educadora).

Al ser un taller libre se dispersan por todo el arenero en grupos y por género normalmente. 

Hay tres zonas de excavación, en una es 7 de niños y 1 niña, otra, 6 niños y 3 niñas, pero agrupados 
por géneros, no mezclados y otra son 5 niñas y 1 niño.

Cuando se agrupan en las mesas para trabajar los objetos también lo hacen de manera aleatoria, 
generándose 4 mesas de trabajo. Una de 5 niños y 2 niñas, otra de 4 niños y 2 niñas, otra de 2 
niños y 1 niña, y una de 4 niños y 3 niñas.

Aunque son mixtas, se agrupan por géneros y no mezclados ni mezcladas.

La educadora ayudó a distribuir al alumnado en la excavación, pero lo hizo aleatoriamente.

- Proporción de niños y niñas que manipulan el material educativo.
Todos y todas lo hacen, hay mucho y muy diverso.

- Proporción de niñas y niños en actitud de apoyo.

- Proporción de niñas y niños que recogen el material educativo.
La educadora insta a recoger las espátulas y las brochas y pinceles antes de ir al laboratorio a estu-
diar la ficha, todos y todas lo hacen. Las mesas quedan sin recoger.

RELACIÓN ENTRE ALUMNADO
- Proporción de niñas que interactúan entre ellas.

- Proporción de niños que interactúan entre ellos.

- Proporción de niñas y niños que interactúan entre sí.
En general, los niños se agrupan e interactúan entre ellos, las niñas también. En pocas ocasiones 
interactúan entre géneros, cuando lo hacen es de manera respetuosa, igual que con otros u otras.

- Proporción de niños y niñas que se ofrecen como voluntarios o voluntarias.
Más niños que niñas, además los niños no respetan los turnos de palabra, hay 3 que quieren hablar 
continuamente. También destaca una niña, cerca de la educadora, en la parte teórica, que habla e 
interrumpe.

- Proporción de niños y niñas en actitudes aparentemente pasivas.
Más niñas que niños, aunque en la parte teórica hay una proporción parecida.

- Proporción de niñas y niños implicados en situaciones de conflicto si hubiera.
No hay conflicto.

- Proporción de niños y niñas que se desconectan de la actividad.
No se desconectan, están muy atentos y atentas y con la motivación muy alta.

- ¿Las interacciones entre alumnado son positivas?
Muy positivas y respetuosas.

RELACIÓN EDUCADORA - ALUMNADO
- ¿El alumnado participa en las tareas propuestas por la educadora?

Sí, en todo momento.

- ¿El alumnado presta atención a las explicaciones de la educadora?
Sí, en todo momento.

- Proporción de niños y de niñas que interactúan y participan directamente en la mediación.
En la mediación del principio más los niños.

- Proporción de niñas y de niños que la educadora elige como personas voluntarias.
Pregunta de manera aleatoria.

- La educadora, ¿está más pendiente de los niños o de las niñas?
De todos y todas.
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- La educadora, ¿a qué género presta más atención en general?
Presta más atención a los niños, ya que son los que hablan más. 

- ¿La educadora integra otras diversidades o alumnado con discapacidad?
En este caso, integra con éxito a un niño con autismo. La niña con discapacidad está acompañada 
por una educadora como si fuese una más, sin problema para participar, ninguno de los dos. Lo tie-
ne en cuenta, se acerca y le ayuda en la excavación. El niño participa sin dificultad, también estudia 
el objeto que eligió y completa la ficha del registro. Con el resto del grupo hace lo mismo, es cercana 
y los trata de la misma manera.

- ¿La educadora conoce el nombre del alumnado?
No, no se usa esta herramienta.

RELACIÓN CON EL PROFESORADO
- ¿Los y las docentes se implican en la actividad? ¿Cómo intervienen?

No interviene, está atenta y se lo mira. Las personas de soporte están pendientes de las dos perso-
nas que acompañan.

- ¿El o la docente se implica formulando preguntas al alumnado?
No.

- ¿El o la docente se implica formulando preguntas a la educadora?
No.

- ¿El o la docente muestra estrategias que tengan que ver con la práctica coeducativa?
No.

NOTAS SOBRE EL TRASCURSO DE LA VISITA
Se trata del taller de arqueología. Está dividido en 4 partes: una teórica donde la educadora hace 
una introducción de la disciplina arqueológica y las sociedades indígenas ayudada por el alumnado, 
utilizando una estrategia pedagógica muy exitosa. Una segunda parte donde el alumnado excava, 
otra donde estudian el material en unas mesas como si fuera el laboratorio, y para finalizar, en el 
panel de arte rupestre, explica el arte rupestre en Uruguay y las técnicas y los colores. Al final hace 
una reflexión sobre la protección de los sitios arqueológicos para que el alumnado entienda que son 
sitios que nos dan mucha información sobre nuestro pasado y hay que protegerlos y avisar a los y 
las arqueólogas cuando encuentren algún resto y dejarlo en el sitio.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EDUCADORA:
La estrategia didáctica que utiliza la educadora funciona al cien por cien. Todo el alumnado está 
atento desde el principio, disfruta y están muy motivados y motivadas. Utiliza preguntas generado-
ras dejando que ellos y ellas hablen con libertad y se expliquen. En el taller, primero explica como lo 
tienen que hacer y después da soporte en todo momento, siempre está pendiente. A nivel emocional 
utiliza la empatía perfectamente para acercarse a los niños y niñas, también al niño con autismo.

Trabaja el empoderamiento individual: trabaja la capacidad de proponer retos ayudando a que niños 
y niñas refuercen su autoestima, dando valor siempre a todas las intervenciones.

Conductas basadas en el respeto y la cultura de paz, utiliza el diálogo a través de preguntas con res-
puestas abiertas para el enriquecimiento del grupo, y estrategias didácticas que fomentan la curiosi-
dad, indagación, reflexión, intercambio, sensibilización de los y las participantes en todo momento. 
Es un taller que fomenta la curiosidad a través del descubrimiento de diferentes objetos e interpretar 
para que servían. La educadora lo consigue a través de las preguntas abiertas y el diálogo.

Incide en el respeto que tenemos que tener cuando encontramos algún material arqueológico, lo 
que hay que hacer, dejar los restos y avisar a los y las arqueólogas. Lo hace en varias ocasiones a 
lo largo de la actividad, importante para fijar el respeto por el patrimonio y la historia del pasado y las 
culturas indígenas.

Final muy alto de energía y positivo que hace sentir bien a todos y a todas, reforzando la autoestima 
individual y colectiva. Al final de la actividad nombra al grupo como delegados a partir de ahora: 
guardianes de nuestro pasado. Pregunta si hay preguntas y les dice que le encantó estar con ellos y 
que se divirtió mucho.

A nivel de conocimientos explica con mucho detalle y de manera pedagógica el trabajo del y la ar-
queóloga y cómo vivían y que objetos utilizaban las sociedades del pasado. Conoce perfectamente 
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la temática de la actividad y como comunicarla. También se anticipa a las tareas explicando al alum-
nado como tienen que usar el material y refuerza las explicaciones repitiéndolas en alguna ocasión.
La educadora lleva dos años realizando el taller, es arqueóloga y tiene un doctorado. La experiencia 
y las capacidades propias hacen que realice su trabajo con total satisfacción.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COEDUCACIÓN:

Ocupación del espacio
La tendencia siempre es a agruparse por géneros. No hay conflicto al ocupar zonas importantes o valio-
sas, ya que el espacio es muy grande y todos y todas están cómodas.

Relación alumnado
Se relacionan entre ellas y ellos por géneros, cuando lo hacen en momentos puntuales con el otro género 
es de manera respetuosa.

Relación educador-alumnado
La relación que se establece es excelente y muy fructífera; emocionalmente se pone a la altura del alum-
nado. 

Relación profesorado
No se implica en la actividad.

EVALUACIÓN DE LA MAESTRA
La evaluación de la maestra es muy positiva y califica el trabajo de la educadora como excelente, felicita 
al museo y dice que la actividad está muy bien planificada y se disfrutan cada una de las instancias de tra-
bajo. Dice que la educadora logra motivar al alumnado independientemente de sus conocimientos previos 
y capacidades.

EVALUACIÓN DE LA EDUCADORA
La evaluación es muy positiva, la educadora, a nivel pedagógico y de conocimiento de siente prepara-
da para realizar la actividad y capta la atención del alumnado, a través de la metodología y el tiempo. El 
alumnado es el centro del aprendizaje y se logran los objetivos planteados. La evaluadora externa coinci-
de plenamente.

Los materiales bien preparados y en buen estado.
Difiere en las instalaciones del museo, ja que en los cambios de espacios que se dan en el museo, sin 
tener en cuenta las demandas del servicio educativo, dice que a veces es complicado el recibimiento del 
grupo.

Le hubiera gustado incluir a la profesora y alaba el trabajo previo de la escuela que no es frecuente y 
alaba el grupo y la experiencia enriquecedora para ella y el grupo.

RECOMENDACIONES
El lenguaje de la educadora: el lenguaje en general no es inclusivo, aunque en varias ocasiones se dirige 
a ellos y a ellas y habla de niños y niñas. Se recomienda poner atención en utilizar lenguaje inclusivo 
sobre todo en las explicaciones generales que siempre es el masculino genérico. Por ejemplo, cuando les 
encomienda ser los guardianes del pasado, las guardianas también están presentes, no se dirige a todo el 
alumnado.

Se recomienda poner el nombre a los niños y niñas entes del comienzo de la actividad.

El trabajo de los y las científicas. Las niñas necesitan referentes, ver que hay mujeres científicas para que 
integren que ellas también pueden serlo. Poner ejemplos de arqueólogas famosas o del país, que contribu-
yen al estudio del pasado. Se recomiendo tener y mostrar los libros educativos como recurso didáctico: Más 
cerca del cielo, de Moira Sotelo y Los indios de los cerritos, de Camila Gianotti de la editorial Banda Oriental, 
para enseñar al profesorado y que los conozcan. Además, sirven como referentes científicas del país.

En la explicación de las sociedades indígenas sería positivo ampliar el discurso incluyendo las diferentes 
diversidades que también vivían y los trabajos que desarrollaban. No solo la mujer, niños y niñas, que se 
sientan representados. El discurso se puede ampliar introduciendo en la cultura material que se muestra, 
objetos relacionados con el juego y objetos relacionados con el trabajo de las mujeres y explicarlo.

Otro ejemplo claro es en la zona de arte rupestre, el alumnado conoce la Cueva de las Manos, ella explica 
que hay manos de mujeres y de niños y niñas, explicar por qué se sabe y que las cuevas podían ser 
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“escuelas” donde se transmitían conocimientos y eso lo hacían las mujeres que eran las que cuidaban la 
prole.

Intentar dar la palabra a las niñas también. Los voluntarios en general y los que más hablan son los niños, 
preguntar directamente a ellas para buscar la equidad, sin que sea tan aleatorio, ¿tú qué piensas?

La educadora en este caso, en el arenero ayuda a que los niños y niñas se coloquen en las cuadrículas, 
es una oportunidad para hacer grupos mixtos y mezclados los géneros. También en las mesas, pero aquí 
hubiera sido más fácil, ja que ella indicaba donde se tenían que colocar.

Probar el trabajo colaborativo en parejas o en grupos para trabajar el debate, argumentar, convencer, 
consensuar, trabajar las competencias grupales entre ellos y ellas. Se podría dar en el momento de elegir 
las piezas de la excavación, trabajar una por parejas mixtas. Aumenta la autoestima del alumnado y la 
empatía hacia el resto del grupo.

ANNEX 15: 
Avaluació externa activitat Taller d’Art Rupestre

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN EXTERNO ACTIVIDAT EDUCATIVA

Estos son los indicadores que se tuvieron en cuenta para establecer unas pautas de observación cualitativas 
de los y de las diferentes protagonistas en la acción educativa: educadora, alumnado, profesorado y espacio 
físico.

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCADORA
- ¿Se interviene a partir de preguntas generadoras más que con explicaciones? ¿Son preguntas 
abiertas? 

- ¿Permiten aportaciones diferentes? ¿Estimulan a pensar? ¿A contrastar ideas?
Se interviene con preguntas abiertas en las que niños y niñas se pueden expresar con libertad y 
hacer aportaciones diferentes, aunque no se genera un contraste de ideas que estimule el debate.

- ¿La estrategia didáctica promueve que el alumnado se haga preguntas?
En ocasiones si, aunque sería necesario crear más debate en este sentido.

- ¿La educadora introduce la escucha activa de manera equitativa entre chicas y chicos?
No. Se hace más cargo de los niños porque son los que llaman más la atención. Quieren participar y 
no respetan el turno de palabra y hace que esté más pendiente.

- ¿Se reconoce la valía personal de cada alumno o alumna?
De los que participan sí, se positivan las respuestas.

- ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado?
Si, sobretodo en la parte del taller, donde pintan con libertad y se expresan corporalmente también 
con libertad.

- ¿Trabaja los sentimientos y las emociones en equidad a través de las estrategias didácticas?
Se trabajan las emociones grupales, la educadora se pone al nivel emocional del grupo y consigue 
su atención. De manera equitativa no se hace, ya que los niños reclaman más su atención, a pesar 
de que hay también 2 o 3 niñas que participan constantemente, aunque de manera más respetuosa 
con el grupo.

Nombre de la evaluadora externa: Maria
Nombre del centro educativo: Santa Luisa de Marillac
Fecha: 15/10/2019 a les 15:10 horas
Núm. alumnado: 17, 10 niños y 7 niñas. Una profesora.
Nombre de la actividad: Taller de Arte Rupestre
Curso/nivel: Grados 1 (6 años)
Nombre de la educadora: Ivana
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- ¿Conecta con los intereses del alumnado y su cotidianidad?
Es un tema que han trabajado previamente en el aula y están interesados, pero específicamente no 
se conecta con su realidad fuera del museo.

- ¿Tiene en cuenta la diversidad y alumnado con discapacidad?
Tiene en cuenta a los niños que se distraen y los hace participar para que vuelvan al grupo.

- ¿La educadora presta atención al lenguaje no sexista? ¿Tiene en cuenta el vocabulario inclusivo?

- ¿Usa el lenguaje de manera no discriminatoria y respetuosa con las diferencias?
No. Utiliza masculino genérico explicando la actividad y los contenidos. Para dirigirse a ellos y ellas, a 
veces desdobla la forma, puntualmente.

- ¿La educadora gestiona con éxito el comportamiento del alumnado? ¿Gestiona correctamente 
los protagonismos? ¿Y las jerarquías?

El comportamiento sí, la profesora la ayuda en algunas ocasiones donde el grupo de revoluciona 
más. Los protagonismos y jerarquías se los da a los niños que se distraen, dejando de atender a 
otros niños y niñas que también quieren participar, pero que levantan la mano y no llaman tanto la 
atención.

- ¿La estrategia didáctica está pensada con perspectiva de género?
No.

- ¿Se usa el trabajo colaborativo como metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Sí, sobretodo en la parte del taller, donde entre pequeños grupos aleatorios, niños y niñas trabajan 
juntos sin problema.

- ¿Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también el trabajo en parejas o en gru-
pos que lleva a hablar, argumentar, convencer, consensuar, etc.?

Se pone en juego el trabajo individual y en grupo. Sobre todo, en la acción grupal, niños y niñas son 
respetuosos y se ceden los materiales y el trabajo entre ellos y ellas
. 

- ¿Cuándo el alumnado se distribuye para realizar una tarea o sale como voluntario, existe algún 
criterio por parte de la educadora quien tenga en cuenta la distribución de chicas y chicos?

No, escoge niños, sobre todo en función de su comportamiento o desconexión, que son niños. Las 
niñas, aunque estén desconectadas no llaman la atención, entonces la educadora no se da cuenta.
Se formulan diferentes opciones de comunicar: ¿oral, escrito, plástico, etc.?
Oral, plástico,…

- ¿El material educativo complementario utilizado para reforzar la actividad está adaptado a la 
diversidad de un aula? ¿A diferentes niveles educativos de chicas y chicos?

Sí, todos y todas lo manipulan sin dificultad.

PAUTAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL RELATO SOBRE SOCIEDADES PREHISTÓRICAS
- Tratamiento de los roles de género y los estereotipos.

Se explican estereotipos como el de la convivencia dinosaurios, personas o que en la actualidad 
también hay indígenas, pero no se tocan temas sobre roles de género.

- Visibilizar y dar valor al trabajo de las mujeres y de los hombres.
No se hace, todo y mostrando material arqueológico en donde se podría hablar de los roles de 
trabajo en hombres y mujeres.

- Representación equilibrada de los personajes masculinos y femeninos a lo largo de la explica-
ción del discurso.

No se hace.

- Se trata la diversidad social u otros tipos de personas como por ejemplo niños, niñas o gente 
mayor.

No se trata la diversidad, se construye un discurso muy general sin profundizar en las sociedades 
indígenas que vivían en el tiempo del arte rupestre y como vivían.

- Tratamiento de las personas, personajes reales o anónimos. ¿Se buscan referentes?
No se buscan.
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- Basarse en las evidencias científicas para construir el relato.
Se basa en el material arqueológico del museo, aunque falta profundizar sobre la información cien-
tífica que por ejemplo, nos habla del uso de esas piezas por las sociedades pasadas y los roles de 
género.

- Adoptar actitud crítica ante el relato androcéntrico.
No se da porque no se tratan los estereotipos en el pasado.

- Dominio del conocimiento del tema y el currículum educativo.
Domina la actividad en sí y la temática de producción del arte rupestre, falta profundizar en inves-
tigaciones más actuales que nos dan mucha información sobre el arte rupestre, su significado, las 
técnicas artísticas y el uso de la cultura material.

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DEL ÁMBITO RELACIONAL
Ocupación del espacio
- ¿Hay un equilibrio entre la agrupación aleatoria del alumnado?

No. Se agrupan por géneros, incluso cuando suben la escalera del museo la educadora hace dos 
filas agarrando de su mano a un niño y una niña y se colocan detrás por géneros haciendo dos filas.

- Proporción de niños y niñas que ocupan el centro de la sala del museo, cerca de la educadora.
En este caso es bastante igual. Aunque por grupo, durante el recorrido, hay un grupo de niñas que 
se colocan cerca de la educadora en ocasiones, y un grupo de niños, en otras ocasiones. Detrás 
observamos algunos niños con tendencia a distraerse.

- Proporción de niños y niñas que ocupan las zonas periféricas (detrás, en los costados, lejos de la 
educadora).

Es indistinto en este caso. El grupo, de 17 personas se puede distribuir bien cerca de donde trans-
curre la acción.

- Proporción de niños y niñas que manipulan el material educativo.
Hay material para que todos y todas puedan hacer uso.

- Proporción de niñas y niños en actitud de apoyo.
No se da, participan todos y todas, el taller está adaptado para sus edades.

- Proporción de niñas y niños que recogen el material educativo.
No recogen.

RELACIÓN ENTRE ALUMNADO
- Proporción de niñas que interactúan entre ellas.

- Proporción de niños que interactúan entre ellos.

- Proporción de niñas y niños que interactúan entre sí.
Niños y niñas interactúan por géneros. En el taller se distribuyen como ellos y ellas quieren para 
pintar, en 6 grupos de 3. Hay 2 grupo de niños, 1 de niñas y 3 mixtos. Los mixtos son de 2 niños y 1 
niñas, dos de ellos y el otro de 2 niñas, y un niño.

- Proporción de niños y niñas que se ofrecen como voluntarios o voluntarias.
Se ofrecen de todo tipo, por lo general 3 niñas que se sitúan delante y están atentas y unos 5 niños 
que hablan y levantan la mano.

- Proporción de niños y niñas en actitudes aparentemente pasivas.
De manera más pasiva se comportan las niñas, lo que hace que la atención la capten los niños.

- Proporción de niñas y niños implicados en situaciones de conflicto si hubiera.
No hay.

- Proporción de niños y niñas que se desconectan de la actividad.
Dos, tres niños en las explicaciones.

- ¿Las interacciones entre alumnado son positivas?
Muy positivas.
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RELACIÓN EDUCADORA - ALUMNADO
- ¿El alumnado participa en las tareas propuestas por la educadora?

Si, por lo general todos y todas.

- ¿El alumnado presta atención a las explicaciones de la educadora?
Si, por lo general todos y todas.

- Proporción de niños y de niñas que interactúan y participan directamente en la mediación.
Sobre todo, niños que no respetan el turno de palabra y algunas niñas que levantan la mano.

- Proporción de niñas y de niños que la educadora elige como personas voluntarias.
Eligió niños.

- La educadora, ¿está más pendiente de los niños o de las niñas?
De los niños.

- La educadora, ¿a qué género presta más atención en general?
A los niños.

- ¿La educadora integra otras diversidades o alumnado con discapacidad?
Integra a niños que no están atentos a la actividad o están alejados de donde se produce la actividad.

- ¿La educadora conoce el nombre del alumnado?
No. Pregunta el nombre a 3 niños con los que interactúa directamente para hacerlos participar, 
después se dirige a ellos por el nombre.

RELACIÓN CON EL PROFESORADO
- ¿Los y las docentes se implican en la actividad? ¿Cómo intervienen?

Interviene para llamar la atención de los niños y niñas cuando se exaltan. En el taller le dice a la 
educadora que la puede ayudar si quiere, pero no se acaba implicando.

- ¿El o la docente se implica formulando preguntas al alumnado?
No, solo interviene para decir que trabajaron en la clase el tema de la pintura corporal y los indíge-
nas, y que por eso el alumnado habla de que las pinturas se pintan con sangre.

- ¿El o la docente se implica formulando preguntas a la educadora?
No.

- ¿El o la docente muestra estrategias que tengan que ver con la práctica coeducativa?
No.

NOTAS SOBRE EL TRASCURSO DE LA VISITA
La visita tiene una parte teórica y otra más práctica. Se visita la sala Cuenca del Plata con el fin de que el 
grupo pueda contextualizarse en la región en un tiempo prehistórico para luego, en el espacio del taller, 
ahondar en la temática del arte rupestre. En la sala del taller, se observarán en imágenes con un ppt, 
diferentes manifestaciones de grabados y pinturas rupestres pudiendo profundizar en contenidos. Para 
finalizar se realiza el taller práctico donde el grupo puede experimentar el arte rupestre desde la creación 
plástica y el movimiento. Cuando acaba el taller, la educadora decide visitar otra sala con el alumnado, 
ya que todavía hay tiempo.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EDUCADORA:
A nivel emocional, la educadora gestiona muy bien las situaciones y la participación del grupo. Utiliza 
técnicas para dialogar abiertamente y para calmar la excitación del grupo en algunos momentos puntua-
les. Se aproxima con empatía a ellos y ellas y se agacha para tener una relación más cercana con ellos 
y ellas. También se preocupa de acercar la actividad a niños que están más dispersos o alejados del 
grupo. Trabaja la asertividad generando un espacio de confianza.

Utiliza estrategias didácticas que ayudan a captar la atención de los niños y niñas: reflexión, imaginación, 
preguntas abiertas y participación.

Es muy respetuosa con el alumnado y se crea muy buen ambiente de trabajo. Es asertiva, empática, y 
permite que el alumnado se desenvuelva con libertad y creatividad. Fomenta la curiosidad y la indaga-
ción, en el taller todo el alumnado participa de una manera consciente y disfrutan.

La educadora lleva tres años realizando el taller, es licenciada en Bellas Artes.
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COEDUCACIÓN:
OCUPACIÓN DEL ESPACIO

Los niños y niñas se agrupan por géneros normalmente. Cerca de la educadora se agrupan niños y niñas 
indistintamente, cosa que es más normal cuando son de menor edad. A medida que crecen es cuando 
los roles se visualizan más.

RELACIÓN ALUMNADO
Relación positiva en todo momento, y se mezclan en el trabajo colaborativo.

RELACIÓN EDUCADORA-ALUMNADO
Se establece una relación de confianza muy positiva.

RELACIÓN PROFESORADO
La profesora no se implica.

EVALUACIÓN DE LA MAESTRA
La maestra califica la actividad como excelente, la atención de la educadora también como excelente y 
dice que fue muy atenta y amorosa con todo el grupo.

EVALUACIÓN DE LA EDUCADORA
En relación al planteamiento didáctica y el funcionamiento de la actividad, la educadora evalúa su expe-
riencia positivamente. Evalúa como conseguido sentirse preparada y formada para realizar la actividad, 
cree que el museo preparó la visita previamente mediante las pautes educativas que se facilitan de la 
actividad, los materiales educativos estaban bien preparados y en buen estado, se ha ceñido al tiempo en 
el que está planteada la actividad y notaba que captabas el interés del grupo a través de la metodología 
utilizada. Sus aptitudes didácticas también las evalúa como conseguidas (segundo grado del cuestionario 
más alto), las explicaciones y contenidos claros, el uso diversificado de recursos y la adaptación y usos 
correctos del lenguaje para promover diálogo y reflexión. Como poco conseguido evalúa que el alumnado 
fuera el centro del aprendizaje y la reflexión final sobre el aprendizaje conseguido. Cree que se consiguie-
ron los objetivos de aprendizaje de la actividad.

La evaluación externa está en consonancia con la evaluación de la educadora. 

RECOMENDACIONES
Se recomienda poner atención en utilizar lenguaje inclusivo sobre todo en las explicaciones generales que 
siempre es el masculino genérico.

Se recomiendo poner el nombre a los niños y niñas entes del comienzo de la actividad.

Se recomienda intentar que participen las niñas también cuando se piden personas voluntarias. La 
estrategia de sacar niños que están distraídos de la actividad no nos puede condicionar a que sean ellos 
siempre los participantes. Se les puede mover de sitio o acercarlos simplemente sin la necesidad que 
tengan que ser ellos los que realizan la acción. Hay que intentar combinar los y las voluntarias e intentar 
que participe todo el grupo en la medida que se pueda.

Se recomienda hacer grupos mixtos en el taller para fomentar los vínculos del grupo y generar empatías 
con otros y otras compañeras con los que no se está habituado a trabajar.

En cuanto a la temática de la actividad se recomienda revisar y ordenar pedagógicamente el relato que se 
explica e introducir las funciones de la sociedad y la diversidad en cuanto al arte rupestre y las socieda-
des indígenas del pasado. Los objetos nos dan mucha información, se recomienda revisar la bibliografía 
científica más actual. Ejemplo: la cueva de las manos: podría ser un espacio de transmisión de conoci-
mientos de madres a niños y niñas. Las manos que están pintadas se piensa que son de mujeres, por ser 
de pequeño tamaño. Es una cueva, donde las tareas de mantenimiento y cuidados del grupo realizadas 
por mujeres, se llevaban a cabo. 

Se recomienda preguntar al objeto: para que servía y quien lo utilizaba, pudiendo completar el discurso 
introduciendo las sociedades indígenas del pasado y su organización. No hay un discurso ordenado 
sobre el arte rupestre y las sociedades que lo llevaban a cabo, tampoco sobre diferentes interpretaciones 
que se dan.

Sería positivo revisar el discurso de esta actividad con otras educadoras del museo con conocimientos 
sobre prehistoria y arqueología, para que sea ordenado y coherente, adaptándolo pedagógicamente de 
una manera más clara y con unos objetivos concretos de qué se quiere explicar.
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Se recomienda profundizar y hacer paralelismos con el arte actualidad, semejanzas y funciones.

Se recomienda revisar las imágenes del ppt y cambiarlas por otras más inclusivas, vemos hombres reali-
zando las tareas, faltan mujeres, niños, niñas…

Se recomienda mejorar la introducción al museo en el que se encuentran además de las normas de con-
vivencia y repetirlas cuando el grupo se altera.

Se recomienda enseñar y aprovechar el mortero que es el símbolo del museo.

Estos son los indicadores que se tuvieron en cuenta para establecer unas pautas de observación cualitativas 
de los y de las diferentes protagonistas en la acción educativa: educadora, alumnado, profesorado y espacio 
físico.

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCADORA
- ¿Se interviene a partir de preguntas generadoras más que con explicaciones? ¿Son preguntas 
abiertas? 

- ¿Permiten aportaciones diferentes? ¿Estimulan a pensar? ¿A contrastar ideas?
Si, en todo momento. La educadora con preguntas abiertas da paso al diálogo constante y la re-
flexión del grupo que se interesa y pregunta.

-¿La estrategia didáctica promueve que el alumnado se haga preguntas?
Sí, en todo momento ayuda a que se expresen con libertad y respeto.

- ¿La educadora introduce la escucha activa de manera equitativa entre chicas y chicos?
La introduce, pero con aquellos niños o niñas que insisten en participar, no se fija en otros y otras 
que están atentas y son más discretas.

- ¿Se reconoce la valía personal de cada alumno o alumna?
Sí en todo momento, de los y las que participan, en el taller también. Resalta lo bien que lo hacen y 
parafrasea algunos de los comentarios dándoles valor.

- ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado?
Sí, en todo momento.

- ¿Trabaja los sentimientos y las emociones en equidad a través de las estrategias didácticas?
Trabaja la educación emocional acercándose al alumnado en todo momento. Es cercana y crea muy 
buen ambiente de trabajo.

- ¿Conecta con los intereses del alumnado y su cotidianidad?
Sí, se dialoga sobre que objetos de barro utilizan hoy en día, sobre las lenguas indígenas y las pala-
bras que heredamos, sobre el 12 de octubre, niños y niñas aportan.

ANNEX 16: 
Avaluació externa activitat: Taller de Ceràmica

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN EXTERNO ACTIVIDAT EDUCATIVA

Nombre de la evaluadora externa: Maria
Nombre del centro educativo: Colegio Arnold Gesell (privado)
Fecha: 17/x10/2019 a les 9:00 horas
Núm. alumnado: 25, 11 niños, 14 niñas y una profesora.
Nombre de la actividad: Taller de Cerámica.
Curso/nivel: Grado 3 (8 años)
Nombre de la educadora: Jimena
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- ¿La educadora presta atención al lenguaje no sexista? ¿Tiene en cuenta el vocabulario inclusivo? 
¿Usa el lenguaje de manera no discriminatoria y respetuosa con las diferencias?

La educadora es muy respetuosa con el grupo, no utiliza el lenguaje inclusivo, explica en masculino 
genérico.

- ¿La educadora gestiona con éxito el comportamiento del alumnado? ¿Gestiona correctamente 
los protagonismos? ¿Y las jerarquías?

Gestiona el grupo de manera muy satisfactoria, intenta que hablen todos y todas, no hay jerarquías 
que destaquen, el alumnado es respetuoso.

- ¿La estrategia didáctica está pensada con perspectiva de género?
No en el lenguaje, pero introduce temáticas femeninas como por ejemplo las mujeres que fabricaban 
chicha, la transmisión de conocimiento de boca en boca por las abuelas (recetas), la escultura de 
Nayarit y la lactancia, la diversidad social.

- ¿Se usa el trabajo colaborativo como metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Se usa el trabajo individual, en el taller, cada niño y niña fabrica su propia vasija.

- ¿Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también el trabajo en parejas o en gru-
pos que lleva a hablar, argumentar, convencer, consensuar, etc.?

El trabajo y esfuerzo individual.

- ¿Cuándo el alumnado se distribuye para realizar una tarea o sale como voluntario, existe algún 
criterio por parte de la educadora quien tenga en cuenta la distribución de chicas y chicos?

No, la distribución es aleatoria y se juntan normalmente por géneros.

- Se formulan diferentes opciones de comunicar: ¿oral, escrito, plástico, etc.?
Oral, plástico, corporal…

- ¿El material educativo complementario utilizado para reforzar la actividad está adaptado a la 
diversidad de un aula? ¿A diferentes niveles educativos de chicas y chicos?

El material educativo son las piezas del museo que la educadora adapta a los diferentes niveles edu-
cativos en su discurso. En cuanto al taller, niños y niñas no tienen ninguna dificultad en su eso.

PAUTAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL RELATO SOBRE SOCIEDADES PREHISTÓRICAS

Tratamiento de los roles de género y los estereotipos.
En cuanto a la narrativa se introducen temáticas que tienen que ver con los trabajos y roles femeni-
nos: elaboraban chicha, transmisión de conocimientos, diversidad indígena y lactancia normalizada. 
Cuando se habla de diversidad, los niños y niñas hablan del hombre indígena, ella pregunta si solo 
vivían hombres, ahí sale la diversidad, el reflejo con la sociedad actual.

- Visibilizar y dar valor al trabajo de las mujeres y de los hombres.
Sí, se visibiliza el trabajo y roles de la mujer indígena.

- Representación equilibrada de los personajes masculinos y femeninos a lo largo de la explica-
ción del discurso.

Es un tema, que por tratarse de la fabricación de la cerámica gira acerca del mundo femenino.

- Se trata la diversidad social u otros tipos de personas como por ejemplo niños, niñas o gente 
mayor.

En un momento se habla de las sociedades indígenas y la educadora pregunta quienes eran los 
indígenas y se habla de la diversidad.

- Tratamiento de las personas, personajes reales o anónimos. ¿Se buscan referentes?
La figura Nayarit es un referente que se utiliza pedagógicamente. Se habla de personajes anónimos y 
su manera de relacionarse.

-Basarse en las evidencias científicas para construir el relato.
Sí, el discurso está muy bien trabajado y argumentado.

- Adoptar actitud crítica ante el relato androcéntrico.
Habla de la diversidad.
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- Dominio del conocimiento del tema y el currículum educativo.
Totalmente.

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DEL ÁMBITO RELACIONAL
OCUPACIÓN DEL ESPACIO

- ¿Hay un equilibrio entre la agrupación aleatoria del alumnado?
No, se agrupan por géneros.

- Proporción de niños y niñas que ocupan el centro de la sala del museo, cerca de la educadora.
En este caso y por la edad, se observa en grupos muy jóvenes, estar cerca de la educadora lo bus-
can niñas y niños.

- Proporción de niños y niñas que ocupan las zonas periféricas (detrás, en los costados, lejos de la 
educadora).

Algunos niños y niñas más discretas.

- Proporción de niños y niñas que manipulan el material educativo.
Todos y todas.

- Proporción de niñas y niños en actitud de apoyo.

- Proporción de niñas y niños que recogen el material educativo.
No se recoge, cada niño y niñas recoge su vasija para llevársela a la escuela.

RELACIÓN ENTRE ALUMNADO
- Proporción de niñas que interactúan entre ellas.

- Proporción de niños que interactúan entre ellos.

- Proporción de niñas y niños que interactúan entre sí.
Niños y niñas interactúan por género, aunque tampoco tienen problemas en relacionarse entre otros 
géneros, pero los grupos que se forman no son mixtos.

- Proporción de niños y niñas que se ofrecen como voluntarios o voluntarias.
Se ofrecen más niños que niñas.

- Proporción de niños y niñas en actitudes aparentemente pasivas.
Indistintamente, aunque más que pasiva es discreta, todos y todas participa.

- Proporción de niñas y niños implicados en situaciones de conflicto si hubiera.
Hay un niño y una niña que tienen un conflicto, la educadora lo arregla de manera muy satisfactoria a 
nivel emocional y se acaban abrazando.

- Proporción de niños y niñas que se desconectan de la actividad.
No se observan.

- ¿Las interacciones entre alumnado son positivas?
Muy positivas.

RELACIÓN EDUCADORA - ALUMNADO
- ¿El alumnado participa en las tareas propuestas por la educadora?

Sí, todos y todas quieren participar.

- ¿El alumnado presta atención a las explicaciones de la educadora?
Sí, en todo momento.

- Proporción de niños y de niñas que interactúan y participan directamente en la mediación.
Más niños que niñas, la educadora les da más oportunidades.

- Proporción de niñas y de niños que la educadora elige como personas voluntarias.
Hablan más niños.

- La educadora, ¿está más pendiente de los niños o de las niñas?
Niños.
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- La educadora, ¿a qué género presta más atención en general?
Intenta prestar atención a todos y todas, pero los niños llaman más su atención y por eso participan 
más.

- ¿La educadora integra otras diversidades o alumnado con discapacidad?
Hay un niño en silla de ruedas, lo integra y se integra, sin ninguna anormalidad.
¿La educadora conoce el nombre del alumnado?
No.

RELACIÓN CON EL PROFESORADO
- ¿Los y las docentes se implican en la actividad? ¿Cómo intervienen?

La maestra se implica en la actividad desde el principio. Es un tema que trabajaron en clase y a ve-
ces interviene de manera muy respetuosa introduciendo ideas trabajadas en el aula. Se complemen-
ta con la educadora y enriquece el discurso. Recapitaliza y resignifica el discurso de la educadora y 
viceversa.

- ¿El o la docente se implica formulando preguntas al alumnado?
Sí, aporta información sobre temas trabajados en clase.

- ¿El o la docente se implica formulando preguntas a la educadora?
Sí, se enriquece el discurso mutuamente con mucho respeto.

- ¿El o la docente muestra estrategias que tengan que ver con la práctica coeducativa?
No con la práctica coeducativa consciente, pero indirectamente trabaja la cultura de paz en su dis-
curso. Habla del pueblo indígena, que no ha desaparecido, que hemos heredado cosas de los indí-
genas y que eso nos enriquece. Habla del 12 de octubre, explica que en la escuela han rebautizado 
el día, como el día de las culturas y explica que a veces la historia no nos explica toda la verdad, que 
fue una batalla sangrienta, pero que la cultura indígena sigue con los charrúas, guaraníes, chanas…

A nivel emocional es muy cercana con el grupo y refuerza continuamente la autoestima grupal e 
individual alabando lo que están haciendo y reforzando el discurso de qué es un museo y que ahora 
están haciendo de investigadores e investigadoras y que suerte tienen de estar allí. También en el ta-
ller refuerza la autoestima del grupo diciendo que están haciendo de artesanos y felicitando el trabajo 
que hacen.

Se complementa en todo momento con la educadora, de manera muy respetuosa.

NOTAS SOBRE EL TRASCURSO DE LA VISITA
La actividad consta de dos partes, una más teórica por las salas del museo y otra práctica en la sala 
taller de manipulación de arcilla.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EDUCADORA:
La estrategia didáctica que utiliza la educadora funciona al cien por cien. Todo el alumnado está 
atento desde el principio, disfruta y están muy motivados y motivadas. Utiliza preguntas generado-
ras dejando que ellos y ellas hablen con libertad y se expliquen. En el taller, primero explica como lo 
tienen que hacer y después da soporte en todo momento, siempre está pendiente. A nivel emocional 
utiliza la empatía perfectamente para acercarse a los niños y niñas, también al niño discapacitado.

Trabaja el empoderamiento individual: trabaja la capacidad de proponer retos ayudando a que niños 
y niñas refuercen su autoestima, dando valor siempre a todas las intervenciones. Deja tiempo para 
que vean y observen la sala antes de continuar el discurso.

Utiliza la pedagogía del objeto de manera muy satisfactoria, preguntando al objeto el qué, el cómo, el 
quien…a los alumnos que están muy atentos.

Conductas basadas en el respeto y la cultura de paz, utiliza el diálogo a través de preguntas con 
respuestas abiertas para el enriquecimiento del grupo, y estrategias didácticas que fomentan la 
curiosidad, indagación, reflexión, intercambio, sensibilización de los y las participantes en todo mo-
mento. Es un taller que fomenta la curiosidad y la expresión libre del arte. Se refuerza positivamente 
el trabajo que están realizando en el taller en todo momento.

Introduce la perspectiva de género en las temáticas que van surgiendo en la visita teórica.
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A nivel de conocimientos explica con mucho detalle y de manera pedagógica la historia y manufac-
tura de la cerámica. Empieza por contextualizar muy bien el momento temporal y social. Después 
técnicas, materiales, decoración…de manera muy fluida y ordenada ampliando el discurso con las 
aportaciones de la profesora y el alumnado. Conoce perfectamente la temática de la actividad y 
como comunicarla. También se anticipa a las tareas explicando al alumnado como tienen que usar el 
material y refuerza las explicaciones repitiéndolas en alguna ocasión y felicitando a niños y niñas por 
los resultados.

Sabe recoger y positivizar el discurso de la maestra, se complementa con total satisfacción con ella, 
enriqueciendo el discurso y el debate, sabiendo volver en todo momento al discurso iniciado con 
anterioridad.

La educadora lleva dos años realizando el taller, es arqueóloga y tiene un doctorado. La experiencia 
y las capacidades propias hacen que realice su trabajo con total satisfacción.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COEDUCACIÓN:
OCUPACIÓN DEL ESPACIO

Niñas y niños ocupan el espacio por grupos de igual género. Buscan estar cerca de la educadora 
tanto niños como niñas. En el taller se distribuyen aleatoriamente por grupos pequeños del mismo 
género.

RELACIÓN ALUMNADO
La relación es positiva y fluida.

RELACIÓN EDUCADOR-ALUMNADO
Relación muy respetuosa y muy próxima.

RELACIÓN PROFESORADO
La maestra de relaciona con el grupo de manera muy respetuosa y positiva a nivel emocional. Está 
pendiente del grupo y aporta mucha información y se complementa perfectamente con la educadora 
y el alumnado durante toda la actividad.

EVALUACIÓN DE LA MAESTRA
Califica la actividad como excelente y dice que enriqueció muchísimo la información que tenían. Valo-
ra muy positivamente la experiencia del taller de arte y la manipulación del barro. Califica la atención 
de la educadora como excelente y las de las personas trabajadoras del museo también. Hace un 
comentario muy positivo: “nos vamos con el alma llena, muchas gracias, gran equipo”.

EVALUACIÓN DE LA EDUCADORA
En relación al planteamiento didáctico y el funcionamiento de la actividad lo siente como muy 
conseguido, preparada y formada, se ha podido ceñir al tiempo, captaba la atención del grupo, etc. 
También autoevalúa sus aptitudes didácticas personales como muy conseguidas: explicaciones y 
contenidos claros, uso diversificado de recursos, adaptación y usos correctos del lenguaje promo-
viendo el diálogo y reflexión, el alumnado es el centro del aprendizaje y se hace una reflexión final 
sobre el aprendizaje conseguido.

La participación del alumnado y de la profesora fue muy adecuada y cree que se consiguieron los 
objetivos que se especifican en la actividad.

Hace algunas aportaciones y observaciones: para ella fue un taller ideal que sucede muy pocas 
veces al año. Y dice que esa particularidad la generó la docente en cómo se predispuso frente al 
grupo y a la visita al museo. Explica que en la mayoría de los casos la docente se deslinda de toda 
responsabilidad didáctica y de cuestiones prácticas al entrar al museo. En este caso, desde el inicio, 
se puso a disposición en organizar al grupo en los espacios y en interactuar con ella y con su clase 
para capitalizar y resignificar los contenidos brindados. De esa manera se enriqueció mucho la acti-
vidad.

La educadora hace una crítica a los espacios del museo: explica que, donde se realizaron las diver-
sas acciones, es necesario aclarar que el espacio de recepción es provisional y por ello las condicio-
nes no son las ideales ni las que desearía para recibir a los grupos. En relación al espacio de taller en 
sí mismo, se agendó esa actividad el jueves de manera excepcional por lo que los talleres donde se 
regularmente se realizan no estaban disponibles y se acondicionó una galería para poder desarrollar 
el taller. No generó impedimentos, pero la disposición espacial y las condiciones eran las óptimas. 
Sin embargo, ello no impidió el buen desarrollo del taller. Ella personalmente no revisó los espacios 
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del taller, pero aclara que confía plenamente en el equipo educativo que lo hizo. Personalmente dice 
que disfrutó mucho.

RECOMENDACIONES
El lenguaje de la educadora: el lenguaje en general no es inclusivo, aunque en varias ocasiones se 
dirige a ellos y a ellas y habla de niños y niñas. Se recomienda poner atención en utilizar lenguaje 
inclusivo sobre todo en las explicaciones generales que siempre es el masculino genérico. Se pue-
den aplicar diferentes estrategias, como por ejemplo poner el nombre a los niños y niñas entes del 
comienzo de la actividad.

Intentar dar la palabra a las niñas también. Los voluntarios en general y los que más hablan son 
los niños, preguntar directamente a ellas para buscar la equidad, sin que sea tan aleatorio, ¿tú qué 
piensas?

A nivel didáctico de recomienda la resignificación y el parafraseo de las respuestas y comentarios 
de los niños y niñas. Repitiendo en voz alta las aportaciones, hace que todo el grupo lo escuche y 
favorece la autoestima del niño o niña.

Introducir la diversidad en el discurso también a nivel de la infancia, buscar piezas en la exposición o 
en ejemplos hablados de juegos hechos con cerámica, fichas, figuras etc, buscar referentes para los 
niños y niñas.

ANNEX 17: 
 Avaluació educadora: Taller d’Arqueologia

VALORACIÓN ACTIVIDAD EDUCATIVA EDUCADORAS

Fecha: 10/10
Nombre de la persona educadora: Jimena
Actividad que realizaste: Taller de Arqueología
Centro educativo/Curso:  Escuela 192

En relación al planteamiento didáctico y 
funcionamiento de la actividad

Muy 
conseguido

Conseguido
Poco

conseguido
No 

conseguido 

¿Te sientes preparada y formada para realizar 
la actividad?*

X

¿Crees que el museo preparó la visita previa-
mente mediante las pautes educativas que se 
facilitan de la actividad?

X

¿Los materiales educativos estaban bien 
preparados y en buen estado?

X

¿Te has podido ceñir al tiempo en el que está 
planteada la actividad?**

X

¿Has notado si captabas el interés del grupo 
a través de la metodología utilizada? ***

X
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:
La docente fue muy amable y atenta con los niños, pero yo no tuve mucha oportunidad incorporarla a la acti-
vidad de manera más activa. Se notaba un lindo trabajo en el aula y un buen abordaje por parte de la docente. 
Los recientes cambios impuestos respecto al funcionamiento de los espacios y el ingreso ha complicado la 
recepción del grupo. De todas formas, dado que la agenda no estaba cargada permitió que esos cambios no 
impactaran negativamente.
Los espacios de uso y circulación se revisan y preparan regularmente, aunque hay aspectos de funcionamien-
to interno y condiciones edilicias que exceden nuestra posibilidad y deseo de cómo funcionar.
Fue un grupo precioso que ha ayudado que la actividad se lleve a cabo de manera ideal y muy disfrutable y 
enriquecedora para el grupo y para mí.

Auto evalúa 
aptitudes 
didácticas

 personales

Explicaciones y con-
tenidos claros

X

Uso diversificado de 
recursos

X

Adaptación y 
usos correctos del 
lenguaje/promover 
diálogo y reflexión

X

Alumnado centro del 
aprendizaje

X

Reflexión final sobre 
el aprendizaje con-
seguido

X

¿La participación del alumnado fue adecua-
da?

X

¿La participación del profesorado fue adecua-
da?

X

¿Crees que se consiguieron los objetivos que 
se especifican en la actividad?

X

Aspectos prácticos
Muy 

conseguido
Conseguido

Poco 
conseguido

No 
conseguido

¿Has revisado y preparado los espacios pre-
viamente a la visita? (zona de la actividad, de 
descanso, los WC., espacios mochilas, etc.)

X

¿El primer contacto en la entrada al museo ha 
sido correcto? (saludo, explicación de normas 
y funcionamiento, de conocimiento de conte-
nidos previos trabajados, etc.)

X

¿El profesorado han participado en la organi-
zación de las cuestiones prácticas?

X

¿Consideras que se hizo un buen uso de las 
instalaciones del museo?

X
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ANNEX 18: 
Avaluació educadora: Taller d’Art Rupestre

VALORACIÓN ACTIVIDAD EDUCATIVA EDUCADORAS

Fecha: 15/10/19
Nombre de la persona educadora: Ivanna
Actividad que realizaste: Taller de Arte Rupestre
Centro educativo/Curso: 2do año Colegio Santa Luisa de Marillac

En relación al planteamiento didáctico y 
funcionamiento de la actividad

Muy 
conseguido

Conseguido
Poco

conseguido
No 

conseguido 

¿Te sientes preparada y formada para realizar 
la actividad?*

X

¿Crees que el museo preparó la visita previa-
mente mediante las pautes educativas que se 
facilitan de la actividad?

X

¿Los materiales educativos estaban bien 
preparados y en buen estado?

X

¿Te has podido ceñir al tiempo en el que está 
planteada la actividad?**

X

¿Has notado si captabas el interés del grupo 
a través de la metodología utilizada? ***

X

Auto evalúa 
aptitudes 
didácticas

 personales

Explicaciones y con-
tenidos claros

X

Uso diversificado de 
recursos

X

Adaptación y 
usos correctos del 
lenguaje/promover 
diálogo y reflexión

X

Alumnado centro del 
aprendizaje

X

Reflexión final sobre 
el aprendizaje con-
seguido

X

¿La participación del alumnado fue adecua-
da?

X

¿La participación del profesorado fue adecua-
da?

X

¿Crees que se consiguieron los objetivos que 
se especifican en la actividad?

X

Aspectos prácticos
Muy 

conseguido
Conseguido

Poco 
conseguido

No 
conseguido

¿Has revisado y preparado los espacios pre-
viamente a la visita? (zona de la actividad, de 
descanso, los WC., espacios mochilas, etc.)

X

¿El primer contacto en la entrada al museo ha 
sido correcto? (saludo, explicación de normas 
y funcionamiento, de conocimiento de conte-
nidos previos trabajados, etc.)

X

¿El profesorado han participado en la organi-
zación de las cuestiones prácticas? X

¿Consideras que se hizo un buen uso de las 
instalaciones del museo? X
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:
La llegada se dio en el espacio de espera común donde había otros grupos de niños. Fue un grupo intenso e 
interesante en su participación.

ANNEX 19: 
Avaluació educadora: Taller de Ceràmica

VALORACIÓN ACTIVIDAD EDUCATIVA EDUCADORAS

Fecha: 17/10
Nombre de la persona educadora: Jimena
Actividad que realizaste: Taller de Barro
Centro educativo/Curso:  Colegio Arnold  Gesell

En relación al planteamiento didáctico y 
funcionamiento de la actividad

Muy 
conseguido

Conseguido
Poco

conseguido
No 

conseguido 

¿Te sientes preparada y formada para realizar 
la actividad?*

X

¿Crees que el museo preparó la visita previa-
mente mediante las pautes educativas que se 
facilitan de la actividad?

X

¿Los materiales educativos estaban bien 
preparados y en buen estado?

X

¿Te has podido ceñir al tiempo en el que está 
planteada la actividad?**

X

¿Has notado si captabas el interés del grupo 
a través de la metodología utilizada? ***

X

Auto evalúa 
aptitudes 
didácticas

 personales

Explicaciones y con-
tenidos claros

X

Uso diversificado de 
recursos

X

Adaptación y 
usos correctos del 
lenguaje/promover 
diálogo y reflexión

X

Alumnado centro del 
aprendizaje

X

Reflexión final sobre 
el aprendizaje con-
seguido

X

¿La participación del alumnado fue adecua-
da?

X

¿La participación del profesorado fue adecua-
da?

X

¿Crees que se consiguieron los objetivos que 
se especifican en la actividad?

X
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:
Fue un taller ideal, suceden muy pocas veces al año. Y esa particularidad la genera la docente en cómo se 
predispuso frente al grupo y a la visita al museo. En la mayoría de los casos la docente se deslinda de toda 
responsabilidad didáctica y de cuestiones prácticas al entrar al museo. En este caso, Lilian desde el inicio se 
puso a disposición en organizar al grupo en los espacios e interactuar conmigo y con su clase para capitalizar 
y resignificar los contenidos brindados. De esa manera enriqueció mucho la instancia de taller. 

Respecto a los espacios del museo donde se realizaron las diversas instancias, es necesario aclarar que el 
espacio de recepción es provisorio y por ello las condiciones no son las ideales ni las que desearía para recibir 
grupos.

En relación al espacio de taller en sí mismo, se agendó esa actividad el jueves de manera excepcional por lo 
que los talleres donde se regularmente se realizan no estaban disponibles y se acondicionó una galería para 
poder desarrollar el taller. No generó impedimentos, pero la disposición espacial y las condiciones del espacio 
a nivel edilicio no eran las óptimas. Sin embargo, ello no impidió el buen desarrollo del taller.

Ambos espacios yo no los he revisado ni preparado solo revisé antes del inicio para corroborar. Pero confío 
plenamente en Constanza y Fabiana que siempre están pendientes de que estemos a gusto, dentro de las 
posibilidades.

La verdad fue un taller de los que disfruto mucho.

Aspectos prácticos
Muy 

conseguido
Conseguido

Poco 
conseguido

No 
conseguido

¿Has revisado y preparado los espacios pre-
viamente a la visita? (zona de la actividad, de 
descanso, los WC., espacios mochilas, etc.)

X

¿El primer contacto en la entrada al museo ha 
sido correcto? (saludo, explicación de normas 
y funcionamiento, de conocimiento de conte-
nidos previos trabajados, etc.)

X

¿El profesorado han participado en la organi-
zación de las cuestiones prácticas? X

¿Consideras que se hizo un buen uso de las 
instalaciones del museo? X

ANNEX 20: 
Avaluacions del professorat: Taller d’Arqueologia

Actividad: Taller de Arqueología
Fecha: 10/10/2019
Docente: Cecilia

¿Cómo calificaría la actividad que realizó?
 Excelente     Muy buena     Buena     Regular     Mala

Comentarios: Considero que la actividad está planificada de forma que se disfrutan cada una de las instan-
cias de trabajo. Logra motivar a todos los participantes independientemente de sus conocimientos previos y 
capacidades.

¿Cuál considera que es el aporte que implicó la actividad a su clase?
Considero que el mayor aporte es el acercamiento práctico a la metodología de trabajo de los arqueólogos.
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ANNEX 21: 
Avaluacions del professorat: Taller d’Art Rupestre

ANNEX 22: 
Avaluacions del professorat: Taller de Ceràmica

¿Ha logrado agendar en la fecha y actividad que esperaba realizar?
(en caso de que no, especificar por qué)
 Sí  No _____________________________________________________________

¿Cómo calificaría la atención de los educadores del museo?
 Excelente Muy buena Buena  Regular   Mala

Comentarios: Muy correcta y clara

¿Cómo calificaría la atención de los trabajadores del museo?
 Excelente Muy buena Buena  Regular  Mala

Comentarios: Felicito al museo por la propuesta

Actividad: Taller de Arte Rupestre
Fecha: 15/10/2019
Docente: Romina

Actividad: Taller de Cerámica
Fecha: 17/10/2019
Docente: Lilian

¿Cómo calificaría la actividad que realizó?
 Excelente     Muy buena     Buena      Regular     Mala
Comentarios:

¿Cuál considera que es el aporte que implicó la actividad a su clase?
Consolidó los conceptos que se abordaron en clase. Los niños pudieron experimentar y realizar arte rupestre.

¿Ha logrado agendar en la fecha y actividad que esperaba realizar?
(en caso de que no, especificar por qué)
 Sí  No _____________________________________________________________

¿Cómo calificaría la atención de los educadores del museo?
 Excelente Muy buena Buena  Regular  Mala

Comentarios: Muy atenta a todos los niños, amorosa.

¿Cómo calificaría la atención de los trabajadores del museo?
 Excelente Muy buena Buena  Regular  Mala

Comentarios: ¡Muchas gracias¡

¿Cómo calificaría la actividad que realizó?
 Excelente     Muy buena     Buena      Regular     Mala

Comentarios: Enriqueció muchísimo nuestra información
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¿Cuál considera que es el aporte que implicó la actividad a su clase?
El gusto por manipular el barro. Un verdadero taller, experiencia de taller de arte.

¿Ha logrado agendar en la fecha y actividad que esperaba realizar?
(en caso de que no, especificar por qué)
 Sí  No _____________________________________________________________

¿Cómo calificaría la atención de los educadores del museo?
 Excelente Muy buena Buena  Regular  Mala

Comentarios: Súper comprometidos y atentos en los días previos a comunicar todos los aspectos de la visita.

¿Cómo calificaría la atención de los trabajadores del museo?
 Excelente Muy buena Buena  Regular  Mala

Comentarios: Nos vamos con el alma llena!! Muchas gracias! Gran equipo!!
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