
This is the published version of the bachelor thesis:

Gavaldà Elias, Xènia; Castejon, Alba , dir.; Llos Casadellà, Berta , dir.; [et al.].
Mirades coeducatives a Catalunya : concepcions i experiències de professorat
i alumnat en centres d’educació secundària. 2021. 52 pag. (1211 Grau en
Pedagogia)

This version is available at https://ddd.uab.cat/record/258871

under the terms of the license

https://ddd.uab.cat/record/258871


 

 

 

 

 
Mirades coeducatives a Catalunya:  

concepcions i experiències de professorat i alumnat 
HQ�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�VHFXQGjULD 

 

 

Autora: Xènia Gavaldà Elias 

Treball de Fi de Grau 

Grau en Pedagogia 

 

 

Tutores:  

Alba Castejón Company 

Berta Llos Casadellà 

Edgar Quilabert Argudo 

'HSDUWDPHQW�GH�7HRULHV�GH�O¶(GXFDFLy�L�3HGDJRJLD�6RFLDO 

)DFXOWDW�GH�&LqQFLHV�GH�O¶(GXFDFLy 

 

 

 

Data de lliurament: 4 de juny de 2021 

Data de defensa: 30 de juny de 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A les feministes que ens acompanyem, 

per les habitacions pròpies que construïm,  

i per les transformacions que aconseguirem. 



2 

Índex de continguts 

1. Introducció ...................................................................................................................................... 4 
2. )RQDPHQWV�WHzULFV�VREUH�FRHGXFDFLy��GH�O¶HVWUXFWXUD�DOV�Vubjectes................................................. 6 

2.1. El marc legislatiu de Catalunya en matèria de coeducació .................................................... 6 
2.2. La coeducació com a teoria i pràctica: un model educatiu feminista ..................................... 7 

2.2.1. 3URSRVWD�G¶XQ�PRGHO�FRHGXFDWLX�SHU�D�OD�-XVWtFLD�*OREDO .............................................. 8 
2.3. /HV�GLPHQVLRQV�G¶DQjOLVL��DYDOXDQW�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy......................... 11 

2.3.1. /HV�VXEMHFWLYLWDWV�GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy��XQD�GLPHQVLy�WUDQVYHUVDO......................... 11 
3. Marc analític i enfocament metodològic ....................................................................................... 14 

3.1. Objectius............................................................................................................................... 14 
3.2. Model analític i conceptualització ........................................................................................ 14 
3.3. Enfocament metodològic...................................................................................................... 15 

3.3.1. Instruments i tècniques de recerca ............................................................................... 16 
3.3.2. Tractament de la mostra .............................................................................................. 16 
3.3.3. Ètica de la recerca ........................................................................................................ 17 

4. Resultats ........................................................................................................................................ 18 
4.1. A mode de contextualització: composició social i model coeducatiu dels instituts ............. 18 

4.2. Consciència crítica de gènere: desmuntar la cisheteronormativitat HQ�O¶HGXFDFLy .......... 20 
4.3. Empoderament crític de les feminitats i construcció col·lectiva de la coeducació.......... 23 
4.4. &RQVWUXFFLy�G¶HVSDLV�FRHGXFDWLXV�VHJXUV�SHU�D�OD�JHVWLy�GHOV�PDOHVWDUV�interseccionals . 24 

5. Discussió i conclusions ................................................................................................................. 26 
6. Consideracions finals i autoavaluació ........................................................................................... 29 
7. Referències bibliogràfiques........................................................................................................... 30 
8. Annexos ........................................................................................................................................ 34 

 

Índex de figures 

Figura 1. 0RGHO�G¶DQjOLVL� ..................................................................................................................... 14 
 

Índex de taules 

Taula 1.Principals característiques dels centres. ................................................................................... 18 
 
  



3 

Resum: $TXHVWD�UHFHUFD�UHYLVD�HOV�PRGHOV�FRHGXFDWLXV�GH�GRV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�VHFXQGjULD�S~EOLFV�GH�
Catalunya, els quals introdueixen una perspectiva de gènere que subverteix la gramàtica escolar 
WUDGLFLRQDO��(VVHQW�DTXHVW�XQ�FDPS�G¶HVWXGL�SRF�H[SORUDW�� L�XQ� WHPD�G¶LQWHUqV�FHQWUDO� HQ�HO�PDUF�GH�
O¶(GXFDFLy� SHU� D� OD� -XVWtFLD� *OREDO�� HV� SUHWHQHQ� YLVLELOLW]DU� diferents enfocaments coeducatius que 
FRQWULEXHL[HQ�D�OD�ILWD�G¶HUUDGLFDr les violències de gènere HQ�O¶jPELW�HGXFDWLX�GHV�G¶XQD�PLUDGD�ORFDO��
Metodològicament, la recerca es fonamenta en la Investigació Activista Feminista (IAF), que parteix 
GHO�³FRQHL[HPHQW�VLWXDW´�SHU�DQDOLW]DU�OHV�VXEMHFWLYLWDWV�GRFHQWV�L�GLVFHQWV�HQ�PDWqULD�GH�FRHGXcació des 
G¶XQ� HQIRFDPHQW� LQWHUVHFFLRQDO�� (O� WUHEDOO� HPStULF� V¶KD�FHQWUDW� HQ� XQ�HVWXGL� GH�FDV�P~OWLSOH� GH� GRV�
FRQWH[WRV�SHULIqULFV�G¶DUUHX�GHO� WHUULWRUL�FDWDOj��&RQFUHWDPHQW��V¶KDQ�UHDOLW]DW�GRV�JUXSV�GH�GLVFXVVLy�
composats per professorat, equip directiu, alumnat i famílies (n=19), així com entrevistes en profunditat 
a professorat i alumnat de cada centre (n=8) DPE�HO�SURSzVLW�G¶LQGDJDU�HQ�OHV�FRQFHSFLRQV�L�H[SHULqQFLHV�
pròpies. Els resultats apunten que les múltiples posicions identitàries dels subjectes, la formació rebuda 
VREUH�SHGDJRJLHV�IHPLQLVWHV�L�O¶DSUR[LPDFLy�FUtWLFD�UHVSHFWH�DO�FRQHL[HPHQW��WHQHQ�XQ�HIHFWH�FODX�HQ�OD�
FRQILJXUDFLy�G¶XQD�FRQVFLqQFLD�FUtWLFD�GH�JqQHUH�HQ�O¶jPELW�HGXFDWLX� 

Paraules clau: coeducació, subjectivitats, Educació per a la Justícia Global, Investigació Activista 
Feminista, consciència crítica. 

 

Resumen: Esta investigación revisa los modelos coeducativos de dos centros de educación secundaria 
públicos de Catalunya, los cuales introducen una perspectiva de género que subvierte la gramática 
escolar tradicional. Siendo este un campo de estudio poco explorado y un tema de interés central en el 
marco de la Educación para la Justicia Global, se pretenden visibilizar diferentes enfoques coeducativos 
que contribuyen al objetivo de erradicar las violencias de género en el ámbito educativo desde una 
mirada local. Metodológicamente, el estudio se fundamenta en la Investigación Activista Feminista 
(IAF), que parWH�GHO�³FRQRFLPLHQWR�VLWXDGR´�SDUD�DQDOL]DU� ODV�VXEMHWLYLGDGHV�GRFHQWHV�L�GLVFHQWHV�HQ�
materia de coeducación des de un enfoque interseccional. El trabajo empírico se centra en un estudio 
de caso múltiple de dos contextos periféricos del territorio catalán. Concretamente, se han realizado dos 
grupos de discusión compuestos por profesorado, equipo directivo, alumnado y familias (n=19) así 
como entrevistas en profundidad a profesorado y alumnado de cada centro (n=8) con el propósito de 
indagar en las concepciones y experiencias propias. Los resultados apuntan que las múltiples posiciones 
identitarias de los sujetos, la formación recibida sobre pedagogías feministas y la aproximación crítica 
respecto el conocimiento, tienen un efecto clave en la configuración de una conciencia crítica de género 
en el ámbito educativo. 

Palabras clave: coeducación, subjetividades, Educación para la Justicia Global, Investigación 
Activista Feminista, consciencia crítica. 

 

Abstract: This research reviews the coeducation models of two public secondary schools in Catalonia 
which introduce a gender perspective that subverts the traditional school grammar. Since this field has 
not been very much explored and is a central issue of interest in the realm of Education for Global 
Justice, this research pretends to highlight the different approaches that contribute to the aim of 
eradicating gender violence in the educational setting from a located perspective. Methodologically, the 
study is framed on Feminist Activist Research (IAF)��ZKLFK�LV�EDVHG�RQ�WKH�³VLWXDWHG�NQRZOHGJH´�LQ�
order to analyze teachers¶ DQG�VWXGHQWV¶�VXEMHFWLYLWLHV�LQ�WKH�ILHOG�RI�FRHGXFDWLRQ�IURP�WKH�SHUVSHFWLYH�
of interseccionality. The empirical work is focused on a multiple case study of two peripherical contexts 
in the Catalan territory. Specifically, two focus group have been conducted, including teachers, 
managerial staff, students and families (n=19) and in-depth interviews have been made to teachers and 
students from both high schools (n=8) with the purpose of inquiring into oneself conceptions and 
H[SHULHQFH��7KH�UHVXOWV�LQGLFDWH�WKDW�SHRSOH¶V�PXOWLSOH� LGHQWLW\�SRVLWLRQV�� WKH�educational training on 
feminist pedagogies and the critical approach to knowledge have a key effect on the configuration of a 
gender critical awareness in the educational field. 

Keywords: coeducation, subjectivities, Education for Global Justice, Activist Feminist Research, 
critical conscious.  
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1. Introducció 
El present Treball de Final de Grau (TFG) V
HPPDUFD�HQ�HO�SURMHFWH�GH�UHFHUFD�³/D�&RHGXFDFLy�
a Catalunya - 3UjFWLTXHV�GH�UHIHUqQFLD�L�UHSWHV´�TXH�V¶KD�desenvolupat durant el curs 2020-2021 
amb col·laboració HQWUH�O¶DVVRFLDFLy�HGXFDWLYD�(GXDOWHU�L�HO�*UXS�G¶(GXFDFLy�L Gènere de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (GEG-UAB)��D�HQFjUUHF�GH�O¶21*�,QWHUHG�L�OD�3ODWDIRUPD�
Unitària Contra les Violències de Gènere (PUCVG).  

Mentre que el projecte de recerca al qual es vincula aquest TFG té per objectius (i) visibilitzar 
pràcWLTXHV�GH�UHIHUqQFLD�HQ�PDWqULD�GH�FRHGXFDFLy�HQ�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�VHFXQGjULD�G¶DUUHX�GH�
Catalunya GHV� G¶XQ� HQIRFDPHQW� G¶(GXFDFLy� SHU� D� OD� -XVWtFLD� *OREDO, i (ii) incidir en les 
polítiques públiques a partir de generar una anàlisi crítica entorn la normativa que funciona 
FRP� D� PDUF� OHJLVODWLX� G¶DTXHVWHV� SUjFWLTXHV� HQ� HO� FRQWH[W� FDWDOj, el present TFG pretén 
contribuir al projecte aportant un major nivell de profunditat eQ�O¶DQjOLVL�GH�OHV�VXEMHFWLYLWDWV�i 
vivències de les persones implicades en pràctiques coeducatives als instituts, SHU�WDO�G¶DQDOLW]DU-
ne la seva perspectiva de gènere HQ�O¶DFWXDOLWDW. La finalitat última, tant del projecte de recerca 
com d¶DTXHVW�TFG, és contribuir a l'erradicació de les violències masclistes des de i per a una 
educació participativa, crítica, emancipadora, ecofeminista, intercultural i descolonial, essent 
aquests els pilars fonamentals i transversals, no només en un pla teòric, sinó també en el 
plantejament de tots els processos L�HOHPHQWV�UHODWLXV�DO�GHVHQYROXSDPHQW�G¶DTXHVWD�UHFHUFD�  

7HQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�O¶HUUDGLFDFLy�GH�OHV�YLROqQFLHV�PDVFOLVWHV�mitjançant la transformació de 
O¶HGXFDFLy�pV�XQ�SURSzVLW�G
HQYHUJDGXUD�JOREDO�TXH�HV�GHsplega políticament en HO�0DUF�G¶$FFLy�
GH�O¶$JHQGD����� de les Nacions Unides, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
VREUH�O¶HGXFDFLy�GH�TXDOLWDW��2'6�����VREUH�OD�LJXDOWDW�GH�JqQHUH��2'6����L�VREUH�OD�UHGXFFLy�
de desigualtats (ODS 10)1, aquesta UHFHUFD�SDUWHL[�GH�OD�FRQYLFFLy�TXH�HQ�O¶jPELW�ORFDO, cal que 
centres educatius, O¶DGPLQLVWUDFLy� S~EOLFD� L� O¶DFWLYLVPH� VRFLDO� actuïn coordinadament 
SURPRYHQW�OHV�SHGDJRJLHV�HPDQFLSDGRUHV�L�WUDQVIRUPDGRUHV�SHU�DFRQVHJXLU�O¶HTXLWDW�HIHFWLYD�
entre totes les persones.  

Així mateix, el present TFG SDUWHL[�G¶XQ�HQIRFDPHQW�GH�FRHGXFDFLy�no només centrat en O¶HL[�
de desigualtat sexe-gènere-sexualitat, sinó que es vincula alhora amb les lluites activistes 
ecologistes, anticapitalistes, antiracistes i feministes interseccionals que avui serveixen de 
EU~L[ROD�SHU�D�OD�WUDQVIRUPDFLy�HGXFDWLYD�L�OD�FRQVWUXFFLy�G¶LQVWLWXFLRQV�VRFLRHGXFDWLYHV�PpV�
democràtiques i participatives. Per això, caldrà aproximar-se a les concepcions i experiències 
del professorat i alumnat involucrat en la coeducació als seus centres, els quals es troben en els 
marges ±GHV�G¶XQ�SXQW�GH�YLVWD�WHUULWRULDO, de classe social, i pedagògic± i que, per tant, els situa 
en contextos perifèrics al sistema, cosa que els permet crear formes pròpies per garantir una 
educació de qualitat, equitativa i per a tothom.  

/¶HVWUXFWXUD� G¶DTXHVW� LQIRUPH� V¶RUJDQLW]D� GH� WDO� manera que en aquest primer capítol, es 
FRQWH[WXDOLW]D�L�HV�MXVWLILFD�O¶LQWHUqV�G¶HVWXGL�G¶aquest TFG. En el segon capítol, V¶H[SRVHQ�HOV�

 
1 Específicament les fites dels ODS esmentats que prenen especial rellevància en aquesta recerca són:  

- 2'6����DVVHJXUDU�TXH�O¶DOXPQDW�DGTXLUHL[�FRQHL[HPHQWV�WHRULFRSUjFWLFV�SHU�SURPRXUH�HO�GHVHQYROXSDPHQW�
VRVWHQLEOH�� LQFORHQW� HQWUH� G¶DOWUHV�� OD� LJXDOWDW� GH� JqQHUH� ������ L� RIHULU� HQWRUQV� G¶DSUHQHQWDWJH� VHJXUV�� QR�
violents, inclusius i eficaços per a tothom (4.a). 

- ODS 5: posar fi a totes les formes de discriminació (5.1) i eliminar totes les formes de violència (5.2) contra 
totes les dones, asseguraU� OD� SDUWLFLSDFLy�SOHQD� L� HIHFWLYD�GH� OHV� GRQHV� L� OD� LJXDOWDW� G¶RSRUWXQLWDWV� �������
DVVHJXUDU�O¶DFFpV�XQLYHUVDO�D�OD�VDOXW�VH[XDO�L�UHSURGXFWLYD�L�DOV�GUHWV�UHSURGXFWLXV�������L�DPSOLDU�L�HQIRUWLU�
SROtWLTXHV�TXH�SURPRJXLQ�OD�LJXDOWDW�GH�JqQHUH�L�O¶HPSRGHUDment de les dones (5.c). 

- ODS 10: promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones (10.2) i garantir la igualtat 
G¶RSRUWXQLWDWV�SHU�UHGXLU�OHV�GHVLJXDOWDWV�������� 
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IRQDPHQWV�WHzULFV�VREUH�FRHGXFDFLy�VHJXLQW�XQD�OzJLFD�GLVFXUVLYD�G¶HPEXW, és a dir, es traça tot 
un camí GHV�G¶XQD�SHUVSHFWLYD�PpV�PDFUR, centrada en una revisió a nivell estructural, fins a 
arribar a una més micro, de les subjectivitats situades i localitzades. En el tercer capítol, es 
presenten WRWHV�OHV�T�HVWLRQV�UHODWLYHV�D�O¶HQIRFDPHQW�PHWRGROzJLF�i el marc analític, i per tant, 
s¶H[SOLFLWHQ�HOV�REMHFWLXV�L�SUHJXQWHV�GH�UHFHUFD��HOV�LQVWUXPHQWV�GH�UHFHUFD�TXH�V¶KDQ�HVFROOLW��
el tipus de mostreig, i els principis ètics dels quals es parteix. El quart capítol es dedica als 
resultats, centrats en la crítica global al sistema desigual de sexe-gènere-sexualitat i les diferents 
concepcions sobre coeducació que FRQWULEXHL[HQ�D�OD�GHVDUWLFXODFLy�G¶DTXHVW engranatge des 
G¶XQD� consciència crítica de gènere en els instituts. També es fa especial referència a la 
diversitat de gènere i d¶RULHQWDFLy� VH[XDO� presents a les aules, com a elements clau en la 
FRQVWUXFFLy�G¶DSUHQHQWDWJHV�col·lectius sobre coeducació. En el cinquè capítol, es presenta la 
discussió i les conclusions, DL[t� FRP� V¶DSXQWHQ� DOJXQHV� OLPLtacions que presenta aquesta 
UHFHUFD��SHUz�TXH�DOKRUD�GRQHQ�SHX�D�SODQWHMDU�IXWXUHV�OtQLHV�G¶LQYHVWLJDFLy� En última instància, 
es SUHVHQWHQ� DOJXQHV� FRQVLGHUDFLRQV� ILQDOV� HQ� UHODFLy� D� O¶HODERUDFLy� G¶DTXHVW� 7)*�� D�PRGH�
G¶H[HUFLFL�G¶DXWRUHIOH[Ly�� 
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2. Fonaments teòrics sobre coeducació: de O¶HVWUXFWXUD�als subjectes 
En aquest apartat es presenta el cos teòric-conceptual i legislatiu amb la finalitat de profunditzar 
en els diferents àmbits, dimensions i elements a WHQLU� HQ� FRPSWH� D� O¶KRUD� G¶introduir una 
SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH� HQ� O¶HGXFDFLy, que GHV� G¶XQ� HQIRFDPHQW� ampli contribueixi a la 
comprensió i transformació dels mecanismes generadors de desigualtats socials. En primer lloc, 
GHV�G¶XQ�HQIRFDPHQW�GH�Drets Humans, es fa una revisió del marc legislatiu actual que funciona 
FRP�D�SDUDLJXD�UHJXODGRU�GH�WRWHV�OHV�T�HVWLRQV�TXH�FUHXHQ�O¶jPELW�GH�O¶HGXFDFLy�DPE�O¶HTXLWDW�
de gènere. En segon lloc, GHV� G¶XQ� HQIRFDPHQW� G¶(GXFDFLy� SHU� D� OD� -XVWtFLD� *OREDO� 
V¶DSURIXQGHL[� DPE� el concepte de coeducDFLy� FRP� D� SURSRVWD� G¶XQ� PRGHO� HGXFDWLX�
transformador. (Q�WHUFHU�OORF��HV�UHYLVHQ�OHV�GLIHUHQWV�GLPHQVLRQV�G¶DQjOLVL�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�
JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy��DFDEDQW�DPE�XQ�PDMRU�DSURIXQGLPHQW�en la dimensió de les subjectivitats 
GHV�G¶XQD�mirada situada i localitzada.   

2.1. El marc legislatiu de Catalunya en matèria de coeducació 
El procés de despatriarcalització de O¶HGXFDFLy� WURED� OHV� VHYHV� DUUHOV� HQ� WRW� LQWHQW� GH�
GHPRFUDWLW]DU�O¶HGXFDFLy�GHV�G¶XQD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH� Ara bé, és interessant examinar els 
diferents avenços en les principals lleis i reformes educatives que tenen relació amb O¶HTXLWDW�
de gènere, ja que, G¶XQD� EDQGD� els textos normatius determinen TXH� O¶HGXFDFLy� KD� GH� VHU�
deliberada des de i per a la igualtat entre els dos sexes��WDO�FRP�V¶DSXQWD�D�OD�/OHL���������GHO�
���G¶DEULO��GHO�GUHW�GH�OHV�GRQHV�D�HUradicar la violència masclista, fent referència sovint a un 
binarisme de sexes que és hegemònic, però, G¶altra banda, la realitat a les aules posa en 
evidència una major complexitat a la qual IHU� IURQW� GHV� G¶XQD� SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH més 
ampla, polièdrica i transversal (Subirats, 2009). 

Sense menystenir que HO� SDV� GH� O¶HVFROD� VHJUHJDGD� SHU� VH[HV� D O¶HGXFDFLy�PL[WD suposa un 
avenç important, en tant que els espais educatius passen a ser heterogenis sota la convicció 
que ³DPEGyV� VH[HV´ han de rebre una educació igualitària, algunes autores assenyalen que 
aquest procés QR� YD� DQDU� GH� OD� Pj� G¶XQD� UHIOH[Ly� FUtWLFD� SHGDJzJLFD HQWRUQ� O¶HTXLWDW�
efectiva (Subirats, 2009). EO�PRGHO�G¶HGXFDFLy�PL[WD�per se, doncs, QR�LPSOLFD�O¶HUUDGLFDFLy�GH�
O¶DQGURFHQWULVPH��QL� WDPSRF�JDUDQWHL[�TXH� O¶HGXFDFLy�passi a estar lliure de comportaments 
VH[LVWHV��SHU�WDQW��HV�PRVWUD�LQVXILFLHQW�HQ�O¶DVVROLPHQW�G¶XQD�LJXDOWDW�G¶RSRUWXQLWDWV real per a 
totes les persones (Ballarín, 2004; Subirats, 2009). 

No és fins finals del segle XX i principis del XXI que acadèmiques feministes espanyoles, es 
dediquen a recuperar la història de les dones i les seves contribucions en la història de 
O¶HGXFDFLy��FRQWULEXLQW�DO�GHVPDQWHOODPHQW�GH�O¶KHJHPRQLD�DQGURFqQWULFD�L�KHWHURSDWULDUFDO�TXH�
encara subjau en els centres educatius (Ballarín, 2004). En el context català és a principis 
del segle XXI que, amb la creixent preocupació per les encara existents desigualtats i 
injustícies de gènere, es comencen a introduir lleis específiques per la igualtat de gènere en 
O¶HGXFDFLy. La legislació que incideix directament sobre la normativa catalana entorn la 
coeducació va des dels Objectius del Desenvolupament Sostenible, de les Nacions Unides, 
fins a programes autonòmics específics per treballar-la a les aules. La comunitat autònoma de 
Catalunya ha aprovat Lleis, DecreWV� L� 3ODQV� G¶DFWXDFLy� HQYHUV� OD� FRHGXFDFLy creant un cos 
OHJLVODWLX� TXH� HPSDUD� L� IRPHQWD� O¶DFFLy coeducativa a les escoles catalanes. Havent fet una 
revisió més profunda de la normativa catalana en aquesta matèria, es troba certa legislació que 
és central en el desenvolupament de la coeducació, mentre que altra, és orbital malgrat continuï 
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tenint una importància cabdal2. Especialment cal destacar el Pla per la igualtat de gènere en el 
sistema educatiu (2015) i els Decrets de Currículum de Primària i Secundària (2015), els quals 
funcionen com a principi rector de la coeducació, exigint una revisió dels continguts, de les 
PHWRGRORJLHV� L� GH� O¶RUJDQLW]DFLy� HGXFDWLYD� SHU� WDO� G¶DFDEDU� DPE� HO� VH[LVPH� HQ� HO� VLVWHPD�
educatiu català. 

2.2. La coeducació com a teoria i pràctica: un model educatiu feminista  

'HV�G¶XQD�SHUVSHFWLYD�HVWUXFWXUDOLVWD��HO�JqQHUH�es pot definir com una categoria binària de 
divisió social jeràrquica entre dones i homes (Rahman i Jackson, 2010). La sexualitat, per la 
seva banda, es podria definir com la regulació social del pensament, estructurat a través de la 
LQVWLWXFLRQDOLW]DFLy� GH� O¶KHWHURVH[XDOLWDW�� HO� TXal dóna peu a les jerarquies de sexualitats 
normatives i no normatives (Rahman i Jackson, 2010). Aquesta jerarquització, segons Adlbi-
Sibai (2016), és una forma de classificació dels subjectes D�SDUWLU�G¶XQD�IURQWHUD�invisible que 
determina qui es troba en O¶jUHD�GHO�³6er´ i del ³1o ser´, la qual sorgeix de la colonització dels 
FRVVRV�TXH�VXVWHQWD�HO�FDSLWDOLVPH�KHWHURSDWULDUFDO�G¶RFFLGHQW��Així mateix, segons Crenshaw 
(1991), O¶H[SHULqQFLD� GH� GLVFULPLQDFLy� viscuda per les dones negres nord-americanes, posa 
sobre la taula que el gènere no es pot entendre com una categoria deslligada de la resta, sinó 
que es constitueix a través dels vectors de raça, procedència, classe social, creences religioses, 
HQWUH�G¶DOWUHV eixos. '¶DTXHVWD�PDQHUD, Crenshaw LQWURGXHL[�HO�FRQFHSWH�G¶LQWHUVHFFLRQDOLWDW 
per analitzar de quina forma es configuren les desigualtats i les discriminacions, entrellaçant 
O¶H[SHULqQFLD�G¶RSUHVVLy�FRQGLFLRQDGD�SHU�OHV�SRVLFLRQV�VRFLDOV�DPE�OHV�GLQjPLTXHV�HVWUXFWXUDOV�
de desigualtat. 

En el marc de la interseccionalitat, les diferents formes d¶RSUHVVLy�QR operen jeràrquicament, 
VLQy�TXH�³VyQ�OHV�VLWXDFLRQV�FRQFUHWHV�OHV�TXH�PRVWUHQ�TXLQV�VyQ�HOV�HL[RV�PpV�UHOOHYDQWV�HQ�XQ�
FRQWH[W�GHWHUPLQDW´��SDUWLQW�GH�OD�SUHPLVVD�TXH�WRWHV�FRPSDUWHL[HQ�³una base comuna´ sobre la 
qual se sustenten (Rodó, 2021, p. 209), és a dir, la discriminació sistemàtica de les identitats 
no normatives TXH�QR�V¶LQFORXHQ�GLQWUH�el que és considerat universal (Adlbi Sibai, 2016). És 
aquesta base comuna la que es vol desarticular a través del model de coeducació que es presenta 
aquí, anant PpV�HQOOj�GH�O¶HGXFDELOLWDW�GHOV�³GRV�VH[HV´ i posant O¶HTXLWDW�HGXFDWLYD�al centre. 
Això implica, per tant, partir del reconeixement que totes les persones se situen en punts de 
partida desiguals (Solsona, 2016), del convenciment que és necessària O¶HOLPLQDFLy�GH�WRW�WLSXV�
de discriminació i sexisme a les aules (Apilánez, 2019), i el qüestionament dels valors 
jerarquitzats històricament assignats a la feminitat i a la masculinitat (Blanco, 2007).  

Com a resposta al sistema actual GH�EDVH�³FDSLWDOLVWD��FLVKHWHURSDWULDUFDO��UDFLVWD��FDSDFLWLVWD��
edatista L�TXH�HV�FRQVWUXHL[�VREUH�HO�FRORQLDOLVPH� L� OD�GHSUHGDFLy�GHO�PHGL�DPELHQW´� �5RGy��
2021, p.22), aquesta recerca beu de la definició de coeducació que proposen algunes autores 
GHV�G¶XQ�HQIRFDPHQW�G¶(GXFDFLy�SHU�a la Justícia Global, ubicant-se en el paradigma de les 
pedagogies emancipadores i transformadores DPE� O¶REMHFWLX de contribuir a la construcció 
G¶una ciutadania global i crítica. Segons Ocaña i Maiques (2019), la coeducació és: 

un model educatiu que promou la transformació social i global, essent el feminisme, 
com a pedagogia i aposta política, un dels marcs de referència i guia per a aquesta 
transformació (...) i que qüestiona i desmunta el sistema androcèntric i heteropatriarcal 
en què QRUPDOPHQW�V¶HGXFD�HQ�O¶DFWXDOLWDW (p.17). 

 
2 Vegeu ³$QQH[� ��� $QjOLVL� GHO� PDUF� OHJLVODWLX� FDWDOj� VREUH� FRHGXFDFLy´ per un major aprofundiment en la 
SURGXFFLy�OHJLVODWLYD�TXH�UHJXOD�OD�FRHGXFDFLy�L�TXH�DMXGD�D�HQWHQGUH�O¶HYROXFLy�GHO�FRQFHSWH�GH�FRHGXFDFLy�HQ�HO�
context de Catalunya. 
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Urbano i Monjas (2020), per la seva part, afegeixen que la coeducació V¶KD�GH�SURPRXUH�³en 
consonància amb el treball per una educació humanista i crítica que posa la cura de la persona 
i la naturalesa al centre´� �S���� L¶DSUR[LPDFLy� D� OD� FRHGXFDFLy�G¶2FDxD� L�0DLTXHV� ������� L�
Urbano i Monjas (2020) va més enllà, i proposa TXDWUH�HL[RV�GH�WUHEDOO�HQ�O¶jPELW�HGXFDWLX���L��
OHV�FXUHV�GHO�SODQHWD�L�GH�OHV�SHUVRQHV�GHV�G¶XQ�HQIRFDPHQW�HFRIHPLQLVWD���LL��HO�UHFRQHL[HPHQW�
i celebrDFLy�GH�OD�ULTXHVD�TXH�VXSRVD�OD�GLYHUVLWDW�G¶LGHQWLWDWV���LLL��OD�SURPRFLy�G¶XQD�educació 
afectivo-sexual respectuosa i integral3, i (iv) la prevenció de les violències masclistes. 

Lluny de ser arbitrària, aquesta proposta articula un cos pedagògic i feminista a partir del 
qüestionament dels que aquí es consideraran els quatre principals mecanismes reproductors de 
les desigualtats dintre del sistema sexe-gènere-sexualitat: (i) el sistema capitalista basat en la 
depredació i explotació dels ³FRVVRV´4 de les persones i del planeta (Herrero, Pascual i 
González, 2018; Federici, 2021); (ii) O¶KHWHURVH[XDOLWDW com a identitat essencialista i 
HVWUXFWXUDGRUD�GH�OD�UHVWD�G¶LGHQWLWDWV�que queden als marges (Wittig, 1992; Butler, 2004); (iii) 
la concepció de perillositat i el mutisme en relació a la sexualitat de les infàncies (Foucault, 
1977); i (iv) la violència de gènere com a mecanisme de poder i dominació sexual G¶XQV�FRVVRV�
sobre uns altres (Coll-Planas et al., 2008). 

Per entendre la coeducació com a pedagogia i aposta política és imprescindible revisar 
teòricament els diferents mecanismes heteronormatius hegemònics, O¶H[LVWqQFLD� GHOV� TXDOV�
exigeix la irrupció de propostes educatives alternatives que trenquin amb la gramàtica escolar 
tradicional. És important puntualitzar que quan es parla de subvertir la gramàtica escolar es fa 
referència a la vessant del terme més radical. En paraules de Feu i Torrent (2020): 

si el que ha canviat és la mirada pedagògica i lD� FRQFHSFLy� HQ�VL�GH� O¶HVFROD�� WDUG�R�
G¶KRUD�HOV�FDQYLV�VH�VXFFHHL[HQ�GH�IRUPD�HQFDGHQDGD�L�HV�Góna una renovació integrada 
L�LQWHJUDO�GH�O¶HVFROD��53,,���pV�D�GLU��XQ�FDQYL�UDGLFDO�GH�OD�JUDPjWLFD�HVFRODU��S������� 

2.2.1. Proposta d¶XQ model coeducatiu per a la Justícia Global 
En llum del plantejament exposat fins aquí, a continuació, es presenta el model de coeducació 
TXH� V¶HVWUXFWXUD� D� SDUWLU� GHOV� TXDWUH� HL[RV� GH� WUHEDOO esmentats anteriorment ± cures de les 
SHUVRQHV� L� GHO� SODQHWD�� GLYHUVLWDW� G¶LGHQWLWDWV�� Hducació afectivo-sexual, prevenció de les 
violències de gènere± (Ocaña i Maiques, 2019; Urbano i Monjas, 2020). De manera que, 
mitjançant aquests HL[RV�TXH�HV�SODQWHJHQ�GHV�G¶XQ�HQIRFDPHQW�G¶(GXFDFLy�SHU�D� OD�-XVWtFLD�
Global, es dóna una resposta alternativa als quatre mecanismes reproductors de les desigualtats 
GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy, identificats també en la secció anterior. 

Eix de les cures de les persones i del planeta  

Una cosmovisió de gènere radicalment subversiva suposa repensar els sistemes de domini 
entreteixits (hooks, 1994) i posar al centre les cures i la sostenibilitat de la vida no només de 
totes les persones, sinó també del conjunt del planeta, incloent-hi totes les espècies animals i 
organismes vius dels ecosistemes (Herrero et al., 2018). Segons Federici (2021), els cossos 
V¶KDQ�GH�SHQVDU mitjançant les ³MHUDUTXLHV�UDFLDOV��VH[XDOV�L�JHQHUDFLRQDOV�TXH�HO�FDSLWDOLVPH�KD�

 
3 (Q� HO� FRQWH[W� FDWDOj� L� HVSDQ\RO� V¶XWLOLW]D� HO� FRQFHSWH� G¶HGXFDFLy� DIHFWLYR-sexual, especialment des de 
O¶DGPLQLVWUDFLy�S~EOLFD��GH�PDQHUD�TXH�pV�HO�TXH�V¶XWLOLW]DUj�HQ�DTXHVWD�UHFHUFD��PDOJUDW�TXH�OD�FRQFHSFLy�D�OD�TXDO�
HV�ID�UHIHUqQFLD�HQ�WRW�PRPHQW�pV�PpV�SURSHUD�DO�SODQWHMDPHQW�G¶(GXFDFLy�6H[XDO�,QWHJUDO��(6,���3HOiH]�L�IORUHV��
2017). 
4 6¶DJDID�DTXt�HO�FRQFHSWH�GH�³FRV´�TXH�XWLOLW]D�6LOYLD�)HGHULFL�HQ�HO�VHX�OOLEUH�³0pV�HQOOj�GH�OD�SHULIqULD�GH�OD�SHOO´�
�������� IHQW� UHIHUHQFLD� DO� FDUjFWHU� ILFWLFL� GHO� WHUPH�� ³FRP�XQD� DEVWUDFFLy� D� SDUWLU� G¶KLVWzULHV� L� UHDOLWDWV� VRFLDOV�
GLIHUHQWV��~QLTXHV´ (p.16). 
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FRQVWUXwW� GHV� GHOV� VHXV� FRPHQoDPHQWV´ (p.17) fent necessària la recuperació de les realitats 
viscudes per part de les persones més maltractades pel sistema. Des dels ecofeminismes, 
autores com Herrero, Pascual i González (2018), fan una crítica radical a aquest model 
³HFRFLGD�� SDWULDUFDO�� FDSLWDOLVWD� L� FRORQLDO´ (p.18), i proposen introduir en els processos 
educatius la dimensió emocional i les cures del si mateix i dels altres. (V�WUDFWD�GRQFV��G¶HGXFDU�
SHU� D� OD� FRQVWUXFFLy� FROāOHFWLYD� G¶DSUHQHQWDWJHV� TXH� PRELOLW]HQ� HO� FDQYL� VRFLDO� L� IRUPHV�
alternatLYHV�G¶H[LVWqQFLD�HQ�KDUPRQLD�DPE�HO�SODQHWD�L�WRWHV�OHV�SHUVRQHV��$QGUHRWWL�HW�DO���������
Herrero et al., 2018). 

(L[�GH�OD�GLYHUVLWDW�G¶LGHQWLWDWV 

La qüestió de la identitat és per se controvertida tant en la seva definició com en la seva 
configuració, de manera que, VHQVH�SUHWHQVLy�G¶XQLYHUVDOLVPH��ans al contrari, aquí es presenta 
una revisió crítica de les categories identitàries essencialistes, centrant-se especialment en la 
identitat de gènere L� O¶RULHQWDFLy� VH[XDO, però sense perdre de vista altres eixos 
G¶LQWHUVHFFLRQDOLWDW. 

Són múltiples les autores (Butler, 2004; Rifà, 2018; Feu i Abril, 2020), que assenyalen la 
LPSRUWjQFLD�GH�WUHQFDU�DPE�HO�VLVWHPD�ELQDUL�G¶LGHQWLWDWV de gènere a través del qual es llegeix 
històricament el món occidental5. Aquesta objecció REHHL[�D�OD�UDy�TXH�O¶RUJDQLW]DFLy�VRFLDO�
actual exclou sistemàticament els subjectes que trenquen amb els estereotips de gènere, els 
quals reforcen el sexisme subjacent en la divisió jeràrquica binomial GH�O¶HVSDL�públic-privat o 
la concepció de cossos forts-dèbils, associats de forma universalitzada a les identitats de gènere 
contraposades de masculinitat-feminitat (Rifà, 2018). 

Per la seva part, Butler (2004) proposa ³desfer el gènere´ com a concepte que suposaria no 
QRPpV�O¶HUradicació de categories jerarquitzades entre homes i dones, sinó una escissió radical 
amb el sistema de dominació heteropatriarcal�� HQ� WDQW� TXH�� ³GHVIHU� HO� JqQHUH´� implica 
desarticular la càrrega cultural que contenen les concepcions essencialistes entorn la identitat. 
Així mateix, VHJRQV�)HX�L�$EULO���������³OD�FRHGXFDFLy�KD�G¶DIURQWDU�HO�UHSWH�G¶DQDU�PpV�HQOOj�
de la concepció binària de gènere i projectar la seva tasca en totes les identitats marginades que 
es troben en situacions de vulnerabilitat´��S���� 

En aquest sentit, és il·lustrativa O¶DSUR[LPDFLy�GH�OD�LQWHUVHFFLRQDOLWDW��HQ�WDQW�TXH�aconsegueix 
analitzar les relacions entre els múltiples eixos de desigualtat en la configuració de les 
identitats, permetent identificar les subjectivitats relegades a la marginalitat i en situació de 
vulnerabilitat, DOKRUD�TXH� ³T�HVWLRQD� OD�PDWHL[D�KRPRJHQHwW]DFLy�GH� OHV� FDWHJRULHV´� �5RGy��
2021, p.87). DHV�G¶DTXHVWD�PLUDGD��la coeducació V¶KD�G¶HQFDUUHJDU�WDQW�GH�OD�Ldentificació com 
de la desconstrucció de les càrregues culturals essencialistes assignades a les etiquetes de 
gènere rígides, estables i fixes, MD�TXH�³HO�FDUjFWHU�LQFRPSOHW�GH�OD�GHILQLFLy�G¶DTXHVWD�FDWHJRULD�
[dona/home] pot servir, doncs, com a ideal norPDWLX�GHVSURYHwW�GH�IRUoD�FRHUFLWLYD´��%XWOHU��
1990, 20-21).  

(L[�G¶(ducació afectivo-sexual  

6HJXLQW� DPE� HOV� REMHFWHV� G¶LQWHUqV� GH� OD� FRHGXFDFLy�� O¶Educació afectivo-sexual es mostra 
encara avui dia com O¶DVVLJQDWXUD�SHQGHQW�D�OHV�LQVWLWXFLRQV�educatives G¶DUUHX (Kendall, 2013). 

 
5 6KDLQD� -R\�0DFKOXV� HQ� OD� VHYD� REUD� ³/D� SDUDXOD�PpV� VH[L� pV� Vt�� XQD� JXLD� GH� FRQVHQWLPHQW� VH[XDO´� �������
assenyala que són múltiples els contextos arreu del món on es configuren històricament gèneres al marge de les 
etiquetes binàries hegemòniques de dona i home. La comunitat hijras D� O¶¬VLD�� OHV�SHUVRQHV�GRV-esperits a les 
poblacions indígenes a Nord-Amèrica, el tercer gènere muxe a Mèxic, leitis i ID¶DIDILQH a les cultures del sud del 
Pacífic, en són alguns exemples (Joy-Machlus, 2019). 
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Aquesta GHVWDFD�SHU�OD�VHYD�DEVqQFLD�R�SHU�OD�FRQFHSFLy�GH�SHULOORVLWDW�VREUH�O¶RQDQLVPH�LQIDQWLO�
i la sexualitat adolescent (Foucault, 1977)�� 'HV� G¶XQD� zSWLFD� DGXOWRFqQWULFD, al llarg de la 
KLVWzULD��V¶KD�QHJDW�O¶HGXFDFió de la sexualitat, relegant-la a una qüestió a tractar des de visions 
³SXULVWHV�� PRUDOLVWHV�� KLJLHQLVWHV-patologistes o funcionalistes-ELRORJLVWHV´� �$JXG� HW� DO�, 2020, 
p.23), negant la possibilitat de rebre una educació sexual integral que respongui a les necessitats 
reals de totes les infàncies, especialment les que tenen identitats de gènere i orientacions sexuals 
dissidents, com les LGTBIQ+6 (Platero, 2014a). 

(V�SRVD�GH�PDQLIHVW��GRQFV��OD�QHFHVVLWDW�G¶DERUGDU�OHV�HPRFLRQV��HOV�DIHFWHV�L�OD�VH[XDOLWDW�GHV�
G¶XQD�FRQFHSFLy�DPSOD�G¶(GXFDFLy�6H[XDO�,QWHJUDO��(6,��TXH�WUHQTXL�DPE�HO�ELQDULVPH�VH[XDO�
i el llenguatge hegemònic del gènere (Agustina Peláez i val flores, 2017). Això suposa entendre 
la sexualitat des d¶XQD perspectiva integral, introduint el desig i el plaer des del respecte, el 
benestar i la confiança, com a elements bàsics que fomenten la corresponsabilitat en les 
relacions afectives i sexuals. Així mateix, citant a Joy-Machlus (2019), 

lD�VH[XDOLWDW�V¶KD�GH�YHXUH�FRP�XQD�FRVD�TXH�IOXHL[��QR�FRP�XQD�FRVD�HVWjWLFD���«��1R�
hi ha un tipus de sexualitat estàndard ni normal sinó que cada persona té la seva 
sexualitat, pròpia i ~QLFD��TXH�QRPpV�SRW�GHVFREULU�D�WUDYpV�GH�O¶H[SORUDFLy (p.33). 

Eix de prevenció de les violències masclistes i de gènere 

(O� PDWHL[� 'HSDUWDPHQW� G¶(GXFDFLy� GH� OD� *HQHUDOLWDW� GH� &DWDOXQ\D SXEOLFD� O¶DQ\� ����� el 
³3URWRFRO�GH�SUHYHQFLy��GHWHFFLy�L�LQWHUYHQFLy�GDYDQW�OD�YLROqQFLD�PDVFOLVWD�HQWUH�O¶DOXPQDW´, 
el qual se centra en una concepció focalitzada de violència masclista, que no parla de 
violències, sinó de violència en singular, entesa com ³DTXHOOD� TXH� V¶H[HUFHL[� SHU� SDUW� GHOV�
homes contra les dones´ �'HSDUWDPHQW�G¶(GXFDFLy��������� 

Essent aquesta una definició limitada de violència respecte a OD�GLYHUVLWDW�G¶LGHQWLWDWV�GH�JqQHUH�
en situació de desigualtat, és interessant recuperar HO� ³3URWRFRO� GH� prevenció, detecció i 
intervenció HQIURQW� O¶DVVHWMDPHQW� HVFRODU� GH� SHUVRQHV� /*%7,´ ('HSDUWDPHQW� G¶(GXFDFLy��
2017) el qual és anterior però en canvi, fa referència a les violències GH�³JqQHUH´ en plural, 
aportant un marc més ampli en la prevenció i erradicació de tot tipus de violències. En aquest 
sentit, Coll-Planas (2010), fent referència al coneixement extret a partir de les violències cap a 
les dones trans, assegura TXH� ³estar en una posició de víctima o agressor no depèn 
exclusivament del sexe, ja que es reconeix que una persona que ha nascut amb un cos de mascle 
SRW�DGRSWDU�XQD�SRVLFLy�GH�YtFWLPD�DWULEXwGD�D�OD�GRQD´ (p. 164). 

Per tal de deslegitimar el masclisme i tots els tipus de violències masclistes i de gènere cal, 
abans de res��LGHQWLILFDU�OHV�FDXVHV�G¶DTXHVWHV�YLROqQFLHV, tals com la socialització diferencial 
del gènere, la mercantilització dels cossos de les dones, la hipersexualització de les dones i les 
QHQHV��HO�PLWH�GH�OD�EHOOHVD��O¶KHWHURQRUPDWLYLWDW��O¶DPRU�URPjQWLF��OD�SRUQRJUDILD�FRP�D�PRGHO�
del bon sexe, la cultura de la violació i la masculinitat hegemònica (Ocaña i Maiques, 2019). 
És especialment important aquesta primera aproximació a les violències masclistes, ja que un 
dels fracassos en la producció legislativa contra les violències masclistes ha estat perdre de 
vista OD� SUREOHPjWLFD� HVWUXFWXUDO� GHO� VH[LVPH� IRQDPHQWDGD� HQ� OD� YLROqQFLD� VLVWqPLFD�� L� V¶KD�
UHGXwW�HO�SUREOHPD�D�OD�LQGLYLGXDOLW]DFLy�FULPLQDOLW]DGRUD�GH�O¶DJUHVVRU, el que problematitza 
HQFDUD�PpV�OHV�SRVVLELOLWDWV�G¶HUUDGLFDFLy�HVWUXFWXUDO�GH�OD�violència (Spade, 2015). 

 
6 Les sigles LGTBIQ+ fan referencia al col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexe i Queer 
o Questioning. 
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2.3. Les dLPHQVLRQV� G¶DQjOLVL�� DYDOXDnt la perspectiva de gènere en 
O¶HGXFDFLy 

)LQV�DUD�V¶KD�fet una revisió del concepte de coeducació i la seva aproximació com a model 
educatiu, el qual a través de quatre eixos de treball proposa XQD�VXEYHUVLy�GH�O¶RUGUH�VH[LVWD, 
TXH�V¶H[SUHVVD� WDQW� D�QLYHOO individual com institucional. En aquest apartat, la revisió de la 
literatura se centra, en primer lloc, en les diferents aproximacions analítiques de la perspectiva 
de gènere que poden servir per avaluar les institucions educatives GHV�G¶DTXHVW�SULVPD, i en 
VHJRQ� OORF�� V¶DSURIXQGeix en les subjectivitats i els diferents elements que intervenen en la 
configuració d¶XQD� SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH� VLWXDGD, com a dimensió transversal a les 
epistemologies utilitzades, a les relacions de poder, les metodologies i els espais educatius. 

La perspectiva de gènere es pot definir FRP� XQ� SRVLFLRQDPHQW� FUtWLF� SHU� D� O¶DQjOLVL de les 
realitats (Donoso i Velasco, 2013), com una estratègia transversal o com una política integral 
G¶DQjOLVL�(Rifà, 2018) o, fins i tot, com una pràctica analítica que democratitza les escoles (Feu 
i Abril, 2020). Sense pretendre entrar en una discussió teòrica i pedagògica sobre quin és el 
terme més adient, és interessant observar que el denominador comú és OD�GLPHQVLy�G¶anàlisi. 
Per tant, quan es parla de perspectiva de gènere es fa referència a un qüestionament que 
V¶RULHQWD�D�OD�SUjFWLFD�GH�FULWLFDU�GH�IRUPD�WUDQVYHUVDO�L�LQWHJUDO�³la normativitat heterosexual i 
patriarcal que sustenta el sistema social, en el qual el gènere és un principi de jerarquització 
d¶espais, recursos materials, econòmics, públics i ideològics´ (Donoso i Velasco, 2013, p.75). 

A SDUWLU�G¶un enfocament multidimensional ±que contempla les subjectivitats i la ceguesa al 
gènere (qui), els biaixos androcèntrics de les epistemologies i els currículums (què), les 
relacions de poder i les metodologies (com), i, per últim, els espais tant físics com simbòlics 
(on)± el GEG-UAB, proposa diversos elements analítics a tenir en compte quan es parla de 
perspectiva de gènere en O¶HGXFDFLy (Agud et al., 2020). 

Per a O¶REMHFWH� G¶HVWXGL� GH� la present recerca, que se centra en la transversalització de la 
dimensió del qui, és interessant introduir les realitats i els coneixements situats (Haraway, 
������FRP�D�GLPHQVLy�HQ�O¶DQjOLVL�GH�OD�FRQILJXUDFLy�GHOV�FRVVRV��)HGHULFL���������HOV�TXDOV�
alhora són travessats SHU� P~OWLSOHV� IDFWRUV� G¶RSUHVVLy� HVWUXFWural (Crenshaw, 1991; Rodó, 
2021). Així doncs, en cap cas es pretén replicar el marc interpretatiu del GEG-UAB, sinó 
contribuir a eixamplar-hR�GHV�GH�O¶DSURIXQGLPHQW�en les subjectivitats, presentant-lo, en la línia 
del que exposen les autores, com ³una pedagogia feminista fragmentada, que té orígens 
diversos i pertany a diferents persones i llocs, com un fenomen que es troba en el 
GHVHQYROXSDPHQW�FRQWLQX�L�TXH�FRQYLGD�HO�SURIHVVRUDW�L�DOXPQDW�D�FRQWULEXLU�D�OD�VHYD�HYROXFLy´�
(Agud et al., 2020, p.7).  

2.3.1. Les subjectivitats de gènere HQ�O¶HGXFDFLy: una dimensió 
transversal 

En aquest apartat V¶H[SORUD��GRQFV�� OD�VXEMHFWLYLWDW� com a dimensió transversal a la resta de 
dimensions DQDOtWLTXHV�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy, ja que aquesta es configura a 
través de les experiències en tots els àmbits al llarg de la vida. /¶H[SHULqQFLD DTXt�V¶HQWpQ�FRP 
³una construcció FXOWXUDO��«���QR�FRP�D�guia immediata cap a la veritat, sinó com a lluita per 
les condicions materials i els significats propis´�(Rodó, 2021, p.86). A continuació es presenta 
el cos teòric entorn la construcció de significats amb UHODFLy�DO�JqQHUH�L�O¶HGXFDFLy�per part dels 
subjectes amb agència per incorporar i transformar la realitat dels centres educatius (i.e. 
alumnat, docents, equips directius, famílies). 
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Qui ± Dimensió de consciència personal 

El concepte de ceguesa al gènere HV�SRW�GHILQLU�FRP�³la dificultat per reconèixer els indicadors 
de desigualtat [de gènere] per part del professorat´ (Rifà, 2018, p. 9) i caldria afegir, també, 
SHU�SDUW�GH�O¶DOXPQDW��La capacitat per identificar les injustícies socials i de gènere és un primer 
element que es vincula amb el nivell de consciència de gènere dels subjectes. Freire (1990), 
distingeix entre dos tipus de consciència: el de (i) ³SUHVD�GH�consciència´��TXH�LPSOLFD�UHIOH[Ly�
però no necessàriament acció, i el de (ii) ³FRQVFLqQFLD�FUtWLFD´��HO�TXDO�PRELOLW]D�O¶DQjOLVL�GHO�
context social en què té OORF�HO�VLVWHPD�G¶opressions i privilegis, i que, per tant, interpel·la a la 
FHUFD� G¶HVWUDWqJLHV� TXH� SRVVLELOLWHQ� OD� WUDQVIRUPDFLy� GH� OD� UHDOLWDW�� 3DUWLQW� G¶DTXHVW�
plantejament, Colás i Jiménez (2006) apliquen al camp del gènere un PRGHO�G¶DQjOLVL�GH� OD�
consciència de gènere en professorat de secundària, i estableixen el paral·lelisme amb la teoria 
de Freire, identificant nivells de (i) ³FRQVFLqQFLD�GH�UHVLVWqQFLD´� GH��LL��³FRQVFLqQFLD�FUtWLFD´ i 
Q¶afegeixen un tercer de (iii) ³QR� FRQVFLqQFLD� R� OHJLWLPDGRUa´� GH� O¶RUGUH� VRFLRFultural 
dominant. 

Aquesta dimensió de consciència personal es relaciona també amb el nivell de formació 
específica rebuda sobre pedagogies feministes (Rifà, 2018). Així mateix, hi juga un rol 
important el qüestionament dels propis privilegis i opressions amb relació a, no només la 
identitat de gènere, sinó els múltiples eixos que interseccionen amb la construcció de la identitat 
GH�JqQHUH��WDOV�FRP�O¶RULHQWDFLy�VH[XDO��O¶H[SUHVVLy�GH�JqQHUH� O¶RULHQWDFLy�UHOLJLRVD� la raça, la 
classe social o les capacitats (Crenshaw, 1991; Rodó, 2021). Per tant, en els contextos educatius 
és cabdal que hi hagi espai per a la revisió dels models de masculinitat i feminitat hegemònics, 
HO�TXH�LPSOLFD�³reflexionar críticament sobre les relacions de poder de gènere que contribuïm 
>GHV�GH�O¶HGXFDFLy@�D�SHUSHWXDU�HQ�OD�IRUPDFLy�GH�OD�PDVFXOLQLWDW�L� OD�IHPLQLWDW��D�SDUWLU�GHOV�
significats que hi atorguem´��5LIj��������S������ 

Què ± Dimensió crítica respecte al coneixement 

'¶DOWUD�EDQGD��HO posicionament crític UHVSHFWH�D�O¶REMHFWLYLWDW del coneixement contribueix a la 
desarticulació d¶XQD�DSDUHQW�QHXWUDOLWDW�REMHFWLYD�VRWD�HOV�SULQFLSLV�D[LRPjWLFV�GHO�SDWULDUFDW�
heteronormatiu i sexista. És eloqüent la crítica dH� O¶DFDGqPLFD�Rich (1980) D� O¶objectivitat, 
assenyalant que aquesta és el nom que el patriarcat li ha atorgat a la subjectivitat masculina, de 
PDQHUD�TXH�V¶KD�XQLYHUVDOLW]DW�O¶H[SHULqQFLD�PDVFXOLQD�KHWHURVH[XDO. (Q�OOXP�G¶DL[z, Donna 
Haraway (1988) fa referència al coneixement situat, fent un reclam de les epistemologies 
localitzades, posicionades i situades, on la parcialitat i no la universalitat és la condició de 
SURGXFFLy�GH�FRQHL[HPHQW��(Q�DTXHVWD�PDWHL[D�OtQLD��O¶H[SHULqQFLD�pròpia i col·lectiva es pot 
entendre com una font vàlida de coneixement, que de fet, aporta aprenentatges reflexius 
valuosos sobre qüestions que afecten la vida quotidiana de les persones. Així com O¶H[SHULqQFLD�
G¶DTXHVWHV� HQ� HOV� DFWLYLVPHV� VRFLDOV, també generen uns sabers situats de gran valor 
transformatiu HQ�O¶HGXFDFLy. 

Com ± Dimensió relacional i política 

La pedagogia crítica i compromesa que planteja hooks (1994) és una IRUPD�G¶HQWHQGUH�O¶DFWH�
educatiu com un acte transgressor de la norma excloent, i TXH� V¶DUWLFXOD� FRP� a pràctica de 
llibertat que té per objectiu emancipar totes les presències, especialment aquelles que 
històricament han estat silenciades i desplaçades als marges. Així mateix, l¶RULHQWDFLy�SROtWLFR-
ètica GHO�SURIHVVRUDW�YHUV�HOV�SURFHVVRV�G¶HQVHQ\DPHQW�L�DSUHQHQWDWJH�es pot definir a través de 
O¶HQIRFDPHQW�GHV�GHO�TXDO�V¶identifiquen i es gestionen HOV�FRQIOLFWHV�TXH�VRUJHL[HQ�D�O¶DXOD�i 
les dinàmiques relacionals de poder, les quals són inherents a les relacions humanes (Foucault, 
1975). Reconèixer totes les presències a les aules, doncs, implica posicionar-se GHV�G¶XQD�qWLFD�
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de la justícia VRFLDO��7DUDELQL���������TXH�SRVD�DO�FHQWUH�O¶DJqQFLD�GH�O¶DOXPQDW�FRP�D�VXEMHFWHV�
capaços de contribuir a la resolució pacífica dels conflictes (Massip, 2018). 

8QD�DOWUD�T�HVWLy�LPSRUWDQW�GHV�G¶DTXHVWD�PLUDGD�SROtWLFD�GH�O¶HGXFDFLy��pV�O¶~V�del llenguatge 
inclusiu. Segons Vasallo (2021): ³(O�PDOHVWDU�HQWUH�HO�Olenguatge normatiu i l¶emancipació de 
gènere no pertany al camp de la lingüística, sinó al camp de la política´ (p.96), i per això la 
subversió del masculí genèric com a forma neutra passa pel qüestionament de la masculinitat 
com identitat neutra, que, lluny de ser neutra, pV�O¶XQLYHUVDO�L�GRPLQDQW�HQ�HO�VLVWHPD�GH�VH[H-
gènere-sexualitat actual. Per això, independentment de quina sigui la fórmula TXH�V¶XWLOLW]L�SHU�
SUREOHPDWLW]DU�O¶~V�G¶XQ�OOHQJXDWJH�VH[LVWD�L�H[FORHQW��sempre que es presenti com una forma 
que pretengui incloure D� WRWKRP�� FDX� HQ� HO�PDWHL[� SDUDQ\�GH� FUHDFLy�G¶DOOz�XQLYHUVDO��$L[t�
GRQFV�� O¶~V� G¶XQ llenguatge inclusiu es planteja aquí des de la pluralitat de fórmules7 que 
subverteixin la norma qüestionant-se qui inclou a qui, on i per què (Vasallo, 2021). 

On- Dimensió GH�O¶HVSDL�YLQFXODGD�D�OHV�HPRFLRQV 

Quan es fa referència als espais educatius, és important destacar que no només es pot parlar 
G¶HVSDLV� ItVLFV� RQ� O¶DQGURFHQWULVPH� pot ser materialment observable mitjançant el 
posicionament desigual de O¶DOXPQDW� D� les aules, la diferenciació per sexes dels lavabos, 
O¶DUTXLWHFWXUD del pati o dels gimnasos masculinitzada, sinó que també cal parlar de la dimensió 
emocional constitutiva dels espais. Tal com apunta Rodó (2021), des de la intereseccionalitat 
V¶HQWpQ�TXH�� O¶H[SHULqQFLD�YLVFXGD�HQ�XQ�PDWHL[�HVSDL�FDQYLD�HQ� IXQFLy�dels diferents eixos 
G¶RSUHVVLy�L�SULYLOHJL�TXH�WUDYHVVHQ�OHV�SHUVRQHV�TXH�O¶RFXSHQ. En aquest sentit, O¶DXWRUD utilitza 
el concepte de ³IHULGD�LQWHUVHFFLRQDO´��IHQW�UHIHUqQFLD�D�OD�necessitat de gestió emocional quan 
un individu pren consciència de ³OD�GLIHUHQFLD�L�OD�GHVLJXDOWDW�LQWHUVHFFLRQDO�SHU�D�WRW�HO�YHQWDOO�
GH�SRVLFLRQV�L�OD�YLQFXODFLy�DPE�OHV�GHVLJXDOWDWV�HVWUXFWXUDOV´��Rodó, 2021, p.116). 

/¶H[SOLFDFLy�GH�OD relació de mútua influència entre la geografia i el gènere (Massey, 1994), 
cobra sentit en tant que les experiències i emocions vinculades a un lloc són influenciades per 
la construcció cultural del gènere i alhora per les relacions entre els gèneres en aquell mateix 
punt geogràfic. Els espais educatius, per tant, no es construeixen anteriorment a les identitats 
QL� D� OHV� UHODFLRQV� HQWUH� HOOHV�� VLQy�TXH� H[LVWHL[HQ� D� SDUWLU� ³G¶XQD� UHODFLy�GH� FR-FRQVWLWXFLy´�
(Rodó, 2021, S������'H�IHW��DTXHVWD�FRQFHSFLy�GHO�OORF�³QR�HVWjWLFD��HQ�SHUPDQHQW�FRQVWUXFFLy�
L� VREUHWRW�� VRFLDO´� �Rodó, 2021, p.67) dóna peu a una anàlisi que es centra no tant en les 
identitats en si, sinó en HOV�HIHFWHV�G¶DTXHVWHV, fomentant un enfocament més estructural de les 
desigualtats que es donen en les institucions educatives. Per això, els malestars i els benestars 
sentits en els espais es poden explicar a partir de les interaccions entre les dimensions polítiques 
i emocionals situades (Rodó, 2021)��MD�TXH�V¶KL�YLQFXOHQ�tan dinàmiques relacionals de poder 
com la radicalitat dels cossos (Foucault, 1975; Federici, 2021).

 
7 6HJRQV�%ULJLWWH�9DVDOOR� HQ�HO� VHYD�REUD� ³/HQJXDMH� LQFOXVLYR�\� H[FOXVLyQ�GH� FODVVH´� �������� DOJXQHV� IRUmes 
possibles de llenguatge inclusiu són la -a, la -e, la -i, la -x, la -@, el desdoblament o el femení genèric, tot i que 
QRPpV�IXQFLRQHQ�VL�pV�GHV�G¶XQD�SHUVSHFWLYD�FUtWLFD��MD�TXH QR�H[LVWHL[�HO�OOHQJXDWJH�SHUIHFWH�GHV�G¶XQ�SXQW�GH�
vista polític. 
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3. Marc analític i enfocament metodològic 
$TXHVW�FDStWRO�V¶HVWUXFWXUD�D�SDUWLU�GH�WUHV�DSDUWDWV�SULQFLSDOV��en primer lloc, V¶H[SOLFLWHQ els 
objectius de la recerca; en segon lloc, es presenta O¶DSUR[LPDFLy�DQDOtWLFD�D�WUDYpV�GH�O¶H[SRVLFLy�
del model analític TXH�V¶KD�HODERUDW�L, finalment, es plantegen les qüestions relatives al disseny 
PHWRGROzJLF��GHV�GH�O¶HQIRFDPHQW�L�HOV�LQVWUXPHQWV�utilitzats, fins al tractament de la mostra i 
HOV�SURFHGLPHQWV�qWLFV�GH�OD�UHFHUFD�TXH�V¶KDQ�VHJXLW� 

Alguns interrogants que guien O¶DQjOLVL�SURSRVDda VyQ��FRP�HQWpQ�HO�SURIHVVRUDW�L�O¶DOXPQDW�OD�
coeducació? De què depèn que la coeducació V¶HQWHQJXL�L�HV�YLVTXL�G¶XQD�IRUPD�R�G¶XQD�DOWUD"�
La consciència de gènere és homogènia o heterogènia entre els agents de la comunitat 
educativa? És possible reconèixer tipus de consciència de gènere? És el gènere una variable 
diferencial en els discursos sobre coeducació? 

3.1. Objectius 

La recerca V¶DUWLFXOD D� WUDYpV� G¶XQ� REMHFWLX� GH� FDUjFWHU� JHQHUDO�� HO� TXDO� V¶instrumentalitza 
mitjançant tres objectius específics:  
 

¾ $QDOLW]DU� OD� SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH� HQ� FHQWUHV� G¶HGXFDFLy� VHFXQGjULD� GH�&DWDOXQ\D� D�
través de les concepcions i experiències de professorat i alumnat. 
� Comprendre les concepcions i el coneixement situat GHO� SURIHVVRUDW� L� O¶DOXPQDW�

sobre els diferents eixos i dimensions de la coeducació. 
� Explorar les H[SHULqQFLHV�YLVFXGHV�D�O¶LQVWLWXW�DPE�UHODFLy�D�OD�FRHGXFDFLy�SHU�SDUW�

GHO�SURIHVVRUDW�L�GH�O¶DOXPQDt. 
� Identificar els factors facilitadors i obstaculitzadors percebuts pel professorat i 

alumnat respecte al desenvolupament de la coeducació en els seus instituts. 

3.2. Model analític i conceptualització 

A partir del marc teòric exposat prèviament, aquí es presenta el model analític que ha servit 
FRP�D�PDUF�HSLVWHPROzJLF�D�SDUWLU�GHO�TXDO�V¶KD�JXLDW�O¶DQjOLVL� 

 
 

 
Figura 1. 0RGHO�G¶DQjOLVL� 
Font: elaboració pròpia. 
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L¶DQjOLVL�GH�la perspectiva de gènere en contextos educatius es pot abordar��FRP�MD�V¶KD�H[SRVDW� 
des de diferents dimensions (qui, què, com, on) �$JXG�HW�DO���������HQWUH�OHV�TXDOV�DTXt�VH¶Q�
situa com a central i transversal la dimensió del ³TXL´. És a dir, D� WUDYpV�GH� O¶DQjOLVL�de les 
subjectivitats ± part central del model ±, les quals es configuren recíprocament ³D�FDXVD�GH´ i 
³a través de´ les concepcions i experiències viscudes al llarg de la vida ± part dreta del model 
±��V¶DQDOLW]HQ�HOV�GLIHUHQWV�elements relacionats amb la resta de dimensions de la perspectiva 
de gènere (on, que, com)��(V�SDUWHL[�GRQFV�� G¶XQ� HQIRFDPHQW�PXOWLGLPHQVLRQDO� atès que la 
perspectiva de gènere, situada en un espai i temps concret, no es pot sinó entendre en interacció 
i interdependència continuada ± part inferior del model ±. 

Aquesta aproximació analítica està estretament vinculada a la concepció de les institucions 
educatives no com a simples contenidores d¶HGXFDGRUHV�L�HGXFDQGV, sinó com a espais educatius 
FRQVWLWXWLXV�SHU�VL�PDWHL[RV�G¶LQWHUVHFFLRQV�D�través de les dinàmiques relacionals i emocionals 
que hi tenen lloc (Rodó, 2021). Per tant, se situa també el context educatiu com a element 
G¶DQjOLVL�± part esquerra del model ±, així com es tenen en compte els elements que habiliten o 
faciliten la construcció d¶XQ model coeducatiu als centres, i els obstacles o resistències que ho 
dificulten. 

Aquest model es llegeix a través de dos colors: el morat i el salmó. D¶XQD�EDQGD, el morat, fa 
referèQFLD�D�O¶REMHFWH�G¶HVWXGL�HQ�VL, és a dir, O¶DQjOLVL�GH�OHV�VXEMHFWLYLWDWV�GH�JqQHUH a partir de 
les concepcions i experiències en matèria de coeducació del professorat i O¶alumnat GHV�G¶XQ�
enfocament multidimensional8. '¶DOWUD�EDQGD��HO�FRORU�salmó, que fa referència a les variables 
GH�O¶HVWXGL��Ve centra en els factors facilitadors i resistències que intervenen en la construcció 
G¶LQVWLWXWV�FRHGXFDWLXV9. 

3.3. Enfocament metodològic 

En aquesta recerca es fa servir una metodologia G¶DSUR[LPDFLy�TXDOLWDWLYD� HQ�HO�PDUF�GH� OD�
Investigació Activista Feminista (IAF) (Blazquez, 2010; Biglia, 2014), la qual, segons Araiza 
i González (2017), prové de les epistemologies feministes, no tan sols en el sentit de qüestionar 
el biaix de gènere a OD�FLqQFLD�R�GH�SURPRXUH� OD�PLUDGD�GHV�GHOV�PDUJHV�VLQy�G¶DSRVWDU�SHU�
O¶H[HUFLFL�GHO�SRVLFLRQDPHQW��7DPEp�DPE�DTXHVW enfocament altres autores assenyalen que els 
subjectes investiguen per transformar-se i per transformar el seu entorn, per créixer i per 
aprendre, per desvetllar les limitacions estructurals i ajudar a actuar per superar-les (Francisco, 
Lozano i Martí, 2015).  

Per al disseny G¶DTXHVW� HVWXGL� V¶KD� VHJXLW� HO� model interactiu de Maxwell (2012), que 
V¶HVWUXFWXUD� D� SDUWLU� GH� les relacions G¶LQWHUGHSHQGqQFLD� HQWUH� HOV� GLIHUHQWV� HOHPHQWV� G¶XQD�
recerca, la qual cal que V¶DGDSWL�D�OHV�FRQGLFLRQV�GH�O¶HQWRUQ�L�es guiï per un procés reflexiu 
LQDFDEDW��6¶KD�RSWDW�SHU�DTXHVW�PRGHO perquè fa palesa la importància de comprendre la recerca 
en les ciències socials des G¶XQ�SULVPD�PHQ\V�UHVWULFWLX�UHVSHFWH�HOV�SRVLFLRQDPHQWV�FOjVVLFV�
que reiteradament es troben en la literatura sobre mètodes qualitatius (Campbell & Stanley, 
1967; Creswell, 1997). 

Tal com apunta la breu literatura existent sobre coeducació i perspectiva de gènere en 
O¶HGXFDFLy, és crucial indagar en les subjectivitats i en la producció de coneixement dels 
diferents agents que promouen i participen en O¶HODERUDFLy� R� H[HFXFLy� GH pràctiques 
coeducatives (Colás i Jiménez, 2006; Feu i Abril, 2020). Citant a Azorín (2014���³les opinions, 

 
8 VegeX�³$QQH[����&RGLILFDFLy�G¶H[SHULqQFLHV�L�FRQFHSFLRQV�DPE�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH´� 
9 9HJHX�³$QQH[����&RGLILFDFLy�GH�IDFWRUV�IDFLOLWDGRUV�L�UHVLVWqQFLHV�SHU�D�OD�FRHGXFDFLy´� 
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les creences, les idees, les concepcions, les expectatives i les actituds personals dels 
SURIHVVLRQDOV�GRFHQWV�H[HUFHL[HQ�XQD�JUDQ�LQIOXqQFLD�HQ�O¶DOXPQDW�TXH�OHV�SHUFHS´�(p.160). Per 
tant, el professorat com a agent educatiu clau que, a través de les seves pràFWLTXHV��O¶HOHFFLy�
dels continguts i la seva interpretació del currículum, contribueix a la socialització del gènere 
del seu alumnat, és XQ�GHOV�FROāOHFWLXV�HQ�HO�TXDO�HV�FHQWUD�OD�UHFHUFD��MXQWDPHQW�DPE�O¶DOXPQat. 
Entenent que la perspectiva de gènere dels centres educatius no depèn únicament del 
professorat, sinó WDPEp�GH�O¶DJqQFLD�GH�O¶DOXPQDW��pV�FDEGDO�O¶DQjOLVL�de les experiències pròpies 
i situades dels discents, que alhora possibiliten la socialització inYHUVD��pV�D�GLU��GH�O¶DOXPQDW�
cap al professorat. Així mateix, les interaccions familiars L� GH� O¶HQWRUQ� es contemplaran en 
O¶DQjOLVL, ja que poden tenir també un paper rellevant amb relació a la construcció de les 
VXEMHFWLYLWDWV�GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy�  

3.3.1. Instruments i tècniques de recerca 
EOV�SULQFLSDOV�LQVWUXPHQWV�GHOV�TXDOV�VH¶Q�VHUYHL[�DTXHVWD�UHFHUFD�VyQ�HOV�JUXSV�GH�GLVFXVVLy�L�
les entrevistes semi-estructurades10. L¶observació participant i les notes de camp, V¶XWLOLW]DUDQ�
com a tècniques secundàries GH�UHFROOLGD�G¶LQIRUPDFLy�TXH�DSRUWHQ�un valor afegit a la recerca. 

El grup de discussió, com a tècnica grupal de naturalesa interactiva i social (Bisquerra, 2009), 
té per objectiu generar un espai de reflexivitat entre els agents implicats en la construcció de 
centres de secundària coeducatius (professorat, equip directiu, alumnat i famílies)11. 

Les entrevistes de tipus semi-estructurat, per la seva part, permeten indagar, més detalladament, 
en les concepcions i interpretacions sobre la realitat construïda a partir de la significació i 
O¶H[SHULPHQWDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�L�O¶DOXPQDW implicat en la coeducació amb relació a la seva 
subjectivitat de gènere (Biglia, 2014)12. 

3HO�TXH�ID�D�OD�UHVWD�G¶LQVWUXPHQWV�PHWRGROzJLFV��V¶XWLOLW]DUan les notes de camp GHV�GH�O¶LQLFL�
del contacte amb la mostra per recollir la màxima informació rellevant possible. Aquestes notes 
sorgiran, en gran part, de O¶REVHUYDFLy�SDUWLFLSDQW�durant les visites presencials als instituts, fet 
que ha permès realitzar una descripció més naturalista de la cultura implícita de O¶HQWRUQ� i 
O¶HVSDL�HQ�TXè tenen lloc les experiències dels agents implicats en la coeducació (Serra, 2004). 

3.3.2. Tractament de la mostra 
El present treball és un estudi de cas múltiple en el qual V¶XWLOLW]D un mostreig de tipus no 
probabilístic per interès (Mendieta, 2015), de manera que, en primer lloc, V¶KDQ�VHOHFFLRQDW�GRV 
casos13, acotant la població mostral, respecte dels 13 centres públics participants en el projecte 
de recerca marc��/D�VHOHFFLy�G¶DTXHVWV�GRV�FDVRV�HV�MXVWLILFD, G¶XQD�EDQGD, SHU�T�HVWLRQV�G¶DFFpV�
D�OD�PRVWUD�L�GH�YLDELOLWDW�GH�O¶HVWXGL��L�G¶DOWUD�EDQGD��SHU�UDRQV�GH�WLSXV�WHzULF��MD�TXH�a partir 
G¶HQWUHYLVWHV�H[SORUDWzULHV�UHDOLW]DGHV�D�O¶LQLFL del projecte de rHFHUFD��V¶LGHQWLILca que aquests 
dos casos responen a un model de centre coeducatiu en entorns perifèrics amb una visió del 
gènere subversiva: el Centre 1 respon a una mirada educativa ecofeminista (posant al centre 
les cures i la sostenibilitat de la vida de les persones i el planeta), i el Centre 2 presenta una 

 
10 7HQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�DTXHVW�7)*�HV�GHVHQYROXSD�HQ�HO�PDUF�G¶XQ�SURMHFWH�GH�UHFHUFD més extens, els grups de 
GLVFXVVLy�TXH�DTXt�V¶XWLOLW]HQ�VyQ�XQD�WqFQLFD�FRPSDUWLGD�DPE�HO�SURMHFWH��/HV�HQWUHYLVWHV�VHPL-estructurades, en 
canvi, són exclusives del TFG que aquí ens ocupa.  
11 9HJHX�³$QQH[ 4. Guió grup de discussió de centre (professorat-famílies-DOXPQDW�´� 
12 Vegeu ³$QQH[� ��� *XLy� HQWUHYLVWHV� VHPL-HVWUXFWXUDGHV� D� SURIHVVRUDW´� L� ³$QQH[� ��� *XLy� HQWUHYLVWHV� VHPL-
HVWUXFWXUDGHV�D�DOXPQDW´� 
13 (OV�GRV�FHQWUHV�G¶HGXFDFLy�VHFXQGjULD�VHOHFFLRQDWV per aquest TFG, que alhora també formen part de la mostra 
GHO�SURMHFWH� GH� UHFHUFD�PDUF�� UHFDXHQ� VREUH� OD�PHYD� UHVSRQVDELOLWDW� WDQW� HQ� OD� UHFROOLGD�G¶LQIRUPDFLy� FRP�HQ�
O¶DQjOLVL�GH�OHV�GDGHV�GH�SULQFLSL�D�ILQDO��VHPSUH�FRQWUDVWDQW�L�FRPSDUWLQW�HOV�DYHQoRV�DPE�O¶HTXLS�GH�UHFHUFD� 
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PLUDGD�G¶HGXFDFLy feminista interseccional (especialment en termes de diversitat sexual, racial 
i de capacitats diverses).  

(OV� JUXSV� GH� GLVFXVVLy� V¶KDQ� FRQILJXUDW� VHJRQV� O¶HOHFFLy de la persona de referència en 
coeducació de cada centre14 sota el criteri que hi hagi GLYHUVLWDW� G¶DJHQWV� LPSOLFDWV� HQ� OD�
coeducació al centre (alumnat, professorat i famílies), amb un màxim de 12 persones. 6¶KDQ�
realitzat un total de 2 grups de discussió, els quals es composaven de 12 (Centre 1) i 8 (Centre 
2) persones. Per a les entrevistes semi-estructurades, V¶KD�seguit una tècnica mostral per bola 
de neu, iniciant la primera entrevista amb la persona de referència en coeducació al centre, i 
establint dos únics criteris: (i) que sigui professorat i alumnat que hagi format part del grup de 
discussió realitzat, i (ii) que hi hagi diversitat de gèneres. (Q�WRWDO�V¶KDQ�UHDOLW]DW���HQWUHYLVWHV, 
G¶XQD�GXUDGD�DSUR[LPDGD�G¶XQD�KRUD i mitja OHV���HQWUHYLVWHV�D�SURIHVVRUDW��L�G¶XQD�KRUD�OHV���
HQWUHYLVWHV�D�O¶DOXPQDW� Per últim, per a la codificació i anàlisi de les dades extretes durant el 
WUHEDOO�GH�FDPS��V¶KD�XWLOLW]DW�HO�SURJUDPDUL�G¶DQjOLVL�TXDOLWDWLYD�Nvivo.15 

3.3.3. Ètica de la recerca 
Els procediments ètics de la recerca, seguint a Maxwell (2012), es tenen en consideració tant 
en el disseny metodològic com D�O¶KRUD�GH�GLVVHQ\DU�L�GHVHQYROXSDU�FDGDVFXQ�de les fases de la 
recerca. 3HU� WDO�G¶DVVHJXUDU�TXH� WRWHV� OHV� UHDOLWDWV�VyQ� WUDFWDGHV� UHVSHFWDQW� OD� LQGLYLGXDOLWDW� L�
LQWHJULWDW�GH� WRWV�HOV�DJHQWV�LPSOLFDWV��SURIHVVRUDW��DOXPQDW�� L�G¶Dltres agents de la comunitat 
educativa), la recerca es fonamenta en els principis de llibertat, honestedat i responsabilitat 
VHJRQV�V¶H[SOLFLWHQ�HQ�HO�&RGL�GH�%RQHV�Pràctiques en la recerca de la UAB (2013). 

3HU�IHU�HOV�SURFHVVRV�GH�UHFROOLGD�G¶LQIRUPDFLy�PpV�WUDQVSDUHQWV��SRVLFLRQDWV�L�MXVWLILFDWV��V¶KD�
fet arribar prèviament a la realització dels grups de discussió, tota la informació relativa al 
SODQWHMDPHQW�GHO�SURMHFWH�GH�UHFHUFD�HQ�HO�TXDO�V¶HPPDUFD�DTXHVW�7)*�L�WDPEp�V¶KD�GHPDQDW�
signar un consentiment informat a les famílies de les persones menors entrevistades per aquest 
estudi16. 

 
14 /D�SHUVRQD�GH�UHIHUqQFLD�HQ�FRHGXFDFLy�GH�FDGD�FHQWUH�KD�HVWDW�XQD�ILJXUD�FODX�SHU�D�O¶DFFpV�D�OD�PRVWUD�L�SHU�D�
OD� FRRUGLQDFLy� WDQW� GHO� JUXS� GH� GLVFXVVLy� FRP� SHU� D� IDFLOLWDU� HO� SURFpV� G¶H[HFXFLy� GH� OHV� HQWUHYLVWHV� VHPL-
estructurades amb alumnat i professorat. 
15 9HJHX�³$QQH[�4. DHVFULSFLy�GH�OD�PRVWUD´. 
16 Vegeu ³$QQH[����Consentiment informat SHU�D�OHV�HQWUHYLVWHV�D�PHQRUV�G¶HGDW´. 



18 

4. Resultats 
En aquest apartat es presenten els resultats REWLQJXWV�D�SDUWLU�GH�O¶DQjOLVL�GH�OHV�GDGHV�H[WUHWHV�
de les entrevistes i els grups de discussió. /D�SUHVHQWDFLy�GHOV� UHVXOWDWV� V¶DUWLFXOD� HQ�TXDWUH�
subseccions, de manera que, en primer lloc, es contextualitzen els dos centres que formen part 
de la mostra, situant els seus enfocaments de gènere així com la seva composició social. En 
segon lloc, es discuteix el vincle entre el marc social de desigualtat generat pel sistema sexe-
gènere-sexualitat i la consciència de gènere del professorat i alumnat, la qual, com es veurà 
més endavant, pot contribuir a la subversió de la matriu escolar cisheteronormativa dels seus 
centres. En tercer lloc, es porten a col·lació les experiències en matèria de coeducació que, com 
V¶H[SOLFLWDUj� D� FRQWLQXDFLy� es viuen de manera diferencial des de les masculinitats i les 
IHPLQLWDWV��(Q�TXDUW�L�~OWLP�OORF��V¶H[SRVD�OD�GLPHQVLy�GH�O¶HVSDL�HGXFDWLX�UHYLVDQW�OHV�GLIHUHQWV�
FRQFHSFLRQV�TXH�KDQ�DSDUHJXW�HQ�O¶DQjOLVL��prestant especial atenció als efectes en la dimensió 
emRFLRQDO�GH�O¶DOXPQDW�L�HO�SURIHVVRUDW�� 

4.1. A mode de contextualització: composició social i model coeducatiu 
dels instituts 

Els dos centres analitzats en aquesta recerca presenten característiques similars en termes de 
composició social i de concepcions de diversitat, i alhora es denoten algunes diferències en les 
concepcions de professorat i alumnat entorn la coeducació (vegeu taula 1). 

Taula 1.Principals característiques dels centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

(Q�SULPHU�OORF��V¶REVHUYD�TXH�tant en el Centre 1 (C1) com en el Centre 2 (C2), hi ha una barreja 
entre classes mitjanes i classes treballadores, i per això es pot dir que no són centres segregats. 
Així i tot, en ambdós casos KL�KD�XQD�DOWD�FRQFHQWUDFLy�G¶DOXPQDW�PLJUDQW��G¶DSUR[LPDGDPHQW�
el 40%, dels quals la majoria són de segona generació, i amb poca freqüència hi ha noves 
incorporacions. En el cas del C1, la composició social respon al context en què se situa, una 
zona perifèrica en un barri obrer G¶XQD�FLXWDW�GHO�9DOOès Occidental. Tot i així, no només hi 
assisteixen famílies del barri, sinó també famílies de classes mitjanes i mitjanes-altes que vénen 
G¶XQD�HVFROD�GH primària del centre de la ciutat que té un projecte de centre innovador en la 
línia del que les famílies troben en aquest Institut (C1) de nova creació. Concretament, el Centre 
1 es va crear el curs 2018-2019, per tant, és molt recent i no permet identificar possibles 
GLQjPLTXHV�G¶HIHFWH�IXJLGD�GH�OHV�IDPtOLHV��GHJXGD�D�O¶DOWD�FRQFHQWUDFLy�G¶DOXPQDW�PLJUDQW, o 
per contra, a O¶DWUDFFLy�GH�PpV� IDPtOLHV�GH�FODVVHV�VRFLDOV�PLWMDQHV�TXH�DSRVWHQ�SHO�SURMHFWH�
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innovador de centre. En el cas del Centre 2, en canvi, tenint en compte que al poble del Baix 
Empordà seleccionat hi ha únicament dos centres educatius de secundària, un dels quals és 
privat-concertat, és més fàcilment identificable que HV� JHQHUD� XQ� HIHFWH� IXJLGD� G¶DOJXQHV�
famílies de classes mitjanes i mitjanes-altes al concertat, fent que gran part de la població 
migrant es concentri en el Centre 2. 

En segon lloc, pel que fa a la concepció de diversitat, en ambdós casos els centres defineixen 
la varietat de cultures i de situacions VRFLRHFRQzPLTXHV�HQWUH�O¶DOXPQDW�FRP�XQD�IRQW�GH�ULTXHVD 
L�G¶RSRUWXQLWDWV, tot i que també el professorat al·ludeix a la complexitat que suposa treballar 
dia a dia en un centre G¶DTXHVWHV� FDUDFWHUtVWLTXHV. (Q� DPEGyV� FHQWUHV� V¶LGHQWLILTXHQ�
mHFDQLVPHV� G¶DWHQFLy� D� OD� GLYHUVLWDW focalitzats, tals com en el C1, la utilització de plans 
LQGLYLGXDOLW]DWV� G¶DSUHQHQWDWJH� HVSHFtILFV� SHr aquelles persones que presenten necessitats 
específiques, o la separació dels grups a �W�G¶(62� VHJRQV� O¶orientació cap a una trajectòria 
acadèmica o una de vocacional, en el C2. 

En tercer lloc, fent referència a la forma G¶RUJDQLW]Dr-se com a centre i al tractament de la 
coeducació�� V¶REVHUYD� TXH� HO� &�, G¶XQD� EDQGD�� EHX� GHOV� PRYLPHQWV� DFWLYLVWHV feministes i 
ecologistes i assemblearis del seu professorat17, fet que propLFLD� XQD� IRUPD� G¶RUJDQLW]DFLy 
horitzontal mitjançant comissions, i que la presa de decisions no recaigui VREUH�O¶HTXLS�GLUHFWLX 
exclusivament sinó que sigui participativa i democràtica, incloent-hi a les famílies, alumnat i 
professorat, fins ara de manera autogestionada, i idealment a través del Consell Escolar, tal 
com assenyala la professora en la cita que hi ha a continuació. De fet, el trencament de la 
verticalitat en la institució i la recuperació del poder al claustre és, des dels orígens de la creació 
d¶DTXHVW centre (fa 3 cursos escolars), un pilar fonamental per aconseguir crear una estratègia 
conjunta que trenqui amb la matriu escolar tradicional: 

³DUD�KHP�HVWDW�IHQW�XQD�IRUPDFLy�HQ�VRFLRFUjFLD��������-D�WHQtHP�IRUPDFLRQV�L�FRVHV��YHQLP�GH�
mons assemblearis en els quals és importantíssim això, no? Com una mica l'horitzontalitat i 
recuperar el poder del claustre, recuperar també la força del Consell Escolar en la qual els 

nens i les nenes tenen veu, i les famílies, això és súper important! És com una mica, arribar a 
TXH�VLJXL�XQD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD�TXH�VLJXL�OD�TXH�GHFLGHL[�OHV�FRVHV´� 

(Professora de medi, C1) 

En el C2, en canvi, hi ha una organització escolar amb més trajectòria i per tant, té trets 
característics de centres més tradicionals, de manera que per exemple, la presa de decisions 
majoritàriament es concentra en O¶HTXLS�GLUHFWLX��HO�TXDO�UHFRQHL[�OD�VHYD�PDQFD�G¶LPSOLFDFLy 
directa en la FRQVWUXFFLy�G¶XQ�PRGHO�GH�coeducació al centre, tot i que hi aposten donant permís 
per fer tot allò que es proposi per part del professorat implicat. La responsabilitat, per tant, 
recau més en persones concretes implicades i compromeses, que en gran part lideren la 
coeducació al centre, i que són alhora qui són travessades per algun eix G¶RSUHVVLy�SHU�OD�VHYD�
identitat de gènere o per la seva orientació sexual, com il·lustra aquesta entrevistada:  

³nosaltres no fem algo perquè és la nostra olla. Sí, som LGTB i tal, però estem fent algo que 
va molt més enllà, i sembla que com que som, nosaltres fem. I és algo que no entenc, perquè 

jo no sóc racialitzada i sóc molt conscient que necessitem lluitar contra el racisme perquè 

 

17 Cal puntualitzar que atès que el Centre 1 és de nova creació, el professorat ha pogut ser escollit per part de 
O¶HTXLS�GRFHQt de gestió, segons HVWLSXOD�HO�SXQW���GH�O¶$UWLFOH����GHO�'HFUHW����������GH����GH�PDUo, pel qual es 
regulen els procediments per definir el perfil i la provisiy dels llocs de treball docents. 
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existeix. Llavors, em sorprèn que la gent heterosexual no vegi la importància de treballar la 
diversitat sexual. I trobo a faltar una implicació i és una decepció, com estic decebuda amb 

el món en general. No és una crítica a l'institut ni als meus companys i companyes, ni a ningú 
que ha donat suport i només que ens deixin fer estem contentes. Jo a vegades penso: si 

marxéssim, què passaria? I crec que encara no hem fet arrel en aquest sentit´ 

�3URIHVVRUD�G¶KLVWzULD�L�geografia, C2) 

En quart lloc, es detecta clarament que cadascun dels centres es defineix des de diferents 
enfocaments de gènere��'¶XQD�EDQGD��el C1 se situa en l¶HGXFDFLy�HFRIHPLQLVWD� de manera que 
posa al centre les cures i treballa cap a la solidaritat, els IHPLQLVPHV�L�O¶HFRORJLD, tal com apunta 
aquesta professora:  

³El que fem és posar la cura al centre de tot i �«� en comptes d'aproximar els coneixements 
a O¶DOXPQDW de manera neutra, encara que pugui ser la profe més molona explicant... no sé, 

les parts G¶XQD aranya, no aproximo a la vida a través de les parts de O¶Dranya, sinó a través 
de la cura cap a O¶DUDQ\D. Això al centre tota l'estona. La part que fem de socials, doncs, 

posem en valor les migracions com des d'una perspectiva molt ecosocial´  

(Professora de medi, C1) 

En canvi, el C2 troba els seus orígens en el treball per a la visibilització i acompanyament de 
les identitats del col·lectiu LGTBIQ+, fet que dóna impuls a la creació del Grup de Diversitat 
Sexual i de Gènere, el TXDO� WUHEDOOD� GHV� G¶XQD� perspectiva dels feminismes de la 
interseccionalitat��TXH�SRVD�DO�FHQWUH�OD�GLYHUVLWDW�G¶LGHQWLWDWV��L�TXH no només pretén erradicar 
O¶/*7%,Q-IzELD�D�O¶LQVWLWXW��VLQy�WDPEp�HO�UDFLVPH, el capacitisme i el classisme estructural que 
afecten OHV�YLGHV�GH�O¶DOXPQDW�L�HO�SURIHVVRUDW�tant a dintre com fora de O¶LQVWLWXW.  

Sense menystenir que els dos centres s¶DXWRGHILQHL[HQ�GHV�GH�OD�VHYD�UHDOLWDW�VLWXDGD��SUzSLD�L�
SHU�WDQW��GHV�G¶XQD�SHGDJRJLD�IUDJPHQWDGD�TXH�V¶DSURSD�PpV�D�OD�UHDOLWDW�GHOV�VXEMHFWHV�TXH�OD�
viuen, és interessant observar com ambdós centres comparteixen el denominador comú de 
posicionar-VH�GHV�G¶XQD�PLUDGD�FUtWLFD�UHVSHFWH�al terme de coeducació. En ambdós instituts, el 
professorat fa emergir la crítica al binomi de gènere implícit que conté la paraula coeducació, 
i la necessitat G¶DPSOLDFLy� GHO� WHUPH� D� DOWUHV� UHDOLWDWV, així com es posa de manifest la 
importància de parlar de pedagogies feministes en comptes de coeducació, per fer referència a 
WRWHV�OHV�DSRUWDFLRQV�GHOV�IHPLQLVPHV�HQ�O¶HGXFDFLy� 

4.2. Consciència crítica de gènere: desmuntar la cisheteronormativitat en 
O¶HGXFDFLy 

$PE�O¶DQjOLVL�IHWD��V¶KD�SRVDW sobre la taula FRP�V¶LQWHUUHODFLRQHQ�OHV�H[SHULqQFLHV�FRHGXFDWLYHV�
de professorat i alumnat DPE�OD�FRQVWUXFFLy�G¶XQD�FRQVFLqQFLD�FUtWLFD de gènere, de resistència 
o legitimadora, tal com es defineixen en el marc teòric. Per això, es tenen en compte el 
qüestionament dels propis privilegis i opressions, la capacitat per identificar injustícies de 
JqQHUH�TXH� DIHFWHQ� OD� VRFLHWDW� L� D� XQD�PDWHL[D�� O¶DSUR[LPDFLy� DO� FRQHL[HPHQW� REMHFWLX�� L� la 
formació específica en gènere com a variables que contribueixen en el procés de construcció 
G¶XQD�FRQVFLqQFLD�FUtWLFD�de gènere.  

Els resultats apunten que el professorat en general és conscient de les múltiples opressions i els 
privilegis que ostenten. Els privilegis que assumeix tot el professorat són el privilegi blanc i el 
poder que tenen com a docents, i en el cas dels homes, V¶KL�DIHJHL[ el de gènere. Respecte a les 
RSUHVVLRQV��OHV�GXHV�SURIHVVRUHV�GRQHV�VyQ�FRQVFLHQWV�GHO�VHX�HL[�G¶RSUHVVLy�GH�JqQHUH��GH�OD�
mateixa manera que una de les professores identifica la seva orientació sexual com a eix 
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G¶RSUHVVLy��$TXHVWD, a més, introdueix una dimensió contextual del sistema de privilegis i 
RSUHVVLRQV�� TXH� HQ� O¶~OWLP� DSDUWDW� GHOV� UHVXOWDWV� G¶DTXHVWD� UHFHUFD� V¶DERUGDUj� HQ� PpV�
profunditat. 

En canvi, només una de les quatre SHUVRQHV�GHO�FROāOHFWLX�G¶DOXPQDW�entrevistat mostra tenir 
XQD�FRQVFLqQFLD�GH�OD�GRPLQDFLy�GH�OD�LGHQWLWDW�G¶KRPH�cis-hetero, malgrat que igual que la 
UHVWD�G¶DOXPQDW��QR�FRQVLGHUD�TXH�HO�VHX�LQVWLWXW�FRQWULEXHL[L�D�DTXHVWD�UHïficació dels privilegis 
o opressions, ans al contrari, consideren que generalment el professorat intenta gestionar i 
compensar les desigualtats de gènere. Així es manifesta en la següent cita: 

³P: Creus que tens les mateixes facilitats que la resta de companys i companyes a O¶LQVWLWXW" 
R: Tenint en compte que jo crec que la figura G¶KRPH cis-hetero és la més acceptada per la 
societat, jo crec que a l'institut... és una cosa que som bastant iguals amb això, o sigui, que 

en general sí, sí que tenim la mateixa facilitat´ 

(Alumna 1, 4t G¶(62 C2) 

Així i tot, totes les persones entrevistades, tant professorat com alumnat, han mostrat una 
capacitat molt clara per detectar actituds o comentaris masclistes o LGTBIQ-fòbics de tot tipus, 
GHV�G¶DFWLWXGV�IjFLOPHQW�LGHQWLILFDEOHV, com per exemple, tocaments o apropaments als cossos 
de les noies no consentits, fins a micromasclismes coP�O¶DFDSDUDPHQW�LUUHVSHFWXyV�GH�OD�SDUDXOD�
SHU�SDUW�GHOV�QRLV��LPSRVVLELOLWDQW�OHV�YHXV�G¶DOJXQHV�SHUVRQHV�GH�O¶DXOD��VRYLQW�GH�OHV�QRLHV� 

Preguntades VREUH�O¶DSUR[LPDFLy�DO�FRQHL[HPHQW�DPE�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH, totes les persones 
assenyalen que des de les diferents matèries es visibilitzen les figures de les dones que 
històricament han estat silenciades. Es pot identificar clarament que, en el C1, tal com 
V¶DSXQWDYD�GHV�GH�O¶LQLFL��aquesta aproximació ecofeminista al coneixement es fa recuperant i 
posant en valor la dimensió de les cures i el sosteniment de la vida. Aquestes dues cites del C1 
ho il·lustren: 

³UHIHUHQWV�GH�GRQHV�FLHQWtILTXHV�VREUHWRW�EXVFR�Pm... referents que siguin propers i que 
siguin reals, per exemple, vaig portar a la Ruth que és una científica que treballa a 

O¶+RVSLWDO de %HOOYLWJH��«��2�SRUWDU�SHU�H[HPSOH�XQD�FRQWRUVLRQLVWD�TXDQ�IHLD�OD�URWDFLy��
doncs vaig portar una contorsionista que a més a més estava embarassada, vull dir que 

WUHEDOODYHV�FRP�PROWHV�FRVHV�QR"´� 

(Professor de STEM, C1) 

³$ socials moltes vegades hem tractat la història de les dones, si parlem d'una època en 
concret, dintre d'aquesta època parlem de com era la vida de les GRQHV´  

(Alumna 1, 3r G¶(62� C1) 

'¶DOWUD�EDQGD��HO�&��V¶aproxima al coneixement invisiELOLW]DW�GHV�G¶XQD�PLUDGD�LQWHUVHFFLRQDO, 
FHQWUDGD�HQ�OD�GLYHUVLWDW�FRP�D�HQV�HVWUXFWXUDGRU�GH�O¶DSUHQHQWDWJH��LQFRUSRUDQW�VREUHWRW�O¶HL[�
de diversitat sexual, raça i diversitat funcional. 

³VHPSUH�TXH�SXF�GRQFV�SRVR�SDUHOOHV�HP����SRVR�persones diverses... poso persones G¶RUtJHQV 
diversos... poso rics, poso pobres... poso persones racialitzades, i... sempre que puc intento 
que es vegi una mica la diversitat del centre i que això es vegi reflectit en els materials que 

SRUWR´ 

(Professor de francés, C2) 
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Tot i així, només una de les quatre professores entrevistades fa una crítica radical al 
coneixement considerat objectiu, al·ludint a la necessitat de trencar amb la producció de 
coneixement hegemònica que reforça la idea de desplaçament de les alteritats en una posició 
de silenci o del no saber. Aquest plantejament queda especialment clar amb la següent cita: 

³Crec que el coneixement justament no és aquest discurs hegemònic i que són les persones 
des de les perifèries que haurien de tenir molta més veu. Vull dir, s'ha de parlar des d'altres 

llocs. I de fet, són veus molt més importants, aquí ja venen amb el discurs hegemònic i només 
fa falta que aquí els hi anem insistint en ells sinó que hem de desmuntar-lo´ 

�3URIHVVRUD�G¶KLVWzULD��&�� 

Pel TXH�ID�D�O¶DQjOLVL�GHO�JUDX�GH�IRUPDFLy�HQ�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH��malgrat que les persones 
entrevistades hagin rebut alguns tallers específics sobre sexualitats diverses o hagin assistit a 
xerrades en matèria de coeducació, consideren que no tenen suficient formació i que mai no es 
SRW�GLU�TXH�VH¶Q�Wp prou mentre continuï havent-hi actituds masclistes o LGTBIQ-fòbiques en 
els centres educatius. +D�HVWDW�UHFXUUHQW�WDPEp�O¶DOāOXVLy D�O¶DSUHQHQWDWJH�VREUH�IHPLQLVPHV�L�
educació a través de llegir llibres o de persones en concret que agafen el rol de professora en 
feminismes D� O¶LQVWLWXW� L�TXH�HV�FRQYHUWHL[HQ�HQ� IRUPDGRUHV� LQIRUPDOV��(Q� DTXHVW�VHQWLW� VyQ�
rellevants aquestes cites: 

³Això és autoformació i és anar llegint i bueno, no sé... Però no he fet cap formació 
HVSHFtILFD��6t�TXH�pV�YHULWDW�TXH�OD�>3URIHVVRUD�G¶KLVWzULD��&�@�Vt�TXH�YD�IHU�XQ�PjVWHU�HQ�

feminisme i vulguis o no, doncs m'ensenya moltes coses. Ella ha sigut per mi una formadora 
important. Però més enllà d'això, no. (...) Amb ella sí que he tingut moltes converses, m'ha 

passat lectures, i ja te dic que ella no et deixa passar ni una. Vull dir no pots pas equivocar-
te perquè ella sempre et rectifica´ 

(Professor de francès, C2) 

³R: [La professora de medi, C1] és una de les professores que més intenta abordar aquests 
temes i aquests tipus de conflictes perquè ella és molt feminista i jo sempre l'he vist defensant 

la igualtat entre tots i totes. 
P: I per a tu és una referent ella? 

R: Sí, de fet durant aquests tres anys jo he après molt gràcies a ella, i de fet, moltes vegades 
m'he atrevit a parlar d'aquests temes i tot això perquè ella m'ha animat i com que m'ha donat 

suporW´ 
(Alumna 2, 3r G¶(62� C1) 

$L[t�PDWHL[��OD�FLWD�TXH�KL�KD�D�FRQWLQXDFLy�pV�XQ�H[HPSOH�G¶XQ�SURIHVVRU�TXH�UHFRQHL[�OHV�VHYHV�
limitacions per falta de coneixement i formació, i posa sobre la taula la importància de tenir 
DOJ~� UHIHUHQW� DO� FHQWUH� SHU� DSUHQGUH¶Q�PpV�� I també identifica com a resistència clara la no 
consciència per ignorància G¶DOJXQV�FRPSDQ\V�VHXV:  

³,JQRUjQFLD inconscient, no? Clar, creus que en saps perquè no saps que no en saps 
prou perquè potser no has vist referents o no has vist coses o... jo què sé, i això és un 

problema. Aleshores clar, quan és un desconeixement conscient, que jo crec que és el punt on 
estic ara, busques com més referents i al centre tenim gent que en sap tou, com la 

[Professora de medi, C1]´� 

(Professor de STEM, C1) 
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Resulta interessant observar que les persones que han estat identificades per part de la resta 
G¶HQWUHYLVWDGHV�FRP�D�SHUVRQD�UHIHUHQW�LQIRUPDO�DO�FHQWUH�en temes de feminismes, en ambdós 
FDVRV�VyQ�GRQHV��L�DO�OODUJ�GH�O¶HQWUHYLVWD�DPEGXHV�KDQ�H[SOLFLWDW�XQD�H[SHULqQFLD�R�WUHW�LGHQWLWari 
que les travessa i leV�ID�VHQWLU�HO�SHV�GHO�SDWULDUFDW�HQ�HO�VHX�SURSL�FRV��(Q�XQ�FDV�HV�WUDFWD�G¶XQD�
H[SHULqQFLD� G¶DE~V� VH[XDO� GXUDQW� OD� LQIjQFLD�� L� HQ� O¶DOWUH� OD� YLYqQFLD�GH� OD� SUzSLD�RULHQWDFLy�
VH[XDO�FRP�D�OHVELDQD�FRP�XQ�HL[�G¶RSUHVVLy�HVWUXFWXUDO�� 

4.3. Empoderament crític de les feminitats i construcció col·lectiva de la 
coeducació  

(Q�OtQLD�DPE�O¶DSDUWDW�DQWHULRU��V¶REVHUYD�que la identitat de gènere és una variable diferencial 
quant DO� GHVHQYROXSDPHQW� G¶XQD� consciència FUtWLFD� GH� JqQHUH�� '¶DTXHVWD� PDQHUD�� HV� SRW�
detectar que en ambdós centres aposten per O¶HPSRGHUDPHQW�GH�OHV�IHPLQLWDWV, a través sobretot, 
del reforçament de figures femenines destacables en les diferents disciplines, tant històriques 
com contemporànies. Tot i així, és molt eloqüent la següent cita que posa de manifest que 
O¶HPSRGHUDPHQW�GH�OHV�QRLHV�QR�KD�GH�SDVVDU�SHU� OD�UHSURGXFFLó de la lògica masculina que 
cerca l¶q[LW�en allò considerat masculí, i per tant, amb un reconeixement social més elevat, però 
sí que ha de passar per la introducció dels homes en el món de les cures. 

³HQ les STEM es diu "les noies han de ser científiques", és a dir, a sobre que cuido, faig això, 
això, això, i a sobre em dius que per a ser molona he de ser científica, doncs jo seré el que jo 

vulgui, jo seré el que jo vulgui, però tu company, tu W¶KDXUjV G¶DSURSDU a la cura també 
perquè sembla que la cura O¶hem de fer sí o sí. A part, sembla que ens estan doblant la feina 

afegida que hem de fer, i a mi això em violenta PROWtVVLP´ 

(Professora de medi, C1) 

Per tant, GH�OD�Pj�GH�O¶HPSRGHUDPHQW�FUtWLF�GH�OHV�QRLHV� també V¶LGHQWLILFD una necessitat de 
treball de les masculinitats en relació amb la gestió de poder i les renúncies als privilegis 
G¶KRPH, que segons assenyala el professorat encara és un tema pendent. Tot i així, a través de 
les entrevistes realitzades als dos alumnes de gènere masculí, es detecta que, sigui per la pressió 
de les companyes noies que posen límits a les injustícies que les oprimeixen, sigui perquè es 
treballen temes de FRQYLYqQFLD�D�O¶DXOD��R�SHUTXq�V¶KD�GHVHQYROXSDW�XQD�FRQVFLqQFLD�FUtWLFD�GH�
gènere, algunes masculinitats, que es podrien definir com aliades amb la lluita feminista, es 
mobilitzen cap a la transformació dels rols de gènere, tal com es pot veure en aquestes dues 
cites:  

³D principi de curs passava molt que parlava una noia i de sobte parlava un home amb una 
aportació del mateix tema, però deia com la seva opinió mentre que la noia estava parlant, i 
vam parlar això a classe, i ens vam adonar que hem de deixar que tingui cadascú el seu torn 

de paraula, i no pots trepitjar, i a més, quan algú trepitja a alguna noia hi ha algunes que 
diuen "estava parlant jo, deixa¶m acabar", i llavors hem de callar perquè si no hi ha bastanta 

revolta´ 

(Alumne 2, 2n G¶(62� C1) 

³Un dia que una profe va dir "nois ja podeu sortir al patí", així en masculí però 
generalitzant, jo vaig saltar de conya, i vaig dir "perquè no dius noies?" Així també ens 
podem mentalitzar els nois si cal que sortim els nois i les noies, no? Perquè si diu noies, 

també podem entendre que parla de nois i noieV´ 

�$OXPQH�����W�G¶(62��&�� 
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En aquest sentit, es fa evident que la construcció G¶XQ�LQVWLWXW�FRHGXFDWLX en aquests centres no 
està exclusivament en mans del professorat��VLQy�TXH�O¶DOXPQDW�RUJDQLW]DW�PLWMDQoDQW�O¶DFFLy�
col·lectiva i la tolerància zero davant actituds masclistes o sexistes, aconsegueixen modificar 
certes actituds masclistes. Mitjançant les experiències reportades per part de O¶DOXPQDW��V¶KDQ�
identificat accions col·lectives de diferent índole, entre les quals destaquen la penjada anònima 
GH� FDUWHOOV� SHU� WRW� O¶LQVWLWXW� DPE� FRPHQWDULV� VH[LVWHV� TXH� V¶KDYLHQ� IHW� DO� SURSL� FHQWUH� HQWUH�
alumnat o de professorat a alumnat (C1), O¶RUJDQLW]DFLy�G¶XQD�assemblea feminista únicament 
G¶DOXPQDW�HQ�UHVSRVWD�D�XQ conflicte entre posicionaments contraris entorn la manifestació del 
�0��&����R�HO�FRQVHQV�G¶DQDU a classe amb faldilla tant nois com noies per visibilitzar que la 
vestimenta no té gènere (C1 i C2). 

4.4. &RQVWUXFFLy�G¶HVpais coeducatius segurs per a la gestió dels 
malestars interseccionals 

/¶DQjOLVL�GH�OHV�HQWUHYLVWHV�L�GHOV�JUXSV�GH�GLVFXVVLy�WDPEp�SRVHQ�GH�PDQLIHVW�HOV�HIHFWHV�GH�les 
concepcions que es tenen dels espais educatius en OD� FUHDFLy� G¶XQ� LQVWLWXW� FRHGXFDWLX�� L� HQ�
particular, sobre la co-creació, tenint en compte O¶HVSDL�ItVLF�L�OD�GLPHQVLy�UHODFLRQDO, G¶HVSDLV�
segurs per a alumnat i professorat que acullin la diversitat18. Mentre que el C1, GHV� G¶XQ�
enfocament ecofeminista transversal, V¶DSUR[LPD�D�XQD�visió de co-construcció basada en la 
confiança, no només en espais concrets de cures, sinó en WRWV�HOV�HVSDLV�GH�O¶LQVWLWXW, el C2, per 
la seva banda, V¶DSUR[LPD�des G¶XQ�HQIRFDPHQW de coeducació més específic, centrant-se en la 
co-construcció del Grup de Diversitat Sexual i de Gènere en particular, com a espai per a la 
LQFOXVLy�GH�OD�GLYHUVLWDW�G¶LGHQWLWDWV�D�O¶LQVWLWXW, mentre que OD�UHVWD�G¶HVSDLV�HV�UHJXOHQ�VRWD�el 
control dels adults. Així queda reflectit en les cites següents: 

³1RVDOWUHV�HVWjYHP�HQ�O
LQLFL��GHFLGLQW-ho tot. Per exemple, caldrà separar els lavabos? Cal 
que siguin de nens o de nenes? Nosaltres estàvem tota l'estona amb això, no? I sí, vam 

començar una mica a repensar l'espai des de la confiança que poden passar coses bones. O 
sigui, quan tu repenses un espai on vols que passin coses, llavors ho has de reconstruir des 

G
XQD�SHUVSHFWLYD�HFRIHPLQLVWD��WRWDOPHQW´ 

(Professora de medi, C1) 

³L'aula és un espai que està controlat, no sempre, però que sol estar bastant controlat i per 
tant, hi ha cert alumnat que es pot sentir més segur a l'aula. Al pati, no. És el tema pendent, 

sempre ho ha sigut perquè passen molts problemes com els assetjaments i, bueno, l'ocupació 
de l'espai. Els nens amb la pilota ocupen un espai que és important i llavors tots els marges 

que queden, moltes vegades, per les noies, no? I hi ha una imposició aquí i això es veX´ 

(Professor de francès, C2)  

$TXHVWV�GLIHUHQWV�HQIRFDPHQWV�VREUH�O¶HVSDL�WHQHQ�HIHFWHV diferencials identificables a partir 
GHO�EHQHVWDU�R�PDOHVWDU�TXH�SURSRUFLRQD�D�OHV�SHUVRQHV�TXH�HOV�KDELWHQ��GH�PDQHUD�TXH��G¶XQD�
banda, totes les referències que es fan respecte als diferents espais del C1 ± entrada, 
passadissos, lavabos, aula, comissió de cures ± són entorn la seguretat i benestar sentit i 
percebut��'¶DOWUD�EDQGD�� HQ�HO�&���PHQWUH�TXH�el Grup de Diversitat Sexual i de Gènere és 
percebut per les persones que hi formen part, com un espai de seguretat i benestar màxim on 
SHU�H[HPSOH��O¶DOXPQDW�SRW�VRUWLU�GH�O¶DUPDUL�REHUWDPHQW�VHQVH�SRU�DO�MXGLFL��OD�UHVWD�G¶HVSDLV�

 
18 En aquest apartat es diferencia entre espais físics i espais que es constitueixen a partir de la dimensió emocional, 
i per això, per exemple, el Grup de Diversitat Sexual i de Gènere (C2) o la comissió de cures (C1) es tracten com 
a espais no físics que funcionen com espais de seguretat. 
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FRP�O¶DXOD�R�HOV�SDVVDGLVVRV�VyQ�H[SOLFDWV�GHV�G¶H[SHULqQFLHV�TXH�proporcionen malestars, o 
fins i tot, por. En aquest sentit, són eloqüents les cites següents:  

³És com que pots expressar lliurement com ets i que ningú del Grup [de Diversitat Sexual i 
de Gènere] et jutjarà, saps. En el Grup és O¶~QLF�OORF�RQ�UHDOPHQW�pots ser com ets´  

�$OXPQD�����U�G¶(62��&�� 

³Jo crec que el Grup és bastant un lloc on ens podem sentir tots còmodes perquè al final 
compartim coses, no? I bueno, en el meu cas, em sento millor que en la meva classe. (...) El 

que noto més com a alumna és lo de insultar segons la teva orientació, segons com 
t'identifiques, i això sí que hi ha classes que si algun professor ho escolta, diu: ³eh�´, o sigui 

no prou HK«, però hi ha classes que no ho senten o ho senten i no fan res, però en general 
no... i si no, som els mateixos alumnes que diem que no insultin dient aquesta paraula perquè 

és despectiu´ 

�$OXPQD�����W�G¶(62��&�� 

Així i tot, malgrat que hi ha diferències substancials entre les vivències reportades SHU�O¶DOXPQDW 
en cadascun dels instituts, es pot identificar el trencament de les jerarquies de poder entre 
alumnat i professorat com a característica comuna en ambdós centres com a element clau per 
D�OD�FUHDFLy�G¶espais segurs i de cures, sigui de manera transversal en tot el centre, sigui en un 
grup específic. Això es veu a través del fet que el professorat, per la seva banda, detecta la 
QHFHVVLWDW� GH� JHQHUDU� HVSDLV� SHU� D� O¶DFRPSDQ\DPHQW� GH� O¶DOXPQDW� HQ� les experiències i les 
emocions vinculades al gènere i la sexualitat. I d¶DOWUD�EDQGD��O¶DOXPQDW, especialment el del C2 
fent referència al Grup de Diversitat Sexual i de Gènere, UHSRUWD�OD�SRVVLELOLWDW�TXH�VH¶OV�RIHUHL[�
per expressar els seus malestars generals, per exemple, sobre la sexualitat i les relacions sexo-
afectives, o més concretament sobre la seva identitat de gènere o orientació sexual.  

&RP�D�HOHPHQW�HPHUJLW�HQ�O¶DQjOLVL�L�FRQVLGHUDQW�O¶HQWRUQ�FRP�D�FRQVWLWXWLX�GH�O¶H[SHULqQFLD�
escolar, es fa palesa també la inseguretat percebuda i la desprotecció GH�O¶DOXPQDW�IRUD�GHO�VHX�
entorn escolar. En els carrers del poble, en el cas del C2, o del barri, en el cas del C1, V¶KL�
detecta una manca de recursos i espais segurs SHU�D�OD�YLGD�GH�O¶alumnat, tal com il·lustren les 
següents cites: 

³Jo crec que algunes dones potser ens sentiríem més segures si al poble hi hagués un punt 
lila, bueno que jo sàpiga no n'hi ha cap, potser sí que n'hi ha i no ho sé, però sí que per 

exemple a l'institut si passa alguna cosa ja saps a qui anar, però això al poble no passa´ 

(Alumna 1, 4t G¶(62� C2) 

³(QWUH�GRW]H-tretze anys i quinze-setze anys estan bastant desemparats i l'escola és bastant 
LPSRUWDQW��SHU�QR�GLU�HVVHQFLDO��HK��SHUTXq�IRUD�G
DTXt�HVWDQ�FRPSOHWDPHQW�GHVSURWHJLGHV´ 

(Professor de francès, C2) 
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5. Discussió i conclusions 
/¶DQjOLVL� feta en aquest treball posa sobre la taula la importància de construir un model de 
FRHGXFDFLy� TXH� VXEYHUWHL[L� O¶cisheteronormativitat en els centres educatius, sigui des dels 
ecofeminismes (Herrero et al., 2018), o des dels feminismes de la interseccionalitat (Crenshaw, 
1991). Un model de coeducació TXH�QR�V¶H[SUHVVD�HQ�OHV�VHYHV�GLPHQVLRQV�PpV�materials sinó 
també en aquelles pertanyents a la subjectivitat més vinculades a les experiències i el 
coneixement situat (Haraway, 1988) i les posicions identitàries deO�SURIHVVRUDW�L�O¶DOXPQDW��DL[t�
com a les dimensions relacionals��GH�O¶HVSDL�L�HPRFLRQDOs, que es co-constitueixen entre elles 
(Rodó, 2021). Un model de coeducació TXH�QR�V¶DUWLFXOD�~QLFDPHQW�D�SDUWLU�GH�OHV�FRQFHSFLRQV�
crítiques de les professores referents en feminismes dels instituts, sinó que està fortament 
influenciat pel context educatiu i els obstacles i facilitadors que hi intervenen��'¶XQD�EDQGD�� 
O¶REVWDFOH�identificat amb més presència és la consciència de resistència de gènere G¶XQD�SDUW�
G¶DTXHOO�SURIHVVRUDW�TXH�QR�LQWURGXHL[�OD�SHUVSHFWLYD�GH�Jènere en la seva docència malgrat ser 
conscient de la desigualtat que genera el sistema sexe-gènere-sexualitat hegemònic. '¶DOWUD�
banda, les concepcions i experiències del professorat i alumnat amb una consciència crítica de 
gènere, contribueixen D�OD�FRQILJXUDFLy�G¶XQ�PRGHO�FRHGXFDWLu, actuant com a catalitzadores 
G¶XQD� WUDQVIRUPDFLy�HQ�FODX� IHPLQLVWD�HQ� O¶HGXFDFLy��Aquesta consciència crítica de gènere, 
però, no es pot entendre únicament com una acumulació de coneixements teòrics, i per això és 
necessari recavar en les experiències tant de professorat com alumnat per identificar 
empíricament L�GHVJUDQDU�OHV�GLPHQVLRQV�G¶DQjOLVL�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy, 
tal com es planteMD�HQ�O¶REMHFWLX�GH�OD�SUHVHQW�UHFHUFD� 

En aquest sentit, el present treball ha contribuït a identificar els elements de les subjectivitats 
més rellevants TXH� H[SOLTXHQ� OD� FRQILJXUDFLy� G¶XQ�PRGHO� GH� FRHGXFDFLy� HQ� GRV� FRQWH[WRV�
educatius específics, caracteritzats per una composició social heterogènia i una elevada 
SUHVqQFLD�G¶DOXPQDW�PLJUDQW��TDO�FRP�V¶KD�HVPHQWDW��la capacitat per identificar les injustícies 
de gènere i per qüestionar-VH� HOV� SURSLV� SULYLOHJLV� L� RSUHVVLRQV�� O¶DSUR[LPDFLy� FUtWLFD� D� OHV�
epistemologies, i la formació específica en gènere i educació són els pilars fonamentals per 
analitzar la perspectiva de gènere des de les subjectivitats situades i localitzades. Tot i això, no 
necessàriament aquests elements V¶KDQ�GH�GRQDU�HQ�OD�VHYD�WRWDOLWDW�perquè es pugui parlar de 
consciència de gènere. De fet, els resultats sobre el nivell de formació de les persones 
implicades en la coeducació al centre, posen de manifest que cal diferenciar la consciència de 
gènere crítica i especialitzada que té el professorat amb formació específica sobre pedagogies 
feministes, i la consciència de gènere crítica que tenen les persones que se situen en un 
posicionament politico-ètic de justícia social, però que no tenen suficients coneixements teòric-
pràctics per abordar-ho amb total seguretat. Aquestes últimes fan que sigui necessari 
diferenciar també entre la ceguesa al gènere per manca de formació específica i la ceguesa al 
gènere per IDOWD�G¶LQWHUqV�i implicació o SHU�IDOWD�G¶HPSDWLD�SHOV�FROāOHFWLXV�RSULPLWV��HOV�TXDOV�
V¶DVVRFLDULHQ��VHJXLQW�OD�SURSRVWD�GH�&ROiV�L�-LPpQH]���������D�XQD�FRQVFLqQFLD�GH�JqQHUH�GH�
resistència o una consciència de gènere legitimadora de les desigualtats de gènere en la seva 
SUjFWLFD�GRFHQW��UHVSHFWLYDPHQW��3HU�WDQW��HO�SURIHVVRUDW�Wp�XQ�SDSHU�FODX�HQ�OD�LQWURGXFFLy�G¶XQD�
perspectiva de gènere transformadora en els centres educatius. 

/¶DOXPQDW entrevistat majoritàriament és conscient que existeixen desigualtats estructurals en 
la societat, no obstant això, mostra dificultats per identificar els propis privilegis i opressions 
en els seus cossos, excepte en els casos que les opressions els travessen mitjançant la violència 
per haver patit una situació de discriminació LGTBIQ-fòbica o G¶abús sexual. Així i tot, això 
no respon directament als esforços del professorat en repensar el seu posicionament respecte al 
FRQHL[HPHQW��MD�TXH�O¶DOXPQDW�pV�FDSDo�G¶LGHQWLILFDU�XQ�FDQYL�HQ�OHV�H[SOLFDFLRQV�que fa el seu 
professorat sobre la història i la ciència, que ja no es fa en termes de les experiències dels homes 
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blancs de classe alta amb plenes capacitats, sinó en termes de descolonització de les realitats. 
Això significa, doncs, que està en marxa un SURFpV�TXH�V¶RULHQWD�D�OD�UHFXSHUDFLy�GH�les històries 
dels cossos GH�OHV�³SHUVRQHV�HVFODYLW]DGHV��FRORQLW]DGHV��WUHEDOODGRUHV�DVVDODULDGHV�R�PHVWUHVVHV�
de casa no remunerades, així com les històries de les criatures, i el punt de vista animal (...), de 
leV�WHUUHV�GH�FRQUHX��HOV�PDUV�L�HOV�ERVFRV´��Federici, 2021, p.17). /¶DOXPQDW�LGHQWLILFD�FRP�D 
necessitat pròpia, en el cas de O¶DOXPQDW�GH�gènere masculí, i col·lectiva, en el cas de O¶DOXPQDW�
de gènere femení, de transformar les masculinitats a partir de la gestió i renúncia dels seus 
privilegis socialment assignats, ja que aquests generen dinàmiques relacionals injustes i 
discriminatòries en els espais educatius. Tenint en compte el que assenyala Rodó (2021) sobre 
que totes les persones són oprimides i privilegiades simultàniament, es reafirma la importància 
G¶HGXFDU�GHV�GH� L�SHU�D� OD�SUHVD�GH�FRQVFLqQFLD�GH� OD�SRVLFLy�TXH�RFXSD�XQD�PDWHL[D�HQ�HOV�
diferents contextos en què se situa. 

Aquesta recerca també ha permès identificar els efectes a nivell emocional que té la introducció 
GH� OD� SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH� HQ� OD� YLGD� HVFRODU� GH� O¶DOXPQDW i el professorat, especialment 
G¶DTXHOO� WUDYHVVDW� SHU� HL[RV� G¶RSUHVVLy�� MD� TXH� es fa possible la vivència de benestars 
G¶DOOHXMDPHQW�HQ�O¶HVSDL�educatiu. Segons Rodó (2021) aquests tipus de benestars són els que 
³HV�GRQHQ�SHU�XQD�FRQILJXUDFLy�FRQFUHWD�TXH�QR�pV�O¶KHJHPzQLFD�HQ�XQ�OORF���S������� Per tant, 
O¶HVSDL�HGXFDWLX�es mostra FRP�D�GLPHQVLy�G¶DQjOLVL�FODX�GH�OHV�UHODFLRQV�LQWHUSHUVRQDOV�L�OHV�
dinàmiques de poder, atès el seu potencial per reïficar les discriminacions o malestars alhora 
que per alleugerir-les i generar benestar i seguretat a totes les persones (Rodó, 2021). En aquest 
sentit, els resultats mostren que en els instituts existeixen espais de protecció als i les 
adolescents, especialment, a qui es troba en una posició de desigualtat per qüestions de raça, 
identitat de gènere o orientació sexual. Ara bé, mDOJUDW� TXH� O¶DOXPQDW� Wp� XQD� SHUFHSFLy� GH�
VHJXUHWDW�L�EHQHVWDU�JHQHUDOLW]DGD�HQ� O¶LQVWLWXW��&����HQ�HO�TXDO�OD�FRHGXFDFLy�HV�GHVSOHJD�GH�
manera transversal i integrada��O¶H[SHULqQFLD�GH�O¶DOXPQDW�TXH�IRUPD�SDUW�GHO�*UXS�GH�'LYHUVLWDW�
Sexual i de Gènere (C2), posa de manifest el benestar maximitzat que suposa tenir un espai 
específic destinat D� OD�JHVWLy�GH� OHV�³IHULGHV� LQWHUVHFFLRQDOV´� �5RGy������� i a la creació de 
FRQHL[HPHQW�L�DFFLRQV�SHU�FRPEDWUH�HOV�PDVFOLVPHV��O¶/*7%,4-fòbia, els capacitismes i els 
racLVPHV� GHV� GH� O¶LQVWLWXW. Tot i així, en aquests mateixos espais, que es constitueixen 
simultàniament amb les identitats que els ocupen, hi operen un seguit de resistències personals 
per la càrrega cultural del pensament heterosexual i androcèntric hegemònic que dificulten la 
transformació radical de la gramàtica escolar (Feu i Torrent, 2020), i que per tant, posen de 
manifest la urgència de seguir teixint entre totes models de coeducació subversius.  

/LPLWDFLRQV�GH�O¶HVWXGL�L�IXWXUHV�OtQLHV�G¶DFFLy-investigació 

Tant en el plantejament de la recerca com en els resultats es poden detectar algunes limitacions 
que cal que siguin considerades, tenint en compte que la recerca es desenvolupa com un Treball 
de Final de Grau vinculat a un projecte de recerca més ampli. Així doncs, malgrat que aquesta 
recerca planteja una anàlisi de la perspectiva de gènere en centres educatius a partir de la 
WULDQJXODFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�D�WUDYpV�GH�P~OWLSOHV�FROāOHFWLXV�G¶LQIRUPDQWV��SURIHVVRUDW��HTXLS�
directiu, alumnat i famílies), les persones que formen part de la mostra són el sector de la 
comunitat educativa que té una consciència de gènere desenvolupada. Per tant, caldria reforçar 
O¶HVWXGL�D�SDUWLU�GH�O¶DQjOLVL�G¶experiències i concepcions de persones de la comunitat educativa 
que se situen en el marc de consciència de gènere de resistència o legitimadora del sistema 
cisheteropatriarcal�� '¶DTXHVWD� PDQHUD�� GHV� GHO� FRQHL[HPHQW� VLWXDW� G¶DTXHVWV� VXEMHFWHV�� es 
podia donar més pes científic en la identificació de les resistències que els impedeixen fer el 
pas a una consciència de gènere crítica, i per tant, seria possible identificar amb més validesa, 
quines accions situades en el context de la secundària podrien contribuir a la transformació 
radical de les institucions educatives en clau de gènere. '¶altra banda, tenint en compte que 
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O¶DQjOLVL� GH� OD� SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH� HQ� O¶HGXFDFLy� pV� XQ� FDPS� GH� UHFHUFD� SRF� H[SORUDW, la 
GLVSRQLELOLWDW�G¶HYLGqQFLHV�HPStULTXHV�DPE�OHV�TXDOV�FRQWUDVWDU�HOV�UHVXOWDWV�és limitada, i per 
això, seria necessari que recerques posteriors de la mateixa índole que aquesta puguin aportar 
més evidències per refinar el marc interpretatiu utilitzat. A més a més, el fet que la formació 
específica en matèria de coeducació s¶KDJL� LGHntificat com la pota més coixa entre aquelles 
persones que estan implicades en la introducció de la perspectiva de gènere en la seva docència, 
fa evident la necessitat G¶HQIRUWLU, G¶XQD�EDQGD��OD�LQWURGXFFLy�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH�HQ�OD�
formació bàsicD�GH�SURIHVVRUDW��L�G¶DOWUD�EDQGD��el suport mitjançant  programes de formació 
continuada SHU�SURIHVVRUDW�HQ�DFWLX�WDOV�FRP�HO�&RHGXFD¶W��GHO�'HSDUWDPHQW�G¶(GXFDFLy�R�HO�GH�
OD� ;DU[D� $FWLYD� GH� -RYHQWXW� SHU� OD� ,JXDOWDW� �;$-,�� ILQDQoDW� SHU� O¶$Jència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. Per tant, seran necessaris també estudis posteriors a aquest, 
entorn O¶DYDOXDFLy G¶LPSDFWH� G¶DTXHVWV� SURJUDPHV� GH� IRUPDFLy� HQ� SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH, 
especialment incorporant OHV�FRQFHSFLRQV�L�H[SHULqQFLHV�GH�O¶DOXPQDW�i professorat en matèria 
de coeducació.  
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6. Consideracions finals i autoavaluació 
3HU�D�OD�FRQIHFFLy�G¶DTXHVW�7)*��HO�TXDO�VXSRVD�OD�FXOPLQDFLy�GHO�*UDX�HQ�3HGDJRJLD�TXH�KH�
cursat a la UAB, P¶KD�HVWDW QHFHVVDUL�VHU�DOWDPHQW�FRPSHWHQW�HQ�HO�GLVVHQ\�G¶XQD�UHFHUFD�TXH�
parteixi d¶XQD�GLYHUVLILFDFLy�DPSOD�GH�referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals per 
analitzar les diferents realitats educatives que formen part de la mostra, així com en la 
comprensió de la complexitat dels processos educatius, marcats sempre per diferents eixos 
G¶RSUHVVLy i privilegi. He hagut de mobilitzar també les competències de diagnosi i avaluació 
SHU� WDO� G¶LGHQWLILFDU� OHV� H[SHULqQFLHV� L� FRQFHSFLRQV� HGXFDWLYHV� TXH� HQ� XQ� VHQWLW� SRVLWLX�
aconsegueixen treballar per a desconstruir el pensament heterosexual (Wittig, 1992), i per a la 
re-construcció de significats TXH�V¶DMXVWHQ�PpV�D�les realitats situades i contextualitzades, des 
de la diversitat com a eix axiomàtic de tota possibilitat de creació de coneixement. Així mateix, 
WDPEp�KH�KDJXW�GH�SRVDU�HQ�IXQFLRQDPHQW�FRPSHWqQFLHV�G¶DXWRDYDOXDFLy�FRQVWDQW�SHU�D revisar 
els biaixos propis com a recercadora, fent un exercici de contrastació de les dades i els resultats 
constant. 

En aquest sentit, de manera holística tots els processos de la recerca són travessats per la mirada 
pedagògica i ètica que he desenvolupat al llarg dels anys del grau universitari que parteixen de 
O¶DGRSFLy� GHOV� SULQFLSLV� GHRQWROzJLFV� GH� OD� SURIHVVLy� GH� OD� 3HGDJRJLD��$L[z� LPSOLFD�� G¶XQD�
banda��LQFRUSRUDU�DVSHFWHV�LQWUDSHUVRQDOV�WDOV�FRP�O¶DXWRDQjOLVL�FUtWLFD�FRQVWDQW�GHO�SURSL�WUHEDOO�
i de les pròpies competències socio-emocionals mitjançant la utilització de recursos per al 
desenvolupament professional, el compromís amb la participació i respecte total amb els 
contextos en què es treballa, i reconèixer la pròpia realitat com a una dimensió situada que 
LQHYLWDEOHPHQW�DIHFWD�OD�FRPSUHQVLy�GHV�GH�OD�TXDO�V¶DQDOLW]HQ�OHV�DOWHULWDWV��'¶DOWUD�EDQGD��GHV�
de la vessant més interpersonal i social, en el marc del grup de recerca amb el qual es col·labora, 
aquesta recerca promou el treball en equips saludables que posin la cura de les persones al 
centre, i que alhora apostin per la utilització de recursos materials sostenibles i digitals de 
programaris lliures que democratitzen el desenvolupament de la recerca, així com es vetlla per 
OD�WUDQVIHUqQFLD�VRFLDO�D�SDUWLU�GH�O¶HODERUDFLy�G¶XQ�LQIRUPH�LQWHOāOLJLEOH�L�DOKRUD�~WLO�SHU�D�WRWD�
la comunitat. A més O¶HODERUDFLy�GHOV�GLIHUHQWV documents que sorgeixen a partir del projecte 
GH�UHFHUFD�HQ�TXq�V¶HPPDUFD�DTXHVW�7)*�� i els quals també desenvoluparé, contribuiran a la 
transferència del coneixement produït aquí i en el projecte de recerca marc. 

Per acabar, des del propi coneixement situat, cal remarcar que ha estat el meu interès personal 
com a dona, no heterosexual nascuda en un context rural al sud de Catalunya, així com la meva 
ambició professional per contribuir a la lluita contra les desigualtats socials i educatives, 
especialment des de les pedagogies feministes L� GHV� G¶XQ� HQIRFDPHQW� G¶DQjOLVL� GH� OD�
interseccionalitat��HO�IHW�TXH�P¶KD�SRUWDW�D�SODQWHMDU�DTXHVW�7)*�vinculat a un projecte que se 
situa en XQ� LPDJLQDUL� G¶(GXFDFLy� SHU� D� OD� -XVWtFLD� *OREDO� TXH� FHUFD� DOWUHV� SRVVLELOLWDWV� GH�
coexistència al planeta (Andreotti et al., 2015). 
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Annex 1. Anàlisi del marc legislatiu català en matèria de coeducació 

La /OHL� G¶(GXFDFLy� GH� &DWDOXQ\D�� GH� O¶DQ\� ������ HVWDEOHL[� HOV� SLODUV� VREUH� HOV� TXq�
fonamentar O¶DFFLy�GH�OD�FRHGXFDFLy��OD�TXDO�DSDUHL[�FRP�D�³SULQFLSL�RULHQWDGRU�GH�OD�prestació 
GHO�6HUYHL�G¶(GXFDFLy�GH�&DWDOXQ\D´ (Article 43), PDOJUDW�VH�O¶HQWHQJXL�FRP�³O¶HVFRODULW]DFLy�
PL[WD´� '¶LJXDO� PDQHUD�� V¶HVWDEOHL[� TXH� OD� FRHGXFDFLy ³KD� G¶DIDYRULU� OD igualtat entre 
O¶DOXPQDW´� LQFRUSRUDGD�HQWUH�HOV�³&ULWHULV�TXH�RULHQWHQ�O¶RUJDQLW]DFLy�SHGDJzJLFD�GHOV�FHQWUHV´�
(Article 77). També KL�SRGHP�WUREDU�HQWUH�OHV�³)XQFLRQV�GH�OD�,QVSHFFLy�(GXFDWLYD´��$UWLFOH�
������ OD� UHVSRQVDELOLWDW� GH� IHU� DFRPSOLU� ³OHV� QRUPHV� UHJXODGRUHV� GHO� VLVWHPD� HGXFDWLX� L�
O¶DSOLFDFLy�GHOV�SULQFLSLV�L�YDORUV�TXH�V¶KL recullen, inclosos els destinats a fomentar la igualtat 
GH�JqQHUH´�   

Una de les incorporacions més substancials a la LEC pV�HO�³3OD�SHU�D�OD�LJXDOWDW�GH�JqQHUH�HQ�HO�
VLVWHPD�HGXFDWLX´��'LVSRVLFLy�7UDQVLWzULD�6HWHQD�� TXH�ILQDOPHQW�YD�VHU�DSURYDW�HQ�O¶DFRrd de 
JRYHUQ�GH�������GH����GH�JHQHU��L�TXH�pV�HQFDUD�DYXL�O¶LPSXOV�PpV�LPSRUWDQW�D�OD�FRHGXFDFLy�DO�
país. Destaca, HQ� SULPHU� OORF�� OD� FRQFHSFLy� GH� O¶HGXFDFLy� FRP� D� ³DFFLy� HGXFDWLYD� >TXH@�
UHTXHUHL[�XQ�FDQYL�GH�PLUDGD�TXH�SHUPHWL�UHYLVDU�O¶HQIRFDPHQW�GHOV�Fontinguts, els mètodes 
G¶HQVHQ\DPHQW� L� WDPEp� HOV� DVSHFWHV� RUJDQLW]DWLXV� SHU� DYDQoDU� HQ� OD� FRQVWUXFFLy� GH�PRGHOV�
G¶LGHQWLWDW�QR�VH[LVWHV´��S����� $�PpV��HO�3OD�LQFRUSRUD�XQ�VHJXLW�G¶REMHFWLXV�LPSUHVFLQGLEOHV�
per avançar HQ� OD� FRQVHFXFLy� G¶DTXHVWD�� GHVWDTXHQ� O¶���� ³3URPRXUH�� VHQV� SHUMXGLFL� GH�
considerar els mèrits i capacitats de les persones, la representació equitativa dels homes i les 
dones, dels nois i les noies i dels nens i les nenes en els càrrecs de responsabilitat, en els òrgans 
col·legiats L�GH�SDUWLFLSDFLy�L�HQ�HOV�JUXSV�GH� WUHEDOO��FRP�XQ�HOHPHQW�HQULTXLGRU� L�G¶LJXDOWDW�
G¶RSRUWXQLWDWV´��O¶����³3URPRXUH�OD�LQWHJUDFLy�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH�HQ�OHV�FRQVWUXFFLRQV�
HVFRODUV��HQ�HOV�SURMHFWHV��SURJUDPHV�L�GRFXPHQWV�G¶DQjOLVL�L�DOWUHV�GRFXPHQWV�LQVWLWXFLRQDOV´��
HO����´ Garantir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el 
JqQHUH�R�DPE�O¶RULHQWDFLy afectivosexual, així com una orientació acadèmica i professional no 
VH[LVWD´��L�HO���� ³3URPRXUH�OD�LQFOXVLy�GH�OD perspectiva de gènere, la coeducació i la igualtat 
G¶RSRUWXQLWDWV�HQ�OHV�DFWLYLWDWV�IRUPDWLYHV�GHO�SHUVRQDO�GHO�'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW´�   

Juntament amb la LEC (2009) i el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 
(2015), una altra legislació central en la temàtica que aquí ocupa son els Decrets de Currículum 
G¶(GXFDFLy�3ULPjULD�L�6HFXQGjULD (2015). 6HQVH�SUHWHQVLy�G¶HQWUDU�HQ�GHWDOO�HQ�O¶jPELW�GH�OD�
SULPjULD�DWqV�TXH�QR�pV�O¶REMHFWH�G¶HVWXGL�TXH�DTXt�HQV�RFXSD��pV�LPSRUWDQW�UHPDUFDU�TXH�ja en 
HO�&XUUtFXOXP� GH� 3ULPjULD� OD� LJXDOWDW� GH� JqQHUH� DSDUHL[� FRP� D� REMHFWLX� G¶HWDSD� HQ� DTXHVWV�
WHUPHV��³P��'HVHQYROXSDU�OHV�FDSDFLWDWV�DIHFWLYHV�HQ�WRWV�HOV�jPELWV�GH�OD�SHUVRQDOLWDW�L�HQ�OD�
manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, així com 
XQD�DFWLWXG�FRQWUjULD�D�OD�YLROqQFLD�L�DOV�SUHMXGLFLV�GH�TXDOVHYRO�PHQD´��$UWLFOH�����3HO�TXH�ID�DO�
'HFUHW� GH�&XUUtFXOXP�GH�6HFXQGjULD�� TXH� Wp� FRP�D� ILQDOLWDW�� HQWUH� G¶DOWUHV�� ³OD� LJXDOWDW� UHDO�
G¶RSRUWXQLWDWV´��$UWLFOH�����H[Slicita les qüestions de gènere en dos dels setze dels objectius de 
OD�VHFXQGjULD��³F��9DORUDU�L�UHVSHFWDU�OD�GLIHUqQFLD�GH�VH[HV�L�OD�LJXDOWDW�GH�GUHWV�L�RSRUWXQLWDWV�
HQWUH� HOOV�� 5HEXWMDU� HOV� HVWHUHRWLSV� TXH� VXSRVLQ� GLVFULPLQDFLy� HQWUH� KRPHV� L� GRQHV�´� L� ³R) 
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i preservar el 
dret a la igualtat i a la no-GLVFULPLQDFLy�SHU�UDy�G¶RULHQWDFLy�VH[XDO´��$UWLFOH�����$L[t�PDWHL[��
HQ�HOV�DQQH[RV�G¶DTXHVW�'HFUHW�DSDUHL[HQ�GLYHUVHV�DVVLJQDWXres amb competències que inclouen 
OD� LJXDOWDW�G¶RSRUWXQLWDWV�HQWUH�KRPHV� L�GRQHV�� OD�QR-discriminació i el principi de llibertat i 
respecte de totes les persones. Així i tot, en cap cas apareix la igualtat de gènere, ni tampoc cap 
concepte amb matèria de cRHGXFDFLy�� FRP� D� SDUW� GHOV� FULWHULV� G¶DYDOXDFLy� GH� OHV� GLIHUHQWV�
matèries del currículum de secundària.  
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'¶DOWUD�EDQGD� hi ha hagut més producció legislativa que, sense ser central HQ�O¶RUJDQLW]DFLy�
del sistema educatiu català, ha mencionat explícitament eO� SDSHU� GH� O¶HGXFDFLy i, més 
concretament, de la coeducació, HQ�O¶HUUDGLFDFLy�GH�OHV�GHVLJXDOWDWV�SHU�PRWLX�GH�JqQHUH� Per 
ordre cronològic, primer HV�SRW�QRPEUDU�OD�/OHL���������GHO����G¶DEULO��GHO�GUHW�GH�OHV�GRQHV�D�
eradicar la violència masclista, a on es presenta la primera definició de coeducació en la 
legislació catalana com a ³DFFLy�HGXFDGRUD�TXH�YDORUD�LQGLVWLQWDPHQW�O¶H[SHULqQFLD��OHV�DSWLWXGV�
L�O¶DSRUWDFLy�VRFLDO�L�FXOWXUDO�GH�OHV�GRQHV�L�HOV�KRPHV��HQ�LJXDOWDW�GH�GUHWV��VHQVH�HVWHUHRWLSV�
sexisteV�L�DQGURFqQWULFV��QL�DFWLWXGV�GLVFULPLQDWzULHV��SHU�WDO�G¶DFRQVHJXLU�O¶REMHFWLX�GH�FRQVWUXLU�
XQD�VRFLHWDW�VHQVH�VXERUGLQDFLRQV�FXOWXUDOV�L�VRFLDOV�HQWUH�GRQHV�L�KRPHV´��$UWLFOH���� i que la 
SRVLFLRQD�FRP�D�³HOHPHQW�IRQDPHQWDO�HQ�OD�SUHYHQFLy�GH�OD�YLROqQFLD�PDVFOLVWD´��$UWLFOH������
També V¶KL�PHQFLRQD�OD�LPSRUWjQFLD�GHOV�FXUUtFXOXPV�HGXFDWLXV��TXH ³KDQ�G¶DSOLFDU�HO�SULQFLSL�
GH�FRHGXFDFLy�HQ�WRWV�HOV�QLYHOOV�GH�O¶HQVHQ\DPHQW´��$UWLFOH������GH�VXSHUYLVDU�HOV�OOLEUHV�GH�
text i altre material educatiu per garantir el principi de la coeducació (Article 14), i la 
importància de formar el professorat (Article 15).  

En segon lloc, es pot nombrar la Llei ���������GHO����G¶RFWXEUH��per a garantir els drets LGBTI 
L� SHU� HUDGLFDU� O¶KRPRIzELD�� OD bifòbia i la transfòbia. (Q� DTXHVWD�� GH� QRX�� V¶LQFRUSRUD� XQD�
GHILQLFLy� GH� FRHGXFDFLy�� TXH� O¶HQWpQ� FRP� ³O¶DFFLy� HGXFDWLYD� TXH� SRWHQFLD� OD� LJXDOWDW� UHDO�
G¶RSRUWXQLWDWV�L�O¶HOLPLQDFLy�GH�TXDOVHYRO�PHQD�GH�GLVFULPLQDFLy�SHU�UDy�G¶RULHQWDFLy�VH[XDO��
identitat de gènere o expressió de JqQHUH´ �$UWLFOH������'LQV�O¶DUWLFOH�����GHGLFDW�DO�SDSHU�GH�
O¶HGXFDFLy�HQYHUV�OD�FRPXQLWDW�/*7%,��KL�WUREHP nombroses mencions al foment a i el respecte 
per la diversitat afectiva i sexual, així com la necessitat de fer de les institucions educatives 
espais segurs per aquestes. 

En tercer lloc, es troba OD�/OHL���������G¶LJXDOWDW�HIHFWLYD�G¶KRPHV�L�GRQHV�GH�&DWDOXQ\D��(Q�
DTXHVWD�OOHL�O¶DUWLFOH����HVWj�GHGLFDW�H[FOXVLYDPHQW�D�OD�FRHGXFDFLy� En aquest es fa referència 
D�OD�REOLJDFLy�³G¶LQFRUSRUar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i  
G¶LQWURGXLU� HQ� OD� SURJUDPDFLy� HGXFDWLYD i els currículums de tots els nivells, D� O¶HIHFWH�
G¶DIDYRULU�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�SHUVRQHV�DO�PDUJH�GHOV�HVWHUHRWLSV�L�UROV�HQ�IXQFLy�GHO�
sexe, garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics 
L� HYLWDU� WRWD� GLVFULPLQDFLy� DVVRFLDGD� DO� VH[H´�� 7DPEp V¶KL� LQFRUSRUHQ� DFFLRQV� L� DFWLYLWDWV�
HVSHFtILTXHV�TXH�V¶KDQ�G¶LQFRUSRUDU�DO�3OD�SHU�D�OD�,JXDOWDW de GènHUH��O¶REOLJDFLy�GH�OHV�TXDOV�
UHFDX� VREUH� O¶$GPLQLVWUDFLy� HGXFDWLYD� $� EDQGD� G¶DTXHVWHV�� WDPEp hi trobem la obligació 
G¶RIHULU� IRUPDFLy� HQ� FRHGXFDFLy� D� WRWV� HOV� SURIHVVLRQDOV� GH� O¶HGXFDFLy�� OD� SURPRFLy� GH� OD�
sensibilització i la formació en coeducació a les famílies, la representació equilibrada de dones 
i homes en els càrrecs amb responsabilitat i els consells escolars, i la QHFHVVLWDW�G¶LQFRUSRUDU�OD�
SHUVSHFWLYD� GH� JqQHUH� HQ� OD� IRUPDFLy� SURIHVVLRQDO� L� OD� IRUPDFLy� G¶DGXOWV�� PpV� HQOOj� GH�
O¶HVFRODULW]DFLy�REligatòria. 

eV�LPSRUWDQW�SXQWXDOLW]DU�DTXt�TXH��DUUHO�GHO�TXH�V¶HVWDEOHL[�HQ�O¶DUWLFOH����VREUH�FRHGXFDFLy�HQ�
OD�/OHL���������G¶LJXDOWDW�HIHFWLYD�G¶KRPHV�L�GRQHV�GH�&DWDOXQ\D��V¶DUWLFXOD�WRW�XQ�3OD�HVWUDWqJLF�
GH�SROtWLTXHV�G¶LJXDOWDW� �����-2022) a través de GLIHUHQWV�HL[RV�G¶DFFLy�G¶HQWUH� HOV�TXDOV��HO�
SULPHU�HV�GHGLFD�D�OD�FRHGXFDFLy�L�OD�SURPRFLy�GH�YDORUV�L�PRGHOV�G¶HGXFDFLy�LJXDOLWDULV��3DUWLQW�
G¶XQ�HQIRFDPHQW�GH�JqQHUH�WUDQVYHUVDO�TXH�FHUFD�O¶HUUDGLFDFLy�GHO�VH[LVPH�HQ�O¶jPELW�HGXFDWLX��
dit pla estratègLF�HVWDEOHL[�³XQ�FRQMXQW�G¶DFWXDFLRQV�GHGLFDGHV�D�O¶jPELW�HGXFDWLX�DPE�HO�TXDO�
HV�SUHWpQ��HQWUH�DOWUHV��DFWXDOLW]DU�HO�FRQHL[HPHQW�L�OHV�PHWRGRORJLHV�GH�WUHEDOO�SHU�WDO�G¶DMXGDU�
el professorat a comprendre i superar els mecanismes subtils a través dels quals es fonamenta 
L�SHUSHWXD�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�L�OD�LGHRORJLD�VH[LVWD´��S����. '¶DTXHVWD�PDQHUD��HV�SUHVHQWD�SHU�
SULPHU�FRS�HQ�OD�OHJLVODFLy�FDWDODQD�VREUH�HGXFDFLy�XQD�UHYLVLy�FUtWLFD�G¶DOJXQV�GHOV�HOHPHQWV�
centrals en la coeducació, tals com les creences personals i col·lectives dels agents involucrats 
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en el procés educatiu, els continguts curriculars i el currículum ocult, les relacions 
LQWHUSHUVRQDOV�L�O¶RUJDQLW]DFLy�GHO�FHQWUH� 

3HU�~OWLP��FDO�GHVWDFDU� WDPEp�OD�/OHL����������GHO����GH�GHVHPEUH��G¶LJXDltat de tracte i no-
GLVFULPLQDFLy�� OD� TXDO� GHGLFD� O¶DUWLFOH� ��� D� O¶jPELW� GH� O¶HGXFDFLy� L� TXH� LQWURGXHL[� VHQVH�
SUHFHGHQWV�� HO� SULQFLSL� GH� FRHGXFDFLy�GHV�G¶XQ� HQIRFDPHQW� LQWHUVHFFLRQDO�� DSXQWDQW� TXH� FDO�
vetllar pel respecte de OD�GLYHUVLWDW�SHO�TXH�ID�D�³OD�religió o les conviccions, la capacitat o la 
GLVFDSDFLWDW��O¶HGDW��O¶RULJHQ�UDFLDO�R�qWQLF��OD�GLYHUVLWDW�VH[XDO�L�DIHFWLYD��O¶RULHQWDFLy�VH[XDO��OD�
LGHQWLWDW� R� O¶H[SUHVVLy�GH�JqQHUH�� HOV� GLIHUHQWV�PRGHOV� GH� IDPtOLD� R�TXDOVHYRO� DOWUD� FRQGLFLy�
social o personal a què fa referència aquesta llei´��S����� 
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Annex 2. &RGLILFDFLy�G¶H[SHULqQFLHV�L�FRQFHSFLRQV�DPE�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH 
 

 ([SHULqQFLHV�L�FRQFHSFLRQV�DPE�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH�HQ�O¶HGXFDFLy 

Consciència de gènere 
(qui) 

- Concepció crítica de la coeducació 
- Consciència crítica del sistema sexe-gènere-sexualitat 
- Formació específica de gènere i feminismes 
- Capacitat per identificar injustícies socials 
- Consciència dels propis privilegis i opressions 

Posicionament respecte 
O¶REMHFWLYLWDW�L�HO�
coneixement (que) 

- Crítica al discurs hegemònic 
- 9LVLELOLW]DFLy�G¶LGHQWLWDWV�VLOHQFLDGHV 
- Consciència de no neutralitat pròpia i dels continguts 
- Crítica amb perspectiva de gènere al currículum escolar 

Dinàmiques relacionals i 
cura de les relacions (com) 

- Feminitats empoderades 
- Masculinitats aliades 
- Col·lectivització dels feminismes 
- Dinàmiques interpersonals horitzontals  
- Ús del llenguatge inclusiu 

Espais i emocions 
vinculades (on) 

- Concepcions dH�O¶HVSDL 
- Benestars i seguretat  
- Malestars i por 
- Ferida interseccional i espais de cures 

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la proposta del GEG-UAB (Agud, et al., 2020). 
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Annex 3. Codificació de factors facilitadors i resistències per a la coeducació 

 
 )DFWRUV�LGHQWLILFDWV�HQ�O¶DQjOLVL�FRP�D�YDULDEOHV�FODX 

Facilitadors 

- Transversalitat de la coeducació 
- Professorat i alumnat sensibilitzat 
- Professorat referent en feminismes 
- Participació activa de les famílies 
- 6XSRUW�G¶DJHQWV�H[WHUQV 

Resistències 

- Càrregues culturals individuals 
- 0DQFD�G¶LPSOLFDFLy�DFWLYD�GH�O¶HTXLS�GLUHFWLX 
- Manca de consciència crítica de gènere de professorat i alumnat 
- Rol detractor de les famílies 
- Context de desigualtat estructural 

Font: Elaboració pròpia 
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Annex 4. Descripció de la mostra 
 

Font: elaboració pròpia 

 
  

 
19 Les marques amb un asterisc (*) indiquen que les persones entrevistades van explicitar en el moment de 
O¶HQWUHYLVWD�TXH��WHQLHQ�DOJXQ�FRQIOLFWH�DPE�OD�GHILQLFLy�FODUD�GH�OD�VHYD�LGHQWLWDW�GH�JqQHUH��3URIHVVRUD�G¶KLVWzULD  
i geografia -C2-), se sentien igualment còmodes amb la identificació de gènere oposat (Professor de francès -C2-
���R�TXH�DFWXDOPHQW�V¶LGHQWLILFDYD�DPE�XQD�HWLTXHWD�SHUz�TXH�HQ�XQ�IXWXU�SRWVHU�FDQYLDULD��$OXPQD����W�-C2-).  

Codi del 
centre 

Titularitat 
del centre 

Localització del 
centre 

Mostra 
de: 

Pseudònims Gènere19 

Centre 1 -  
(C1) 

 
Pública 

Zona perifèrica 
G¶XQD�FLXWDW�GHO�

Vallès 
Occidental, 
Barcelona 

Entrevista 
i GD 

Alumna 1, 3r G¶(62��&�� Femení 
$OXPQH�����Q�G¶(62��&�� Masculí 
Professora de medi (C1) Femení 
Professor de STEM (C1) Masculí 

Grup de 
discussió 

(GD) 

Professora anglès i francès (C1) Femení 
Professora de llengües (C1) Femení 
3URIHVVRUD�GH�G¶DUW (C1) Femení 
Alumna 3 ± 3r d'ESO (C1) Femení 
Alumna 4 ± 1r d'ESO (C1) Femení 
Alumna 5 ± 1r d'ESO (C1) Femení 
0DUH�G¶DOXPQH��U�(62 (C1) Femení 
0DUH�G¶DOXPQD��U�G¶(62 (C1) Femení 

Centre 2 -  
(C2) Pública 

Zona perifèrica 
G¶XQ�SREOH�GHO�
Baix Empordà, 

Girona 

Entrevista 
i GD 

$OXPQD�����W�G¶(62��&�� Femení* 
$OXPQH�����W�G¶(62��&�� Masculí 
3URIHVVRUD�G¶KLVWzULD�L�
geografia  (C2) Femení* 

Professor de francès (C2) Masculí* 

GD 
Equip directiu Femení 
Alumna 3 ± �U�G¶(62 Femení 
Alumna 4 ± �U�G¶(62 Femení 
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Annex 5. Guió grup de discussió de centre (professorat-famílies-alumnat) 

Objectiu del grup de discussió: 

/¶REMHFWLX�G¶DTXHVW�JUXS�GH�GLVFXVVLy�pV�JHQHUDU�XQD�UHIOH[Ly�DPSOD�GHV�GH�OHV�GLIHUHQWV�YHXV�LPSOLFDGHV�DPE�
la perspectiva de gènere de cada centre, estructurat a partir del tema central en aquest estudi: les pràctiques de 
referència en matèria de coeducació. 

Dimensions/criteris a 
valorar (internament) 
sobre les 
experiències/pràctiques 
coeducatives: 

x PARTICIPACIÓ: Afavoreix la implicació de la comunitat educativa 
x ADEQUACIÓ: Proposa activitats en diferents àmbits i es pot vincular 

amb diverses àrees o matèries 
x COHERÈNCIA: Contempla la sostenibilitat ambiental, econòmica i 

VRFLDO�HQ�O¶~V�GHOV�UHFXUVRV�L�SODQWHMD�XQ�~V�FUtWLF�L�UHVSRQVDEOH�GH�OHV�
TIC 

x 75$16)250$&,Ï�� 3URPRX� O¶DQjOLVL� L� OD reflexió crítica i fa 
referència a les desigualtats existents i es proposen accions per 
combatre-les 

x METODOLOGIA: Proposa metodologies diverses que estimulin 
GLIHUHQWV�IRUPHV�G¶DSUHQHQWDWJH 

x RESULTATS I DIFUSIÓ: Són visibles i constatables a través de 
diveUVRV� PLWMDQV�� OHV� SDUWLFLSDQWV� V¶LPSOLTXHQ� HQ� OD� FRPXQLFDFLy� L�
difusió 

x AVALUACIÓ: Es comparteixen els objectius amb les persones 
participants i es promou la reflexió sobre els aprenentatges 

Dimensions del guió del 
grup de discussió Preguntes orientatives 

Experiències i pràctiques 
dutes a terme en matèria 
de coeducació 

1. Podríeu explicar-nos breument les o la pràctica/experiència que 
identifiqueu com a més transformadora en matèria de 
coeducació/perspectiva de gènere? 

Inici de la coeducació al 
centre 

2. 4XLQ�pV�O¶origen G¶DTXHVWD�LQLFLDWLYD�SUjFWLFD�DSUR[LPDFLy"� 

Agents implicats en la 
coeducació al centre 

3. Quins agents hi ha implicats en aquesta pràctica/experiència? 

Factors facilitadors i 
UHVLVWqQFLHV�D�O¶KRUD�GH�
desenvolupar pràctiques 
coeducatives al centre 

4. Quins factors van facilitar el desplegament de la iniciativa/pràctica...?  
5. Quines dificultats es van trobar? Com es van resoldre?   

Propostes de millora 

6. Perspectives de futur: que creieu que encara falta per millorar la 
coeducació?  

7. Què aconsellaríeu als altres centres que vulguin engegar un projecte 
coeducatiu/fomentar la 3*�HQ�O¶HGXFDFLy? 

Autopercepció i 
autoanàlisi del moment 
actual amb relació a la 
introducció de la 
perspectiva de gènere al 
centre 

8. Quins són els factors que us permeten saber que la iniciativa/pràctica 
és eficient/de referència?  

9. Per què considereu que sou un centre de referència en aplicar la 
Perspectiva de Gènere (PG) HQ�O¶(GXFDFLy�HQ�&RHGXFDFLy" 
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Annex 6. Guió entrevista semi-estructurada a professorat de secundària referent 
en coeducació 

Bloc Dimensió Elements analítics Preguntes professorat 
BLOC 1. 

Informació 
bàsica i 
contextualització 

 

Informació 
biogràfica 

Autopercepció 
Posicionament situat 

- $PE� TXLQ� QRP� W¶DJUDGDULD� TXH� HP�
dirigís a tu? 

- $PE�TXLQ�JqQHUH�W¶LGHQWLILTXHV" 
- Formació inicial? 
- Especialitat, quines matèries 

imparteix? 
- Quina funció tens al centre? (equip 

directiu; docent; cap de departament; 
comissió X.) 

- Quan vas començar en la professió de 
docent? 

- Quants anys fa que estàs a aquest 
centre? 

Context 
escolar i 
entorn 

Característiques 
sociodemogràfiques 
GH�O¶HQWRUQ�L�GHO�
centre 

- Com descriuries O¶HQWRUQ�HQ�HO�TXDO�HV�
situa el teu institut? 

- Si jo fos una professora nova/alumna 
nova/persona que no coneix el centre, 
FRP� P¶H[SOLFDULHV� TXH� VyQ� OHV�
IDPtOLHV� L� O¶DOXPQDW� GH� O¶LQVWLWXW"�
(classe social, immigració, gènere)? 

BLOC 2.  

Subjectivitats de 
gènere (QUI) 

 

Concepció de 
la coeducació  

Definició de la 
coeducació (abans de 
la conversa/reflexió) 

- Què entens per coeducació? 

- 4XLQV� HOHPHQWV� GLULHV� TXH� V¶KDQ� GH�
WHQLU� HQ� FRPSWH� D� O¶KRUD� GH� IHU�
pràctiques coeducatives?  

Ceguesa al 
gènere 

Formació rebuda 
sobre coeducació 
 

- Has rebut, al llarg de la teva 
trajectòria, formació específica sobre 
les dinàmiques de gènere i sobre els 
conceptes centrals de la coeducació? 

- Consideres que comptes amb les 
eines i els coneixements suficients 
per actuar en aquestes situacions? 

Capacitat per 
identificar les 
injustícies socials 
causades pel 
funcionament del 
sistema sexe-gènere-
sexualitat 
 
 

- Tens coneixement de que en alguna 
RFDVLy� V¶KDJL� YLVFXW� DOJXQ� DWDF�
masclista, un tracte estereotipat per 
raons de gènere o un comentari 
LGTB-IzELF�HQWUH�O¶DOXPQDW��HQWUH�HO�
FODXVWUH��G¶XQ�R�XQD�SURIH�D�XQ�DOXPQH�
o alumna (famílies en cas que 
V¶HVFDLJXL���D�OD�LQYHUVD" 

o Podries dir/explicar algun 
cas? Es va fer alguna cosa al 
respecte?   

- �VL� UHVSRQ� TXH� QR� D� O¶DQWHULRU�� 4Xq�
faries tu en cas que et trobessis amb 
una situació així? (pot ser que em 
doni una resposta políticament 
correcta i poc realista) 
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Qüestionant dels 
privilegis 

- Diries que tu ets una persona amb una 
identitat privilegiada? Perquè o 
perquè no? 

Posicionament 
respecte la 
perspectiva de 
gènere (PG) i 
O¶REMHFWLYLWDW 

Cosmovisió de gènere - En la teva docència, incorpores 
continguts de gènere i competències 
transversals de gènere? Quins 
temes tractes? (Continguts: cures, 
ecofeminismes i sostenibilitat de la 
vida, educació afectivo-sexual, 
educació emocional, prevenció de 
violències masclistes. Competències: 
conèixer i utilitzar les aportacions de 
les dones a la seva disciplina, 
identificar i qüestionar els estereotips, 
biaixos i rols de gènere, fer ús no 
sexista del llenguatge, AQU, 2018). 

- (si respon que sí a la pregunta 
anterior) Quan introdueixes aquests 
continguts de gènHUH�� V¶DERUGD� GHV�
G¶XQD� mirada interseccional? 
(racisme, capacitisme, desigualtats 
socioeconòmiques o culturals...)  

o Podries dir algun exemple de 
com ho fas? 

- (si respon que no a la pregunta 
DQWHULRU��7¶KDV�SODQWHMDW�DOJXQD�
vegada incorporar 
continguts/competències 
específiques de gènere? Per quins 
motius diries que no ho fas / ho has 
fet? 

Posicionament 
respecte 
O¶REMHFWLYLWDW 
 
 
 
 
 

Qüestionament de la 
neutralitat (pròpia i 
dels continguts): ³OD�
neutralitat és un 
posicionament 
ideològic que està a 
favor dels poders 
establers i de la 
conservació de certes 
UHODFLRQV�GH�SRGHU´�
(Agud et al, 2020, p 
15) 

- 7¶KDV� SODQWHMDW� DOJXQD� YHJDGD� VL� DO�
currículum de la teva assignatura hi 
ha biaixos de gènere"�&UHXV�TXH�Q¶KL�
ha? Si és que sí, quins diries que són? 

- En quina mesura diries que hi ha 
diversitat entre els referents teòrics 
de la o les matèries que imparteixes? 
(diferents identitats de gènere, 
referents eurocèntrics/ descolonials, 
diversitat de cultures, etc) 

Posicionament 
respecte el 
coneixement: 
SHUVSHFWLYD�GHV�G¶RQ�
una persona entén la 
realitat i des de la 
qual es situa respecte 
el coneixement 
posicionant-se 
políticament. Això 
implica donar a 
conèixer des de quin 
enfocament ètic una 
SHUVRQD�V¶DFRVWD�D�OD�
realitat i presenta el 
coneixement.  

- Consideres que més enllà del 
coneixement científic/filosòfic, hi pot 
haver altres fonts de coneixement 
per a la matèria que imparteixes? 
(experiències de vida, mirada vers el 
coneixement: situat i crític o objectiu 
i universal...) 
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Qüestionament de la 
universalitat i 
O¶HVVHQFLDOLVPH��
suposa sotmetre a 
UHYLVLy�O¶REMHFWLYLWDW�
que es presenta com a 
forma de coneixement 
fix, descontextualitzat 
i jerarquitzat. 
Qüestionar aquesta 
³VXSRVDGD´�
objectivitat implica 
encarnar els 
discursos qüestionant, 
desconstribuint, i 
subjectivitzant-los. 

BLOC 3. 
 
Metodologies i 
relacions 
interpersonals 
(COM) 

Dinàmiques 
relacionals i 
cura de les 
relacions 

Masculinitats i 
feminitats, 
equitat en la 
participació,  
seguretat,  
empoderament 
personal,  
construcció 
col·lectiva,  
mal·leabilitat dels 
posicionaments. 

- Utilitzes metodologies de 
participació activa i de diàleg amb 
O¶DOXPQDW"� 
Si és que sí: 

o Podries dir algun exemple? 
(resolució de conflictes o 
dilemes, intercanvis 
comunicatius, tenir en 
compte les visions i 
DUJXPHQWV�GH�O¶DOWUH� 

o Si és així, quines dinàmiques 
es generen respecte O¶~V� GH�
OD�SDUDXOD�L�O¶HVSDL?  

Si és que no:  
o Per què no? (o alguna altra 

pregunta, però has de 
contemplar que et puguin dir 
que no) 

BLOC 4.  
 
Espais simbòlics 
i físics (ON) 

Espais i 
emocions 
viscudes als 
espais 

Concepcions i 
experiències amb 
relació a la seguretat 
en els espais tant 
físics com simbòlics 

- Creus que els diferents espais 
G¶DTXHVW� FHQWUH� ±lavabos, pati, 
gimnàs, menjador...±, proporcionen 
seguretat i benestar físic i 
emocional SHU� D� WRW� O¶DOXPQDW� L� HO�
professorat? (recordar que parlem 
G¶HVSDL�ItVLF�L�VLPEzOLF�  

- Tens algun mecanisme, estratègia o 
dinàmica que et permet fer que la teva 
aula sigui un espai segur per totes 
les presències? 

- I fora GH� O¶HVFROD�� SHQVHV� TXH�
O¶DOXPQDW� Wp� OHV� HLQHV� VXILFLHQWV� SHU�
combatre els masclismes i les 
violències tant simbòliques com 
físiques? 

BLOC 5.  
 
Facilitadors i 
resistències, i 
reflexió global 
final  

Elements de 
cohesió, 
coordinació i 
motivació en 
matèria de 
coeducació 

- Compromís del 
centre en relació a la 
coeducació 
 
-Rol dels diferents 
agents implicats 
(famílies, equip 

- Com descriuries el rol i la implicació 
i participació dels diferents agents 
implicats amb la coeducació? 
(cohesió, coordinació, motivació) 

o 'H�O¶equip docent? 
o I de les famílies? 
o I de O¶DOXPQDW? 
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directiu, equip docent, 
alumnat) 
 
-Context i entorn del 
centre 
 
-6XSRUW�G¶DJHQWV�GH�
O¶DGPLQLVWUDFLy�L�GHO�
tercer sector 
 

o I de O¶HTXLS�GLUHFWLX? 

- Consideres que hi ha alguna 
resistència amb DOJXQ� G¶DTXHVWV�
col·lectius? I algun que funcioni com 
a facilitador especialment? 

- El documents del centre inclouen la 
coeducació com a principi pedagògic 
(PEC, PAT, pàgina web...)? 

- El lloc geogràfic on es troba el centre 
DIHFWD�G¶DOJXQD�PDQHUD�HQ�VHU�PpV�R 
menys coeducatiu? (oportunitat per 
DSURILWDU� O¶HQWRUQ�GLILFXOWDWV�
G¶DFFHVVLELOLWDW� D� UHFXUVRV�� PHQ\V�
entitats socials/entitats molt locals, 
etc.) 

- Quins altres elements o factors 
facilitadors, que no haguem nombrat 
fins ara, creus que contribueixen a 
O¶REMHFWLX� GH� FRQVWUXLU� XQ� FHQWUH�
coeducador?  

- I quines resistències podries 
identificar, més enllà de les que hem 
parlat fins ara? 

 Tancament i 
re-concepció 
de la 
coeducació 

 

Re-definició de la 
coeducació 
 
Orientació 
politicoètica de 
O¶HQVHQ\DPHQW�L�
aprenentatge 
 
Detecció de possibles 
millores 

- Per acabar, havent tingut aquesta 
conversa sobre què feu en matèria de 
coeducació al teu institut i sobre la 
teva experiència com a professora: 
com entens la coeducació des del 
teu rol de professora de 
secundària?  

- Que creus que fa falta en matèria de 
coeducació al teu centre? Què creus 
TXH� V¶KDXULD� GH� IHU� SHU�millorar en 
aquest sentit? De qui/que depèn? 

- Hi ha algun tema que no haguem 
abordat que W¶DJUDGDULD�DIHJLU" 
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Annex 7. Guió entrevista semi-estructurada a alumnat de secundària implicat en 
la coeducació  

Bloc Dimensió Elements analítics Preguntes alumnat 
BLOC 1. 

Informació 
bàsica i 
contextualització 

 

Informació 
biogràfica 

Identitat de gènere i 
sexual 
Perfil socioeconòmic 

- $PE� TXLQ� QRP� W¶DJUDGDULD� TXH� HP�
dirigís a tu? 

- $PE�TXLQ�JqQHUH�W¶LGHQWLILTXHV" I amb 
quina orientació sexual? 

- Amb qui vius? 
- On vas néixer? I la teva família? 
- De què treballa la teva família? Quins 

estudis tenen? 

Context 
escolar i 
entorn 

Característiques 
sociodemogràfiques 
GH�O¶HQWRUQ�L�GHO�
centre 

- A quin curs estàs? 

- ����� ������ ������� ������� �ǯ��������ǫ�
(delegat/da, responsable de X, 
membre de la comissió X...) 

- Com descriuries O¶HQWRUQ�HQ�HO�TXDO�HV�
situa el teu institut? 

- Si jo fos una professora nova/alumna 
nova/persona que no coneix el centre, 
FRP�P¶H[SOLFDULHV�TXH�VyQ�OHV�IDPtOLHV�
L�O¶DOXPQDW�GH�O¶LQVWLWXW"��FODVVH�VRFLDO��
immigració, gènere)? 

BLOC 2.  

Subjectivitats de 
gènere (QUI) 

 

Concepció de 
la coeducació  

Definició de la 
coeducació (abans de 
la conversa/reflexió) 

- Què creus que vol dir això de 
³FRHGXFDFLy´� R� IHU� HGXFDFLy� DPE�
perspectiva de gènere?  

Ceguesa al 
gènere 

Formació rebuda 
sobre coeducació 
 

- Quin tipus de formació específica has 
rebut sobre temes relacionats amb el 
gènere, educació afectivo-sexual, 
educació emocional i cures de les 
relacions, prevenció de violències 
masclistes, medi ambient i 
feminismes? 

- Creus que aquesta formació és 
suficient? Canviaries o afegiries 
alguna cosa de la formació rebuda fins 
ara? 

Capacitat per 
identificar les 
injustícies socials 
causades pel 
funcionament del 
sistema sexe-gènere-
sexualitat 
 
 

- En alguna ocasió has presenciat atacs 
masclistes, un tracte estereotipat per 
raons de gènere o un comentari LGTB-
IzELF�HQWUH�FRPSDQ\V��G¶XQ�R�XQD�SURIH�
a un alumne o alumna, a la inversa? 

o Podries dir explicar algun 
cas? Es va fer alguna cosa al 
respecte?   

- 4Xq� FUHXV� TXH� V¶KDXULD� GH� IHU� en cas 
que visquessis una situació així? 

- 3HQVHV� TXH� HOV� L� OHV� SURIHV� GH� O¶LQVWL�
identifiquen les desigualtat de gènere 
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que hi ha al centre? De quina manera el 
SURIHVVRUDW�V¶oFXSD�G¶DTXHVWV�WHPHV" 

Qüestionant dels 
privilegis 

- Creus que tu tens les mateixes facilitats 
que la resta dels teus companys i 
FRPSDQ\HV�GH�O¶LQVWLWXW" 

- �VL�UHVSRQ�TXH�Vt�D�O¶DQWHULRU��&UHXV�TXH�
una persona del col·lectiu LGTB+ té 
les mateixes facilitats que la resta a 
O¶LQVWLWXW" 

- I una persona racialitzada? 

Posicionament 
respecte la 
perspectiva de 
gènere (PG) i 
O¶REMHFWLYLWDW 

Cosmovisió de 
gènere 

- Consideres que la raça, la diversitat 
funcional o les dificultats 
socioeconòmiques de les persones 
tenen alguna cosa a veure amb la 
coeducació o la perspectiva de gènere? 

- Heu treballat mai la perspectiva de 
gènere tenint en compte aquests 
aspectes? 

Posicionament 
respecte 
O¶REMHFWLYLWDW 
 
 
 
 
 

Qüestionament de la 
neutralitat (pròpia i 
dels continguts): ³OD�
neutralitat és un 
posicionament 
ideològic que està a 
favor dels poders 
establers i de la 
conservació de 
certes relacions de 
SRGHU´��$JXG�HW�DO��
2020, p 15) 

- A les assignatures els i les profes us 
presenten les matèries de manera 
neutra en termes de gènere? Per 
H[HPSOH��D�O¶DVVLJQDWXUD�GH�ILORVRILD��D�
SDUW�G¶KRPHV�Iilòsofs, parleu de dones 
filosofies, de gais, lesbianes, etc.?  

- Creus que més enllà dels continguts 
que doneu a classe, hi ha altres coses 
TXH� DSUHQV� D� O¶DXOD� TXH� QR� HVWLJXLQ�
vinculats directament amb 
O¶DVVLJQDWXUD"� �SHU� H[HPSOH�� D�
matemàtiques, a part del contingut de 
mates en sí, hi ha altres coses que 
aprengueu del que us diu o fa el/la 
profe?) 

Posicionament 
respecte el 
coneixement: 
SHUVSHFWLYD�GHV�G¶RQ�
una persona entén la 
realitat i des de la 
qual es situa 
respecte el 
coneixement 
posicionant-se 
políticament. Això 
implica donar a 
conèixer des de quin 
enfocament ètic una 
SHUVRQD�V¶DFRVWD�D�
la realitat i presenta 
el coneixement.  
Qüestionament de la 
universalitat i 
O¶HVVHQFLDOLVPH��
suposa sotmetre a 
UHYLVLy�O¶REMHFWLYLWDW�
que es presenta com 
a forma de 

- Consideres que les experiències i 
vivències de les companyes i 
companys de classe són importants a 
O¶KRUD� G¶DSUHQGUH� FRQWLQJXWV"� 3HU�
exemple, si alguna alumna està fent el 
ramadan i la classe desconeix en que 
consisteix, es dedicaria alguna classe a 
treballar aquest tema? (altres fonts de 
coneixement, experiències de vida, 
mirada vers el coneixement: situat i 
crític o objectiu i universal...) 
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coneixement fix, 
descontextualitzat i 
jerarquitzat. 
Qüestionar aquesta 
³VXSRVDGD´�
objectivitat implica 
encarnar els 
discursos 
qüestionant, 
desconstribuint, i 
subjectivitzant-los. 

BLOC 3. 
 
Metodologies i 
relacions 
interpersonals 
(COM) 

Dinàmiques 
relacionals i 
cura de les 
relacions 

Masculinitats i 
feminitats, 
equitat en la 
participació,  
seguretat,  
empoderament 
personal,  
construcció 
col·lectiva,  
mal·leabilitat dels 
posicionaments. 

- &UHXV� TXH� D� O¶LQVWLWXW� OD� SDUWLFLSDFLy�
activa i el diàleg/debat és un aspecte 
important? Per què? 

- Creus que quan feu debats o quan esteu 
D� FODVVH� KL� KD�PpV� WHQGqQFLD� G¶DOgun 
col·lectiu a ocupar la paraula? Parlen 
més un tipus de persones que uns 
altres?  

o Per què creus que passa això? 

BLOC 4.  
 
Espais simbòlics 
i físics (ON) 

Espais i 
emocions 
viscudes als 
espais 

Concepcions i 
experiències amb 
relació a la seguretat 
en els espais tant 
físics com simbòlics 

- &UHXV�TXH�HOV�GLIHUHQWV�HVSDLV�G¶DTXHVW�
centre ±lavabos, pati, gimnàs, 
menjador...±, son segurs? Perquè? 

- 4Xq� FUHXV� TXH� ID� TXH� O¶DXOD�FHQWUH�
sigui un espai segur? 

- Com creus que el teu centre (recordar 
que paUOHP� G¶HVSDL� ItVLF� L� VLPEzOLF� 
podria proporcionar més seguretat i 
benestar físic i emocional? 

- ,� IRUD�GH� O¶HVFROD��SHQVHV�TXH� WHQV� OHV�
eines suficients per combatre els 
masclismes i les violències tant 
simbòliques com físiques? 

BLOC 5.  
 
Facilitadors i 
resistències, i 
reflexió global 
final  

Elements de 
cohesió, 
coordinació i 
motivació en 
matèria de 
coeducació 

- Compromís del 
centre en relació a la 
coeducació 
 
-Rol dels diferents 
agents implicats 
(famílies, equip 
directiu, equip 
docent, alumnat) 
 
-Context i entorn del 
centre 
 
-6XSRUW�G¶DJHQWV�GH�
O¶DGPLQLVWUDFLy�L�GHO�
tercer sector 
 

- Creus que per a la teva 
família/professorat/companyes és 
important que treballeu la perspectiva 
GH�JqQHUH�D�O¶LQVWLWXW" 

- 4Xq� pV� HO� TXH� PpV� W¶DJUDGD� L� HO� TXH�
menys GH� O¶HQWRUQ�� O¶DPELHQW� GHO teu 
institut? 

- 4Xq� pV� HO� TXH� PpV� W¶DJUDGD� L� HO� TXH�
menys del conjunt de companys i 
FRPSDQ\HV� TXH� IRUPHQ� SDUW� G¶DTXHVW�
institut? 

- Què diries que és allò que posa 
UHVLVWqQFLHV� R� REVWDFOHV� D� O¶KRUD� GH�
crear un institut lliure G¶HVWHUHRWLSV�GH�
gènere, de desigualtats per raons de 
gènere, de violències masclistes, etc.? 

- I que és allò que ho fa possible? 
- Què creus que falta? 
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 Tancament i 
re-concepció 
de la 
coeducació 

 

Re-definició de la 
coeducació 
 
Orientació 
politicoètica de 
O¶HQVHQ\DPHQW�L�
aprenentatge 
 
Detecció de 
possibles millores 

- 3HU� DFDEDU�� GHVSUpV� G¶KDYHU� HVWDW�
parlant de les teves concepcions i 
experiències amb matèria de 
coeducació i perspectiva de gènere: 
com creus que és el teu institut amb 
relació al tema del gènere? Com ho 
resumiries en una paraula? 

- Hi ha alguna cosa que no hagi sortit a 
OD�FRQYHUVD�TXH�W¶DJUDGDULD�GLU" 
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Annex 8. Consentiment informat per a les entrevistes a menors G¶HGDW 

 
 

 

 1 

 
Consentiment informat per a mares, pares, i/o tutors/es legals de 

participants menors de 18 anys en el TFG de Pedagogia en el marc del 
projecte La Coeducaciy�a Catalunya: bones prjFWiques i reptes 

 

Si us plau, llegiu acuradament aquest document de consentiment abans de decidir si la vostra filla o 
fill participa en aquest estudi.  

El propzsit d¶aquest TFG ps analitzar la perspectiva de gqnere en centres d¶educaciy secundjria de 
Catalunya a travps de les concepcions i experLqncies de professorat i alumnat. La participaciy de la 
vostra filla o fill en aquest TFG consta ~nicament en la participaciy en una entrevista en OtQia d¶una 
hora i mitja aproximadament. En aquesta entrevista li demanarem algunes dades bjsiques 
d¶identificaciy personal amb relaciy a la seva identitat, com ara amb quin gqnere s¶identifica o si creu 
que pateix alguna opressiy o tp algun privilegi per ser qui�ps. Tambp li demanarem que expliqui quina 
experLqncia tp amb relaciy a l¶educaciy amb perspectiva de gqnere que ha rebut al seu institut.  

No hi ha riscos de cap tipus en la seva participaciy. Aquest estudi ens ajudarj a conqixer millor quin 
ps l¶estat de la coeducaciy als centres educatius p~blics de Catalunya que treballen amb aquest 
enfocament. 

Si decidiu autoritzar la participaciy de la vostra filla o fill, la seva identitat es mantindrj confidencial i 
nomps la persona que l¶entrevistarj sabrj el seu nom real. Per a la redacciy de la memzria de 
l¶estudi, es farien servir sempre pseudznims.  

La participaciy de la vostra filla o fill en aquest estudi ps completament volunWjria. La vostra filla o fill 
tambp serj lliure de participar-hi o no mitjanoat un assentiment oral i de decidir si vol rebre¶n Pps 
informaciy.  

Maqueu, si us plau, les seg�ents caselles segons si accepteu (marcar amb una X) o no (deixar sense 
marcar) les seg�ents afirmacions: 

__Estic d¶acord que s¶enregistri l¶judio de l¶entrevista amb el meu fill amb objectius de recerca. 

__Autoritzo que es facin citacions literals de les seves intervencions sense mencionar-ne el seu nom.  

__Autoritzo l¶~s de les seves intervencions d¶judio preservant-ne la identitat per a finalitats de 
divulgaciy cienttIica. 

En cas de dubte o consulta podeu contactar amb:   

Xqnia Gavaldj Elias, xenia.gavalda@uab.cat, 646913273.  

� He llegit la informaciy sobre el projecte de recerca i he tingut l¶oportunitat de fer preguntes, 
les quals se m¶han respost satisfactzriament.  

� Entenc que la informaciy anonimitzada (sense identificadors personals) d¶aquest projecte 
serj publicada en cas que aquest TFG sigui valorat amb exceOāOqncia pel tribunal avaluador. 

� Estic d¶acord d¶autoritzar la participaciy volunWjria de la meva filla o fill. 

 

Jo, ___________________________ com a pare, mare o tutor/a legal de/d¶ 
________________________________ signo aquest consentiment informat autoritzant tot el que 
s¶ha esmentat anteriorment. 

 

Signatura 

 

 

       ______ de ______________ de 2021 

        



51 

Annex 9. Pla de treball 

 
El pla de treball per a desenvolupar aquest TFG consta de cinc fases. A continuació, es 
concreten les diferents fases del treball vinculades a les tasques a dur a terme, primerament, en 
format visual mitjançant una taula simplificada i un Diagrama de Gantt, i en segon lloc, de 
forma redactada per explicitar-ne la correspondència amb els diferents objectius del TFG. 

 RESUM DE LES TASQUES PRINCIPALS DATA 
D'INICI 

DATA 
FINAL 

1 Redacció definitiva del marc teòric 1-Gener 15-Març 

2 Elecció i construcció dels instruments metodològics 16-Gener 15-Març 

3 Recollida d'informació al camp d'estudi 16-Febrer 30-Abril 

4 Anàlisi de resultats 1-Abril 15-Maig 

5 Discussió i interpretació dels resultats 16-Maig 31-Maig 

  

Diagrama de Gantt del Treball de Final de Grau (actualitzat) 

 

 


