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1. Introducció

El curs 2021-22 serà el cinquè any en què l’IES Josep Font i Trias va començar de manera formal el

seu camí cap a la implementació de la cultura coeducativa a tots els seus àmbits. D’ençà que es

van iniciar les primeres accions (el curs 2017-18 inauguràrem el comptador d’assassinats per

violència masclista), el recorregut cap a la coeducació ha anat transformant-se, redefinint-se i

ampliant-se.

En l’actualitat, la legitimitat de la tasca coeducativa es troba en el seu moment més dolç, ja que la

comissió de coeducació (formada per dues dones) està consolidada i compta amb hores efectives

dins l’horari lectiu per a desenvolupar la seva tasca, la qual cosa permet dur a terme la coeducació

amb més creativitat, recursos humans i materials i, sobretot, amb cura i consciència. El context en

què es dona, per tant, la coeducació al centre educatiu és favorable (malgrat els entrebancs que

puguin anar sortint) i necessari per aplicar les mesures que fomentin la construcció de relacions

igualitàries entre la nostra població adolescent, dones i homes, sobre la base de criteris d’igualtat,

el desenvolupament integral de la persona al marge d’estereotips i els rols segons el sexe,

l’orientació i la identitat sexuals.

Totes aquestes mesures estan contextualitzades dins la llei 11/2016 de 28 de juliol d’igualtat

entre dones i homes i la llei 8/2016 de 30 de maig, per garantir els drets de les lesbianes, gais,

trans, bisexuals, intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia. Dins la llei 11/2016 de 28 de juliol, a les

disposicions generals del títol IV, capítol I (Educació) es remarca que l’administració educativa ha

de garantir que als centres educatius hi hagi una persona responsable de la coeducació, amb

formació específica, que impulsi la igualtat de gènere i faciliti un coneixement millor dels

obstacles i discriminacions que dificulten la plena igualtat entre dones i homes. Així mateix, el

centres educatius sostinguts amb fons públics han d’adoptar pràctiques de coeducació i afavorir

la formació en igualtat, tal com disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat

efectiva de dones i homes i la nova llei educativa 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE).

És a dir, la pràctica coeducativa al nostre centre ve recolzada per la llei, tant estatal com

autonòmica, la qual cosa ens permet tenir uns marges d’acció i fonamentació davant el claustre,

l’alumnat i les famílies i anar desmuntant les resistències que ens anem trobant. Dotar la nostra
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tasca de formalitat i legitimitat ens fa més fortes i ens dona més argumentari per assegurar la

tasca coeducativa i la perspectiva feminista, ja que la igualtat plena i real encara avui no està

assolida. El nostre deure indiscutible i motivació principal, doncs, per implementar la coeducació

en el nostre institut és treballar per deconstruir els falsos mites sobre la igualtat que circulen pels

passadissos, entre les converses dels i les adolescents, quan veiem com acceptem formes de

violència simbòlica, quan ens adonem de la invisibilitat del paper i la transmissió de la cultura i el

saber de la dona en el currículum.

El curs 2021-22 la comissió de coeducació té com a un dels seus objectius principals redactar el

Pla de Coeducació i Igualtat i assentar les bases perquè la coeducació formi part del Projecte

Educatiu del Centre. El present document forma part de la primera fase d’elaboració, amb la

diagnosi inicial i la programació d’un itinerari coeducatiu, progressiu i gradual, amb l’educació

sexual integral com una de les principals línies d’actuació. Dins l’apartat de seguiment i avaluació

es proposarà un cronograma per a la realització dels àmbits de diagnosi que s’han d’acabar

d’elaborar. En el present document, es presenten els resultats de la primera part de la diagnosi feta

durant el curs 2020-21.

Aquest pla té una vigència de 4 cursos escolars (del 2022 al 2025). Així i tot, s’anirà revisant i

actualitzant anualment per part de la Comissió de Coeducació.

2. Finalitat

El Pla d’Igualtat i Coeducació de l’IES Josep Font i Trias neix de les necessitats argumentades al

Marc normatiu de referència i la informació recollida a la primera fase de diagnosi. La finalitat és

aconseguir que l’acció educativa estigui basada en els principis de la coeducació i de la igualtat

d’oportunitats (i que sigui transversal en tots els àmbits de la vida escolar: acadèmicament,

aspectes organitzatius, metodologia, documentació i relacions).

3. Diagnosi del centre

L’objectiu principal d’aquesta anàlisi és descriure l’estat actual en matèria de coeducació1

1 L’anàlisi diagnòstica ha estat realitzada per la sociòloga Sara Bouza.
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del centre. Per aconseguir-ho, estudiarem el nivell de sensibilització sobre igualtat de

gènere de la comunitat educativa, així com també quina és la visió que es té de la

coeducació. Per altra banda, s’analitzarà l’existència d’una perspectiva de gènere i les

diverses formes d’aplicar-la. Per acabar, descobrirem quines solen ser les actituds i els

hàbits perceptibles, tant al centre com  a les llars.

3.1. Metodologia

Les metodologies per establir la diagnosi del centre han estat vàries.

Per una banda, s’ha comptat amb l’ajuda d’una sociòloga, Sara Bouza, que s’ha encarregat

de l’estudi de la percepció en coeducació per part de l’alumnat, el professorat i les

famílies. Aquest primer estudi es desenvolupà combinant metodologies quantitatives i

qualitatives. Per aquest propòsit es varen dissenyar i difondre entre la comunitat

educativa de l’institut quatre qüestionaris adaptats a cada grup: alumnat, professorat,

famílies i PAS (personal d’administració i serveis). Es va prendre la decisió de no analitzar

el darrer grup (PAS), ja que només hi figuraven 3 respostes, representant un 30% d’aquest

grup i, per consegüent, impossibilitant la generalització o anàlisi de tendència d’aquest

col·lectiu.

Posteriorment, es varen dur a terme diferents grups de discussió (focus group), amb la

intenció de reforçar o afegir contingut a aquella informació extreta de les enquestes, així

com per a aprofitar noves idees o reflexions que poguessin sorgir, fruit del debat i la

discussió.

El tractament de les dades procedents dels diferents qüestionaris s’ha realitzat

mitjançant el paquet estadístic SPSS-PC+ versió 17.

Després de la neteja i preparació de les diferents bases de dades, s’han realitzat anàlisis

descriptives bàsiques (freqüències, percentatges, mitjanes...). Amb la finalitat de trobar

correlacions, s’han realitzat encreuaments principalment amb les següents variables
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independents: sexe, edat, curs acadèmic i estructura familiar.

Pel que fa als altres àmbits d’anàlisi que oferim a la diagnosi aquest curs (biblioteca,

efemèrides, característiques del centre i de la comunitat…) hem partit de metodologies

més qualitatives i hem partit de l’observació per extreure’n reflexions i conclusions. No

obstant això, també hem partit de xifres i metodologies quantitatives com nombre de

llibres, nombre d’alumnes…

Queda pendent per al curs vinent l’estudi del pati i dels espais.

3.2. Participants

● Enquesta

L’enquesta al professorat ha tingut 29 respostes, quan l’equip docent el conformen 39

persones, 28 dones i 11 homes. D’aquesta manera, observam que hi ha hagut un índex de

participació del 74%.

En el cas de l’alumnat, que tenia l’obligació de contestar el qüestionari, hi ha hagut 288

respostes vàlides, d’un total de 308 alumnes (93,5%)

Han sigut 116 famílies les que han contestat l’enquesta, grup per al qual era totalment

voluntari. S’ha de considerar que possiblement aquelles que han volgut participar estan

més interessades/conscienciades en matèria de coeducació. Sorprèn la distància entre

els pares i les mares que han contestat: 86 mares i 30  pares.
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● Grups de discussió

-Professorat: Es va reunir a la Comissió de Coordinació Pedagògica (14 persones), on es

troben els caps de departament, l’orientadora i l’equip directiu de l’institut. Varen ser 9

professores i 5  professors i va tenir una duració d’una hora.

-Alumnat: Es varen fer dos grups de discussió d’una hora de duració, un a la classe de 1r

B i l’altre a la classe de 4t D.

-Famílies: Al grup de discussió hi varen assistir 12 mares i 2 pares, la majoria de l’AMIPA.

Va tenir una duració d’1 hora i 30 minuts.

3.3. Resultats

A continuació es mostren els resultats de l’estudi, agrupant la informació quantitativa

obtinguda de les enquestes i la informació qualitativa obtinguda als grups de discussió o

focus group. Les dades sobre característiques socioeconòmiques del municipi i sobre les

característiques del centre s’han extret de l’Ajuntament d’Esporles i el Gestib,

respectivament.

● Característiques socioeconòmiques del municipi

Esporles es troba a la cara interior de serra de Tramuntana i fa frontera amb Palma, Valldemossa,

Banyalbufar i Puigpunyent. El municipi és una de les principals portes d’accés a la Serra (a tan sols
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12 km de la capital), al qual s’arriba còmodament tant per carretera com a peu, amb transport

públic o privat. Tot i no ser gaire extens (uns 36 km2), configuració i orografia fan que sigui molt

apreciat per tothom que cerqui un territori de qualitat en tots els aspectes. La vida es concentra en

els dos nuclis històrics de població: la vila d’Esporles i el llogaret de s’Esgleieta, encara que també

en trobam de novells, com ara ses Rotgetes de Canet o la urbanització de Son Cabaspre.

Esporles és un poble viu, amb un comerç local i uns serveis productius i variats i on es pot gaudir

d’una vida cultural, associativa i esportiva rica i diversa.

Per altra banda, compta amb els serveis que es detallen a continuació:

- Serveis socials gestionats per l’Ajuntament: d’orientació i formació, atenció a la gent gran,

d’ajuda a domicili, a persones immigrants, i servei d’atenció a la dona

- Quant a Educació: compta amb una escoleta municipal, educació primària (CEIP Gabriel

Comas i Ribas

- Biblioteca

- Casal Municipal de Joves

La Corporació municipal d’Esporles està presidida per la batlessa Maria Ramon Salas i integrat per

13 regidors i regidores: 9 representants de la llista PAS-MÉS i 4 del Partit Socialista de les Illes

Balears (PSIB-PSOE).

També, Esporles està acreditat amb el distintiu de municipi per a la igualtat de gènere (SG CITY

50-50). La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament és Marta Neus López i la tècnica en Igualtat és

Marina Sánchez.

Cal destacar que el mes de març de 2022 es va constituir la Taula Local de Coordinació per a

l’abordatge de les violències masclistes en el municipi d'Esporles i la comissió de coeducació del

centre forma part de l’equip de la Comissió de prevenció. Aquesta comissió té com a objectiu

principal coordinar les seves accions relacionades amb la prevenció de les violències masclistes, i

es reunirà amb una periodicitat de 4 reunions anuals.

● Dades sociodemogràfiques (Nº d’habitants, H/D, pobl. estrangera, piràmide poblacional)
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La distribució de les persones  residents a Esporles ens dona la  informació de què es tracta d’un

municipi amb molt poca població estrangera, la qual cosa es reflecteix directament amb el tipus

d’alumnat de l’Institut que, en termes generals, és bastant homogeni.

● Característiques del centre

→Dades desagregades per sexe

Composició de l’Equip directiu i professorat Dones Homes Total

Direcció del Centre 0 1 1

Prefectura d’Estudis 0 1 1

Secretaria 0 1 1

Composició del claustre 28 11 39

Coordinació/Comissió de coeducació 2 0 2

TOTAL 31 14 45

Dades de professorat per Departaments Dones Homes Total

Llengua castellana 2 1 3

Llengua catalana 2 1 3

Llengües estrangeres_Anglès 4 1 5

Matemàtiques 3 1 4

Geografia i Història 3 0 3

Biologia/Física i Química 4 1 5

Educació Física 1 3 4

Educació Plàstica i Visual 1 0 1

Tecnologia/Informàtica 0 2 2

Valors Ètics 1 0 1

Religió 1 0 1

Música 0 1 1

Orientació 6 0 6
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Informació alumnat per sexe Dones Homes Total

Total 171 139 310

Alumnat nee 3 1 4

Alumnat nese 30 38 68

Alumnes AACC 1 7 8

Absentisme escolar 1 2 3

Amonestacions 110 264 374

Abandonament 1 4 5

Repeticions 2 0 2

Grup d’Alumnat per la Igualtat 11 3 14

Resultats acadèmics Dones Homes Total

0 suspeses 113 56 169

D'1 a 3 41 50 91

4 o més 17 33 50

Òrgans de representació i participació Dones Homes Total

Consell escolar 10 4 14

Delegats/delegades 6 8 1

Subdelegats/subdelegades 5 9 14

AMIPA 2 2 4

Personal d’administració i serveis Dones Homes Total

Consergeria 2 0 2

Secretaria 1 0 1

Personal de neteja 3 0 3

● Àmbits de diagnosi (curs 2020-21 i 2021-22)

Aquesta part està dividida en els següents apartats, on es troben les respostes i

reflexions per separat dels tres agents estudiats: professorat, alumnat i famílies, a més

d’altres àmbits diagnosticats per part de la comissió.
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➢ Educació i convivència

➢ Sensibilització i conscienciació sobre la igualtat de gènere

➢ Percepció de la coeducació

➢ Incorporació de la perspectiva de gènere i activitats coeducatives

➢ Temàtiques dins l’àmbit del gènere i la necessitat de treballar-les

➢ Comportaments, hàbits i actituds a l’institut

➢ Hàbits a l’entorn familiar

➢ Biblioteca del centre

➢ Efemèrides

➢ Pati

➢ Pla d’Acció Tutorial

➢ Imatgeria del centre

➢ Ús del llenguatge

➢ Projectes existents

➢ Llibres de text i material

➢ Activitats complementàries i extraescolars

➢ Educació i convivència

→ Professorat

Hi ha certs aspectes i problemàtiques relacionades amb l’alumnat que formen part del procés

d’ensenyament i de la convivència al centre educatiu. La següent gràfica mostra, amb mitjanes

comparades per sexe, com creu d’important el professorat treballar sobre alguns d’aquests

elements:
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La qüestió que es considera més important és el rendiment de l’alumnat, amb un 72,4%

del professorat que considera “molt important” treballar-ho. El següent és la convivència i

resolució de conflictes, amb un 65,6% que també ho considera “molt important”. Els dos

aspectes menys destacats són la implicació de les famílies i les condicions personals i

familiars de l’alumne, totes dues relacionades amb l’àmbit  familiar.

La diferència és significativa entre els professors i les professores a l’hora de donar-li més

o menys importància al treball sobre aquestes qüestions. Absolutament, tots els

aspectes són percebuts com més importants per a les dones que per als homes i es fa

notable la diferència en el tracte sobre les habilitats emocionals i per la vida, així com

també la preocupació pels problemes de comportament.

➢ Sensibilització i conscienciació sobre la igualtat de gènere

→ Professorat
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Més de la meitat de l’equip docent (58,6%) està d’acord amb el fet que hi ha bastant o

total igualtat formal entre homes i dones a l’estat espanyol, opinió més freqüent entre els

professors que entre les professores, així com també entre la gent de major edat. Quan

demanem sobre la igualtat real, la xifra disminueix a un 10,3%, amb cap dels enquestats a

favor de l’existència d’una igualtat de gènere absoluta. Ningú visualitza una absència

total d’igualtat en cap dels casos.

Pareix que més o menys la meitat de les persones enquestades confia amb el moviment

feminista com a via fonamental per aconseguir la igualtat. Sorprèn que un 24,1%

respongui que no sap què és el feminisme. És possible que estiguin referint-se al fet que

no saben (o els hi és indiferent) si aquest moviment és o no fonamental per arribar a

l’objectiu.

Un 27,6% del professorat diu no saber què són els rols i els estereotips de gènere, dada
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molt significativa perquè, normalment, una de les finalitats del model coeducatiu és

eliminar-los i evitar la seva reproducció.

Pel que fa a la persistència del patriarcat a les estructures socials actuals, detectem

opinions molt diferenciades entre els grups d’edat i els diferents sexes: a major edat,

menor percepció de la presència de patriarcat a les estructures socials. No hi ha cap

home que estigui amb absolut desacord amb l’afirmació de que ja no existeix el patriarcat,

en comparació a un 33,3% del total de dones professores. Hem de tenir en compte també

que hi ha una quantitat elevada d’homes (25%) que admeten que no saben què és el

patriarcat, o bé, que potser no saben si persisteix a les estructures socials actuals.

“Crec que la gent, segons el tema, està més o menys conscienciada. Per exemple,que no s’ha d’assassinar,

que no s’ha d’assetjar sexualment o que un metge ha de cobrar lo mateix sigui home o dona tothom ho té

clar, no s’arriba a aquest nivell. D’uns altres temes potser som menys conscients de la discriminació”

(Professora, GD).

→ Alumnat

Després de demanar quin és el grau d’igualtat de gènere que hi ha Espanya, la major part

de l’alumnat de l’institut se situa més a prop de la igualtat total que de la no existència

d’igualtat. De totes maneres, no arriben a un 10% els que creuen que hi ha una igualtat

absoluta, així com tan sols un 1,4% considera que no hi ha completament gens d’igualtat.
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Això vol dir que el jovent del centre adverteix o percep certes mancances amb relació a la

igualtat, opinant a la vegada que la nostra societat és igualitària en major o menor

mesura. “A Espanya a nivell de lleis hi ha igualtat, però socialment no” (GD), diu un alumne

de quart. Una jove de primer d’ESO afegeix que “vas creciendo y te das cuenta de que no

hay tanta igualdad como pensabas” (GD).

Part de l’alumnat valora els avenços en matèria d’igualtat que s’han fet els darrers anys:

“Hemos evolucionado a que cuando yo era pequeña mi familia siempre me preguntaba si

tenía novio y ahora a mi hermana pequeña se le pregunta si tiene novio, novia o

directamente se le dice que si no tiene no pasa nada”. (Alumna 4rt d’ESO, GD)

Per altra banda, algunes alumnes de primer d’ESO manifesten cert pessimisme amb

reflexions com aquestes: “Jo sincerament crec que la desigualtat és un problema que no

té solució” o “Des de que vàrem començar a xerrar d’això, no trob que res hagi canviat”

(GD).

Més de la meitat de l’alumnat declara que no es sol qüestionar els rols i els estereotips de

gènere (per exemple, que els homes són millor practicant esports o que el color rosa és
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un color de dona), sense haver-hi una diferència significativa entre els nins i les nines. A

on sí que hi ha un contrast és entre els diferents cursos: a major curs escolar, major és el

qüestionament dels rols i estereotips, amb una especial sensibilitat a tercer d’ESO, on un

25,9% de l’alumnat els qüestiona totalment. Aquesta diferència entre cursos pot ser

causada pel desconeixement dels cursos més baixos sobre els conceptes demanats.

És comú entre l’alumnat la visió del moviment feminista com a fonamental per aconseguir

la igualtat de drets entre dones i homes, de fet, no arriben a un 20% els que no opinen així.

També en aquest cas, és el curs de tercer d’ESO el que més convençut està de la

necessitat d’aquest moviment, juntament amb les nines de quart, curs a on la diferència

és extremadament marcada entre les nines (71,7% estan totalment o bastant d’acord) i els

nins (31,8% estan totalment o bastant d’acord). Ara bé, quan se'ls pregunta de manera

directa si són o no feministes, descobrim que són un 56% de l’alumnat que s’ho considera,

un 38% que diu que no i un 6% que no està del tot segur. Quins arguments exposen?

Aquelles persones que diuen que sí, generalment, és perquè estan a favor de la igualtat

entre home i dona, valorant el paper del feminisme a la societat i amb la intenció d’acabar

amb el masclisme, del qual són conscients. Gran part ha comentat que, tot i que en el seu

dia a dia no se n’adonen d’actes masclistes, es consideren feministes igual.

Aprofundint més en el moviment, tant aquelles persones que s’hi consideren feministes

com aquelles que no, rebutgen i es diferencien del que diuen que és el “feminisme

radical”, les “feminazis” o el “feminisme actual”, amb expressions com “Sóc feminista,

però no feminazi” (EN) o “me consider feminista, però el feminisme actual no me

representa” (EN). A més, aquesta visió o crítica, ha sigut el principal argument utilitzat per

no autodeclarar-se feminista.

Gran part del i les joves no considerades feministes, diuen no considerar-se tampoc

masclistes, entenent el feminisme com la superioritat de la dona sobre l'home. Per això,

n’hi ha un nombre significatiu de respostes com la següent: “no me consider feminista,

però estic a favor de la igualtat” (EN).
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Un 82,9% de l’alumnat considera la violència de gènere un problema important, fet que es

traduiria amb que els i les estudiants d’aquest centre estan altament sensibilitzats amb la

causa.

L’alumnat té bastant clar que no n’hi ha jocs diferenciats per nins i per nines (81,2%), tot i

així, un 89,1% de les al·lotes ho neguen rotundament davant un 72% en el cas dels nins.

Tampoc consideren que hi hagi oficis exclusius de dona o d'home (81,5%); però aquí

també apareix el biaix de gènere: ho neguen un 89,7% de les nines i un 72,9% dels nins,

dels quals un 13,6% afirmen la distintivitat de gènere en alguns oficis. L’alumnat de primer

curs, amb diferència, és el grup d’edat que més creu en oficis i jocs diferenciats per sexes.

→ Famílies

En general, la majoria dels familiars consideren que no existeix una igualtat entre dones i

homes a l’estat espanyol, encara que un 16,2% sosté que és “bastant” o “totalment” certa

l'afirmació que sí que és així. La permanència del patriarcat a les estructures socials

actuals és admesa i acceptada per gran part de les persones enquestades. “Cada vegada

hi ha més presència de dones a les institucions, per tant, si hi ha més lideratge femení, les

coses canviaran més ràpid”, comenta un pare al grup discussió.

Les famílies adverteixen de canvis positius i negatius respecte a l’estat de la qüestió. Es

sosté la idea que les coses han canviat, com explica aquesta mare: “Jo pens en quan

anava a l’institut i es deien un munt de barbaritats, tant per part dels alumnes com dels

professors. Amb el tema de l’homosexualitat era exagerat, un grup de nins podia estar

cridant maricón a algú i el professor no feia res”. (GD)

Per altra banda, apunten un avanç d’odi, masclisme i homofòbia, que pensen que és causa

de certs partits amb presència pública a la nostra societat.

Els pares, en comparació amb les mares, tendeixen a pensar que hi ha més igualtat entre

gèneres, com també passa amb la percepció de l’actual persistència del patriarcat, que
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ells veuen menys present que elles:

Són poques les famílies, un 6%, que condemnen o sancionen als seus fills i filles quan fan

alguna cosa que “consideren pròpies d’un altre sexe”. La xifra encara és més baixa quan

analitzem a quines cases admeten que s’escolten expressions com “les nines no fan això

perquè és cosa de nins”, només a un 1,7% d’aquestes. Una evidència rellevant és que, amb

relació als jocs que les famílies regalen als seus fills i filles, un 20,5% dels pares i mares

confessen que trien aquells que consideren particulars o propis del sexe del nin o nina.

➢ Percepció de la coeducació

→ Professorat

Tot i que un 17,2% de l’equip docent pensa que l’escola mixta ja promou la igualtat dins

l’aula, pràcticament la meitat del professorat (48,3%) considera del tot necessari que es

fomenti la implantació d'un model coeducador a l’institut, sumat d’un 24,1% que ho

considera bastant necessari. D’aquesta manera, podem percebre que el professorat està

generalment conscienciat amb la necessitat d’aquest canvi o revisió de model. Però, què
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passa quan dividim els resultats entre qui es considera home i dona? I entre els diferents

grups d’edat?

Com podem observar, els professors estan menys convençuts d’aquesta necessitat que

les professores. De fet, només un 25% dels homes ho consideren del tot necessari, davant

un 57,1% en el cas de les dones.

Amb relació a l’edat, encara que no sigui tan gran la diferència, també hi trobem una

correlació significativa: a major edat, menor percepció de la necessitat d’un model

d’educació en igualtat. Tot docent menor de quaranta anys considera bastant o del tot
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necessària aquesta implementació.

Molt del professorat que considera necessària la coeducació, l'entén com el camí cap a

una societat igualitària, una eina que mira cap al futur, així com també cap al present: “per

justícia” (EN), contesta algú. També afirmen que n’hi ha temes que, encara que ja se

saben, fa falta interioritzar-los encara més i exigeixen el dret a l’alumnat a formar-se en

aquest àmbit. L’existència d’un model coeducatiu també es desvincula de la voluntat del

professorat a nivell individual d'establir o no una perspectiva de gènere, per tal de

transformar-se en la manera en la qual s’ha d’educar.

“Jo era dels que pensava que la cosa ja estava superada, però ens estem adonant que no és així, per coses

que van passant dia a dia. Està més que clar que s’ha de treballar”(GD), comenta un professor.

Qui no sosté tan rotundament aquesta necessitat, argumenta que la llei ja contempla

l’existència d’una igualtat de gènere, o bé, que el que fa ja és suficient. Existeix el dubte de

quant de recursos i temps s’han de dedicar a això, vinculat amb no deixar de banda altres

temes importants que no tenen a veure amb el gènere. Una altra crítica és la possibilitat

de caure en estereotips justament quan intenten trencar-se.

N’hi ha qui també pensa que la coeducació s’ha de viure envers de predicar-la, comenta

una professora: “Només quan es veu la igualtat com una cosa normal i habitual, és quan

ja no es qüestiona”(EN).

Amb una mirada cap al futur professional de l’alumnat, una docent fa la següent reflexió:

“En relació a l’orientació acadèmica professional, és necessari que tots els departaments posin de la seva

part. Poden haver-hi dones enginyeres, biòlogues, científiques… A l’hora d’orientar això, ens trobam amb els

prototips típics de dones mestres i infermeres, i cap nin a educació infantil… És molt important una

orientació professional amb perspectiva de gènere”. (GD)

→ Famílies

Més de la meitat de les famílies (60,3%) estan totalment d’acord amb que la coeducació
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és fonamental per al creixement personal i benestar de les seves filles i fills. També una

majoria creu que l’educació en igualtat és responsabilitat tant de les escoles com de les

famílies (60,3%). Tant a una afirmació com a l’altre, existeixen inclinacions diferenciades

entre grups d’edat i sexe de la persona que contesta:

La bretxa generacional és molt evident a l’hora de considerar primordial o no la inclusió

d’un model coeducatiu. També trobem aquesta bretxa a l’hora d’opinar fins a quin punt és

responsable l’institut i fins a quin ho són les escoles en matèria d’igualtat de gènere.

Quan creuam les respostes amb els diferents sexes, també es detecta una important

distància entre els pares i mares que han contestat el qüestionari, essent en aquest cas

ells qui reconeixen molt més que elles la necessitat d’una educació en igualtat per a les
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seves filles i fills, així com també la corresponsabilitat entre les famílies i les escoles.

El que manifesten moltes famílies és que troben que els seus fills i filles són cada vegada

més conscients de les desigualtats i les discriminacions existents, apuntant a l’institut i a

la comissió de coeducació com a principals responsables. Així i tot, mares i pares tenen

la preocupació de què l’existència i ús de les xarxes socials per part del jovent pot ser

perillosa:

“El que es faci a nivell de centres és molt important però després estan tots els missatges de les xarxes

socials, que els hi bombardegen i van un poc en contradicció, encara que es vulgui treballar en una mateixa

línia com a centre i com a famílies”. (Pare, GD)

Les famílies conten que es troben també amb dificultats per desenvolupar una educació

en igualtat: “Nosaltres hem intentat educar en igualtat a casa, però nosaltres mateixos

ens adonem de que portam aquesta motxilla, aquest masclisme tan aferrat. Encara ens

queda molt de camí”(Mare, GD). Una altra mare comenta que a vegades, quan sorgeixen a

casa converses sobre feminisme i masclisme, sent que li falten arguments per explicar-li

al seu fill.

➢ Incorporació de la perspectiva de gènere i activitats coeducatives

→ Professorat

“Pens que sí que s’està sembrant una semilla amb el que s’està fent des de la comissió de

coeducació. Però és molt poc a poc, com a tot” (GD), diu una professora. L’equip docent

generalment valora positivament el fruit de les activitats coeducatives al centre, tot i que

tothom està d’acord amb el de fet de que són accions amb resultats a llarg termini i que

són propostes que necessiten un constant reciclatge: “Està clar que miracles no podem

fer i els canvis no son d’un any a l’altre. Un canvi de plantejament també crec que s’hauria

de fer” (Professor, GD).

Un 55,2% del professorat s’ha situat just al mig, entre molt i poc, a l’hora d’intentar
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determinar el grau d’implicació de la resta professorat a la incorporació de la perspectiva

de gènere.

Una vegada assegurat, en major o menor mesura, que s’està aplicant una perspectiva de

gènere, i tenint en compte que existeixen diverses formes de fer-ho, anem a descobrir de

quina manera diu que ho està fent l’equip docent. Tot i que part del professorat agafa més

d’una via per arribar-hi, la següent gràfica circular presenta les tendències generals:
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Observem que l’aplicació de la perspectiva de gènere és més propensa a través

d’esdeveniments puntuals (43,33%), i no tant per mitjà d’activitats específiques (23,33%).

A la programació d’aula i materials didàctics, que es fa difícil d’aplicar segons algunes

professores i professors depenent de quina sigui la seva assignatura, es veu contemplada

en un 30% de l’equip docent. Només un 3,33% nega la incorporació d’aquesta perspectiva.

Amb relació a això, una professora del centre reflexiona el següent:

“Els currículums s'han de revisar, perquè segueixen matant i violant a les dones i el nostre alumnat ha de

saber quins són els mecanismes de socialització del gènere que articulen la societat en què hi viuen. I

perquè la coeducació ha de ser transversal i un projecte col·lectiu, i no tan sols s'ha de basar en la

celebració de dates puntuals”. (EN)

Pareix que el professorat pensa que la coeducació, a més dels tallers i activitats puntuals,

ha d’estar present diàriament a les classes: “La coeducació ha de ser una cosa

continuada, del dia a dia, amb actituds dins l’aula” (Professora, GD).

Com a eines coeducatives dins l’aula, anomenen l’ús del llenguatge inclusiu, la introducció

de més dones i la seva història als coneixements que s’ensenyen, la no-discriminació de

l’alumnat i l’ajuntament en grups mixtos quan s’han de fer, entre d’altres. Aquestes

estratègies no estan absentes impediments. Per exemple, un professor explica lo següent:

“jo intent que els grups no siguin tot nins o tot nines, però la dificultat és tremenda perquè

ells volen ajuntar-se per sexe” (GD). A aquestes eines, s’ha d’afegir aquella que l’equip

docent assegura que té més impacte i interès en els alumnes que cap altra: que el

professorat faci referències a la seva vida personal. “Els interessa més quan els dic que la

meva germana és profe de tecnologia i és la bona de la família, que quan prepar un taller

de dones enginyeres. Té més impacte, crec.” (GD), diu un professor, percepció que va amb

la mateixa direcció que la de la següent docent: “Pareix que cala més quan contam la

nostra vida personal. Flipen quan els dic que jo com a dona faig els forats a ca meva.”

(GD).
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Cal apuntar que la majoria de l’equip docent pensa que sí que s’està donant suficient

visibilitat a les aportacions científiques i culturals de la dona al saber, declarant que s’han

fet darrerament algunes activitats de difusió en aquest aspecte. No són poques qui diuen

que, així i tot, encara podria treballar-se més en aquest aspecte. Amb el que està d’acord

la majoria del professorat és que les accions de visibilitat, en aquest sentit, del col·lectiu

LGTBI encara són escasses.

“És molt important tenir referències. Quan vaig descobrir que també hi havia dones

artistes, a mi que m’agrada l’art, va ser una passada, un descobriment molt guapo i molt

necessari” (GD), diu una professora. Un docent assenyala que també és necessari donar a

conèixer a l’alumnat les dificultats que han passat històricament les dones, no només

anomenar-les: “quan la Marta Chaice va guanyar el Nobel de bioquímica, li varen donar al

seu home, encara que ella havia sigut la cap d’investigació. Tot això s’ha de contar perquè

se’n adonin que hi ha hagut una discriminació negativa cap a les dones” (GD).

● Formació en coeducació per al professorat

Per tal de poder educar amb una metodologia coeducativa, és lògic demanar-se si apareix

o no la necessitat de formació en aquest àmbit per als agents educadors. Per això, s’ha

demanat a l’equip docent quin és el grau de necessitat/voluntat de rebre formació en

coeducació, resultant que un 44,8% considera que en té molta o bastant

necessitat/voluntat. Així mateix, és molta la diferència entre professores i professors, tal

com podem veure a la propera gràfica de barres. També existeix una correlació amb l’edat:

a major edat, menor necessitat o voluntat de rebre formació en coeducació.
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“Pens que és necessària en tots els àmbits, en l'equip docent també”(EN), comenta una

professora. Part de l’equip docent pensa que la formació per aquest grup conduiria a una

major sensibilització i, d’aquesta manera, una major percepció de la necessitat de

coeducació, com també l’aprenentatge d’estratègies per poder educar en vertadera

igualtat.

Una altra docent declara el següent:

“No tots tenim arguments suficients per lluitar davant un atac a les formacions o activitats que feim i

defensam. Necessitem eines i coneixement per anar canviant les nostres matèries i incloure-hi la

perspectiva de gènere (jo, per exemple, he d'estudiar, hi ha autores que anam incloent que ningú ens les ha

anomenat abans).” (EN)

D’altra banda, no són poques les persones que posen de manifest que la formació és

totalment innecessària, afirmant que ja tenen informació suficient.

● Activitats coeducatives
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La gran majoria de l’alumnat afirma que l’equip docent sí que promou la igualtat de

gènere. Se'ls ha demanat, si és així, de quina forma la solen fomentar al seu institut:

Principalment, consideren que és a través d’activitats puntuals i xerrades o conferències, a

més de valorar l’existència d’un grup de coeducació. No són poques les persones que

adverteixen de la penjada d’un gran nombre de pancartes i cartells concienciadors als

passadissos i al hall del centre. Un altre acte que anomenen molt és el fer un minut de

silenci quan hi ha un assassinat per violència masclista.

Per altra banda, també es fan exercicis a classe, aclarint que, segons amb quin professor

o professora, se'n parla més o menys del tema. També comenten que l’equip docent, com

a norma general, fa ús d’un llenguatge inclusiu i tracta de manera igualitària als nins i les

nines.

La següent taula mostra la sensació i opinió que té la joventut dels diferents tallers i

activitats coeducatives que es van realitzant al centre, així com també quin és l’impacte i

utilitat que consideren que tenen damunt elles i ells.

No existeix una percepció generalitzada de que l’augment de respecte entre companys i
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companyes de classe sigui un efecte d’aquestes activitats, però sí que estan d’acord amb

que son útils i ajuden a ser conscients de l’existència de més comportaments sexistes a

l’entorn. Tot i així, l’alumnat considera que les xarxes socials també tenen un pes molt

important amb l’aprenentatge de conceptes i idees que es tracten a les xerrades, fins i tot

n’hi ha un grup d’alumnes de quart d’ESO que afirmen el següent: “Aprenem més a les

xarxes socials que als tallers” (GD).

Segons la taula, veim com aquests tallers no desagraden (13,7%), però tampoc no agraden

del tot (35,7%). Tercer d’ESO és el curs que més gaudeix les activitats coeducatives, un

46,6% té clar que sí que li agraden. Per altra banda, només un 21,7% de l’alumnat de quart

fa aquesta afirmació. “Es bueno que hagan estas charlas, porque ya te conciencias desde

pequeño” (GD), pensa una alumna.

Als grups de discussió amb primer i quart d’ESO va ser perceptible un cert cansament cap

als tallers i diverses crítiques davant els continguts i la forma en què aquestes activitats

es plantegen, manifestant coses com aquestes: “Sempre són els mateixos temes als

tallers, es fan pesats” (Nina de 1r d’ESO, GD) o “crec que hauríem de canviar el format de

xerrada per convertir-ho en taller i que sigui més divertit.” (Nina de 4rt d’ESO, GD).

Asseguren que els principals temes sempre són l’amor romàntic, la igualtat de gènere i les

relacions afectives, deixant de banda altres amb els quals voldrien aprofundir com la

diversitat sexual i l’educació sexual.

Sorprenentment, l’alumnat de primer curs és el que està més convençut que el respecte

entre companys i companyes millora gràcies a aquestes activitats. Tot i així, són els

cursos de tercer i quart, els nins i nines que més anys porten a l’institut, els grups que

més consideren que els tallers de gènere són útils per a l’alumnat i que ajuden a detectar

més comportaments sexistes al seu voltant.

Una proposta de millora per part de l’alumnat és la incorporació de més experiències

personals: “quan ve algú a explicar-nos les seves experiències ens fa veure millor la

realitat” (alumna de 4rt d’ESO, GD).
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● Visibilitat de la dona

Bona part de l’alumnat, un 77%, està d’acord amb que fa falta més visibilització de les

aportacions científiques de la dona al saber i que a les diferents assignatures s’estudien a

escasses dones. Davant aquesta qüestió, els alumnes que no opinen el mateix pensen

que no depèn tant del gènere de la persona científica o experta, sinó de la qualitat de les

aportacions que s’estiguin compartint. Altres comenten que ha d’haver-hi un equilibri

entre els homes i les dones que s’estudien.

Se'ls ha demanat que anomenin a 3 dones que hagin estudiat. Gran quantitat de l’alumnat

no hi ha pogut dir-ne ni tan sols un nom i només una part molt baixa ha pogut arribar a

mencionar-ne tres. Les dones més citades han sigut, amb diferència, Marie Curie, Hipatia,

Coco Chanel, Concepción Arenal i les Sinsombrero.

→ Famílies

Un 45,7% de les famílies consideren que el centre s’implica “molt” en la consecució de la

igualtat de gènere entre nins i nines, que sumat amb qui pensa que ho fa “bastant”, la xifra

puja a 84,5%. És a dir, els familiars dels alumnes estan convençuts que les seves filles i

fills van a un centre igualitari, valorant positivament la implicació que aquest fa per

aconseguir-ho. Malgrat això, només a un 32,2% de les cases afirmen conèixer totes les

activitats coeducatives que es realitzen a l’institut, que és causa segons algunes famílies

de la falta de comunicació amb el jovent. La meitat (50,9%), en canvi, diuen tenir

coneixement d’alguna d’aquestes activitats.

➢ Temàtiques dins l’àmbit del gènere i la necessitat de treballar-les

S’ha demanat als diferents agents de la comunitat educativa quins són, d’entre els

següents temes, els més importants a tractar i estudiar al centre:

-Igualtat de gènere
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-Violència masclista

-Comportaments i actituds sexistes

-Estereotips

-Diversitat afectivo-sexual

-Educació sexual

Tothom està d’acord que l’educació sexual és el primordial davant tots els altres aspectes,

deixant clar que s’ha de considerar tot el que aquesta implica: sexualitat, aparells

reproductors, orientacions sexuals, relacions sexuals, reproducció, identitat sexual i de

gènere… D’aquesta manera, comprovem que l’educació sexual engloba també altres

qüestions de la llista, com la diversitat afectivo-sexual o les actituds sexistes.

La diversitat afectivo-sexual i de gènere, juntament amb la igualtat, són les segones

qüestions més importants per l’alumnat, tot i que cal afegir que un 12% d’aquest no sap el

que és. Això mostra una petita diferència amb les famílies i professorat, que consideren la

diversitat sexoafectiva com a la menys necessària a treballar.

L’alumnat i el professorat pensa que el treball damunt els estereotips és el tema que

menys fa falta atendre. Qualitativament, això s’explica perquè gran part dels tallers i

activitats coeducatives ja l’han tractat.

L’alumnat ha fet diferents propostes d’altres temes, relacionats amb els anteriors, en els

quals els agradaria aprofundir: la salut mental, l’educació emocional, l’homofòbia i

l’autoestima, juntament amb l’amor propi, que ho consideren feminista i empoderador.

A les famílies els hi agradaria que s’abordés més el tema de les xarxes socials i els seus

perills, ja que gran part del procés de socialització i aprenentatge de la joventut passa per

l’ús diari de les noves tecnologies.
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➢ Comportaments, hàbits i actituds a l’institut

→ Professorat

Un 20,7% del professorat diu que a vegades hi ha comentaris o comportaments sexistes

i/o homòfobs entre el claustre, encara que absolutament cap ha contestat que hi solen

haver de manera habitual. En canvi, quan ens referim a l’alumnat, un 24,1% del professorat

assegura que sí que hi existeixen habitualment aquests comentaris/comportaments entre

les estudiants, que sumat amb els que han contestat que “a vegades” (55,2%), la xifra puja

a un 79,3%. Podem afirmar que, almenys des dels ulls de les professores i professors, és

comú l’existència de comentaris i comportaments homòfobs i sexistes entre l’alumnat.

“Sovint, les paraules que es poden sentir com insults són de caire antifeministes (feminista usat

despectivament, feminazi, etc) o de caire homòfob amb particular entre nins, més que entre nines.” (EN),

explica una professora. Una altra docent profunditza amb que “l’insult feminazi s’escolta molt a causa de la

falta d’un coneixement clar de què és realment el feminisme” (GD).

A través del qüestionari, s’ha volgut analitzar tant l’existència de tractes sexistes i

d’assetjament sexual entre l’alumnat, com la seva possible relació amb el sexe de la

persona que ho pateix. Davant això, el professorat no ha percebut un contrast de gènere

important: en el cas de les nines, un 13,8% de l’equip docent afirma haver percebut aquest

tipus de tracte cap a elles, en el cas dels nins és un 10,3%.

Pràcticament la meitat del professorat, un 51,7%, diu haver intervingut en algun tipus

d’assetjament sexual o tracte sexista per fer veure que això no estava bé. L’altra meitat diu

que no ho ha fet. El que té clar el 100% del professorat és que, en el cas de veure un

assetjament sexual o tracte sexista haurien d’intervenir.

“Jo sí que veig situacions i comentaris que al final són un reflex d’això (el masclisme que encara existeix).

En aquests moments hem d’aturar a l’alumne per fer-li veure el que hi ha darrere aquell comentari, ja que

moltes vegades ells no són conscients. És una tasca de formigueta, del dia a dia, a part de totes les altres

coses que podem anar fent, com els tallers.” (Professor, GD)
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● Violència masclista

Amb relació a situacions de violència masclista, un 51,70% de l’equip docent nega que les

hagi patit o vist mai a l’institut, per tant, la meitat dels docents adverteixen que en algun

moment sí que han sigut conscients d’una situació d’aquest tipus. Què passa quan es

divideixen els resultats entre els professors i les professores?

Existeix una diferència molt significativa. El fet de no haver fet una distinció entre patir

activament o observar passivament violència masclista ens dificulta a l’hora de fer

afirmacions rotundes. Es proposen tres possibles lectures d’aquesta taula, que no són

incompatibles entre si:

● Les dones pateixen més violència masclista que els homes

● Les dones s’adonen més de la violència masclista que existeix al seu voltant que

els homes

● Certes accions concretes són declarades violències masclistes més usualment

per part de les dones que per part dels homes.
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Aquest gràfic circular ens mostra la imatge de la distribució o pes que tenen els diferents

tipus de violència a l’institut, segons l’equip docent. Moltes de les persones enquestades

han elegit més d’un tipus, per això parlem d’una imatge del pes de cada un i no de

percentatges exactes. Podem advertir que la violència verbal és notablement la més

freqüent i que la violència física i l’escrita no ho són tant. Cal apuntar també una

diferència entre professores i professors a l’hora d’admetre la presència de la violència

verbal: un 12,5% en el cas dels professors i un 57,1% en el cas dels homes, a on s’hauria

de fer la mateixa reflexió que a la taula anterior.

→ Alumnat

És poc l’alumnat que diu que sempre o bastants vegades n’hi ha comentaris o

comportaments sexistes a la seva classe (un 15,8%) i pràcticament la meitat del jovent

diu que absolutament mai s’observen o escolten.

Quan demanem per l’existència de conductes i comentaris de caràcter homòfob, les

respostes són diferents. Un 30,6% dels alumnes i les alumnes admeten que sempre o

quasi sempre estan presents, quan només un 22% diu no haver-hi mai. Un alumne de

primer posa exemples de comentaris homòfobs freqüents al centre com “Tu ets gay o et

passa algo? o maricón” (GD).
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Trobam importants diferències entre gèneres a l’hora de detectar aquestes actituds, on

molta més quantitat de nines detecten actituds homòfobes que de nins:

L’insult sobre aquest àmbit més escoltat, tant pels cursos més alts com per els més

baixos, és “feminazi”, acceptant que ha sigut après a les xarxes socials i reproduït a

l'institut.

● Violència masclista

Bona part de l’alumnat, un 74,6%, diu que mai ha vist ni patit una situació de violència

masclista a l’institut. N’hi ha una lleugera diferència entre els nins (78,8%) i les nines

(71,5%) que neguen la presència d’aquest tipus de violència. D’entre aquelles nines i nins

que han patit o vist una situació de violència masclista, s’ha fet una distinció entre les

diferents formes de materialitzar-la i en quina mesura estan presents al centre:

35



Pla d’Igualtat i Coeducació de l’IES Josep Font i Trias 2022-25

La violència verbal, així com va manifestar l’equip docent, és la via de violència masclista

més present a l’institut (o més fàcil de detectar), amb una detecció o patiment molt més

alt per part de les nines que dels nins.

La violència escrita i la física no són tan habituals, tot i així, la violència escrita (que

també engloba la que es fa a través de xarxes socials) té molta més presència segons

l’alumnat que segons el professorat. La violència física, cosa que no passa amb les altres,

la pateixen o observen més els nins que les nines.

● Ús d’espais i temps

Segons explica l’alumnat, no existeix una diferència important entre les activitats que fan

els nins i les activitats que fan les nines a l’hora del pati. El que sí que accepta bona part

del jovent és que se solen formar grups de nins i grups de nines. Normalment, el que fan

en aquell espai-temps és seure, berenar i xerrar, sense distinció entre sexes i tenint en

compte les limitacions sanitàries per la pandèmia de la Covid-19.

Quan demanem a l’alumnat si se solen ajuntar en funció del sexe per fer grups de feina,

les respostes són molt diverses: un terç diu que sí, un terç diu que no i un terç diu que a

vegades. Com més alt és el curs escolar, menys homogenis (només de nins o només de
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nines) són els grups de feina que s’elegeixen fer. Una estudiant de primer curs exposa

que: “si el professor fa els grups, ens posa mixtes i entre nosaltres ens posam nins amb

nins i nines amb nines” (EN). Una altra alumna, en aquest cas de tercer, diu el següent: “la

mayoría de mi clase, los amigos que tienen son de su mismo género, osea que si” (EN).

→ Famílies

Tan sols un 8,6% de les famílies han detectat un tracte discriminatori per raons de gènere

al centre, sempre per part de l’alumnat i no de l’equip docent. En el cas de les mares,

l’advertència de presència de discriminació a l’institut ascendeix a un 10,5% entre elles, en

contraposició a un 3,3% en el cas dels pares.

Les mares i pares especifiquen que són els insults homòfobs utilitzats com a “broma”

entre alumnes la principal manifestació d’aquest tracte discriminatori. Els acudits

masclistes, com també la sexualització de les nines són presentades com a exemples.

En contraposició, algun familiar percep discriminació en algun moment en què l’institut ha

fet una distinció entre nins i nines pel que fa a les activitats a fer al pati de l’institut.

Més d’una família està d’acord amb el fet que hi ha una part de l’alumnat amb una visió

negativa cap al feminisme i un tracte despectiu cap a aquells o aquelles que es

consideren feministes, per exemple, utilitzant l'insult “feminazi”, que un pare el fica dins el

grup de “les defenses, que en realitat són modes, i que venen de les xarxes” (GD). Una

mare també explica un cas de discriminació cap al seu fill: “El meu fill està al grup de

coeducació, a on són només 2 o 3 nins i la resta nines. Molts de nins de la seva classe li

diuen despectivament: tu ets feminista, tu ets feminista...” (GD).

➢ Hàbits a l’entorn familiar

→ Famílies

La següent taula mostra la forma en la qual es fa repartició de tasques a les diferents
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llars, només de les famílies tradicionals, extenses o reconstituïdes, és a dir, amb la

presència d’un home i una dona responsables dels menors i les menors. A la població

analitzada no s’ha identificat cap parella del mateix sexe o gènere.

Per començar, s’adverteix certa externalització, possiblement de caràcter sexista,

d’algunes tasques com la neteja (19,6%) i el reforç escolar (4,1%). Entre un 60% i un 70%

de mares i pares solen fer de manera conjunta algunes activitats com la neteja de la casa,

el reforç escolar o l’acompanyament a centres mèdics als fills i filles. Ara bé, són

importants les diferències a aquelles tasques que fan única i exclusivament mares o

pares. A un 17,5% de les cases, la dona és la principal netejadora de la casa, davant un 0%

en el cas dels pares. Les dades encara són més altes si analitzam a quines cases només

és la dona qui s’ocupa de comprar la roba dels fills i filles, fet que passa a un 66% de les

famílies, en comparació a un 0% en el cas dels pares. L’assistència a reunions escolars

també té una distinció de gènere: a la meitat de les cases és només la mare qui assisteix.

● Sexualitat

Gran part de les mares i pares afirmen parlar de sexualitat amb els seus fills i filles, a més

de considerar-lo totalment necessari (tant per ells com per elles). Malgrat això, hi ha

bastants cases a on el tema no sorgeix i, per tant, no se'n parla.

Un obstacle generacional amb el qual es troben les famílies és la falta d’eines
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comunicatives per parlar d’aquest assumpte, que s’ajunta amb el rebuig habitual a xerrar

del tema per part dels i les joves, tal com ho explica una de les mares: “Es muy importante

(parlar de sexualitat), pero es complicado porque a las madres y padres nos faltan

herramientas de comunicación, ya que en nuestras casas nunca se hablaba de sexo. A

veces lxs hijxs rechazan el diálogo en familia.” (Mare, EN)

Lligat amb l’anterior reflexió, les famílies agraeixen que a l’institut es tracti el tema, ja que

aquest “rebuig” dels joves a parlar de sexualitat no és tan gran a l’institut amb els

companys i companyes com ho és a les llars amb les famílies.

Una altra preocupació de moltes mares i pares, lligada amb la sexualitat i la necessitat

d'educar-la, és el fàcil i ampli accés a internet que té la joventut, que pot arribar a trobar

infinitat d’informació inadequada a les xarxes. En aquest sentit, el consum de pornografia,

tenint en compte els efectes negatius que té sobre l’educació sexual, és considerat un

problema important per a les famílies: “El perill de què els nins tinguin mòbil molt joves,

és el perill d’allò que voldran reproduir” (Mare, GD). “Al final el mòbil és una eina i el que

hem de fer és ensenyar a emprar-la bé” (Mare, GD)

Hem volgut demanar amb qui solen parlar sobre sexualitat els fills i les filles:

39



Pla d’Igualtat i Coeducació de l’IES Josep Font i Trias 2022-25

Hi ha una important diferència respecte a quin dels dos progenitors s’ocupa de parlar de

sexualitat amb el seu fill o filla.

En el cas de les nines, podem generalitzar que la meitat ho xerra exclusivament amb la

mare i l’altra meitat ho fa amb tots dos, pràcticament sense presència de nines que ho

parlen exclusivament amb el pare.

En el cas dels nins, majoritàriament ho parlen amb la mare i el pare conjuntament o per

igual (70,11%) i, seguidament un 19,54% d’aquests ho fan exclusivament amb la seva

mare, una xifra elevada tal com passava amb les nines.

→ Alumnat

Més d’un 70% de l’alumnat col·labora activament a les tasques domèstiques i un 24% ho

fa de tant en tant, d’aquesta manera podem comprovar com quasi tots els estudiants

s’ocupen també del treball reproductiu necessari a tota vivenda. Què passa quan

diferenciem entre els nins i les nines? Elles ho fan 10 punts per damunt d’ells; una

desigualtat històrica en relació amb el treball de cures que ja es veu reproduïda, en major
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o menor mesura, a l’alumnat de l’institut.

➢ Biblioteca

L’objectiu d’aquest diagnòstic és conèixer si existeix equitat en el nombre d’autors i

autores que s’ofereixen en la biblioteca del centre. També, si existeixen lectures

específiques sobre coeducació adreçades tant a professorat com a alumnat. I, finalment,

lectures en què les protagonistes siguin dones.

Anàlisi Biblioteca2

Nombre total de llibres

Nombre de llibres escrits per dones.
Castellà

176
Català

-

Percentatge de llibres escrits per dones

respecte dels escrits per homes.

29,4%.

Nombre de llibres amb continguts que

treballin la igualtat, coeducació, feminisme i

diversitat afectivosexual.

Català Castellà Orientació

-
35 10

Existència de murals i/o cartells que

perpetuen el sexisme i/o els estereotips de

gènere?

Els murals existents són els que van pintar l’alumnat

del 1r any que es va inaugurar la biblioteca. Hi ha

figures tant femenines com masculines, ara bé, és

veritat que a dos cartells no hi ha llenguatge inclusiu

i es parla de “lector” i “nin” (malgrat qui ho anuncia

és una nina que llegeix).

2 No s’han pogut obtenir dades del departament de Català
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Percentatge de persones usuàries que

agafen llibres en préstec desglossat per

sexe.

61,1%: nines

38,9%: nins

➢ Efemèrides3

Les efemèrides o els dies internacionals on recordam algun fet notable esdevengut en

aquella data, tenen cabuda en el nostre centre i també en el nostre Pla d’Igualtat.

Per una banda, cal esmentar que al llarg de l’any hi ha diverses dates que s’utilitzen per

fer algun tipus de treball educatiu. Algunes d’aquestes intenten fomentar la igualtat o

pretenen reivindicar alguna temàtica coeducativa (el 25N, l’11F i el 8M), però també se

seleccionen altres dates per altres temàtiques. Durant el curs 2019-2020, ha tengut lloc

Sant Antoni, Carnaval.

Abans de prosseguir amb l’anàlisi, cal esmentar que des del centre no es disposa d’un

protocol de planificació o execució d’aquest tipus d’activitats. Més aviat es van

organitzant per comissions o departaments de manera consensuada, però amb certa

autonomia. Enguany, la Comissió de Coeducació ha promogut el 25N i el 8M; el

Departament de Ciències va organitzar l’11F; una comissió creada per a l’ocasió va dur a

terme el Carnaval; i l’equip directiu juntament amb extraescolars va fer possible Sant

Antoni.

Les activitats que no han sortit de la Comissió de Coeducació no han estat analitzades

des d’una perspectiva coeducativa. Potser seria un bon exercici a fi d’evitar dinàmiques

sexistes fomentades per la tradició (com per exemple la celebració del Dia de les

Verges). S’ha de dir que hi ha altres dates susceptibles de commemoració que avui dia no

es destaquen. Per exemple el Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre), Dia de la

3 Diagnòstic realitzat el curs 2019-2020.
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Discapacitat (3 de desembre), Dia dels Drets Humans (10 de desembre), el Dia de la Pau

(30 de gener), Dia de la Visibilitat Trans (31 de març), Dia del Llibre (23 d’abril), Dia Contra

l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, etc. Algunes d’elles fora interessant introduir-les.

Pel que fa a la celebració d’efemèrides organitzades per la Comissió de Coeducació es du

a terme un examen exhaustiu del que volem transmetre durant el dia. En el moment

d’organitzar i planificar les activitats, es du a terme un plantejament sobre les línies

d’actuació i aquestes estan incloses en el Projecte de Coeducació. És a dir, no es tracten

aquestes activitats com un fet aïllat i puntual, sinó que se li vol donar continuïtat, primer

durant tot el curs escolar, enllaçant-ho amb altres activitats que es promouen i, per altra

banda, tot té un sentit dins un marc de formació acadèmica que es distribueix durant

totes les etapes de l’ESO. La idea és que l’alumnat en acabar la seva escolarització

secundària hagi pogut tenir una formació bàsica en les diferents temàtiques que tenen

relació amb la coeducació i, sempre, tenint en compte l’estat maduratiu de cada etapa.

En el nostre centre, per segon any consecutiu, hem organitzat el 25N (Dia Internacional

per a l’Eradicació de la Violència Masclista) i el 8M (Dia Internacional de la Dona

Treballadora.)

Enguany, per al 25N, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de

Presidència, Cultura i Igualtat mitjançant l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i

l’Institut Balear de la Dona va proposar els centres educatius la participació al programa

"Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència

masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, dia

internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019". El nostre

centre va rebre una dotació de 4000 € després de presentar una proposta que fou

acceptada. Així que gràcies a aquest programa vàrem poder gaudir d’un 25N amb unes

activitats d’un gran nivell i qualitat.

Als grups de 1r d’ESO es va realitzar un taller de Poetry Slam, amb especial èmfasi en el

gènere i en contra de la violència masclista.
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A 2n i 3r d’ESO es va decidir separar nins i nines. Les nines varen realitzar un taller de

Wen-Do, que són un conjunt de pràctiques d’autodefensa pensat per a situacions en què

les dones es troben assetjades o agredides al carrer. La formació va ser impartida per

Gema Domínguez, la qual va donar tota una sèrie d’eines de prevenció i actuació per

contextos de violència contra les dones.

En canvi, els nins participaren al taller Diàlegs masculins, conduït per Justo Fernández,

Pere Fullana i Enrique Urbano, del col·lectiu Homes Transitant. L’activitat resultà ser un

intercanvi d’experiències i reflexions sobre la manera en què els homes han anat

construint la seva masculinitat a partir d’uns models, referents i expectatives

determinats que se’ls han estat atribuïts pel seu sexe. L’objectiu va ser plantejar-se la

masculinitat hegemònica i fomentar una identitat masculina que porti a unes relacions

igualitàries i eviti conductes de risc cap a un mateix i cap als altres.

L’alumnat de 4t va assistir a la conferència «Nova pornografia i relacions sexuals en joves

i adolescents», impartit per Carmen Orte. En aquesta xerrada es va fer reflexionar sobre

els models d'educació afectivosexual que es mostren al porno hegemònic i que són

visualitzats per gran part del jovent.

Finalment, es realitzà una cloenda final, tot el centre junt en què es realitzarem

performances, parlaments, es llegí el manifest i es feu una roda d’homes en contra de la

violència masclista.

En quant al 8M, els centres no varen disposar de dotació pressupostària per part de la

Conselleria, però això no va impedir poder oferir un programa d’activitats d’alta qualitat.

Aquesta vegada ajuntàrem l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i es formà una taula rodona amb 4

dones que provenien de 4 àmbits laborals diferents i, alguns d’aquests tradicionalment

masculinitzats. Així tenguérem entre nosaltres na Maria Ramon (batlessa d’Esporles),

n’Apol·lònia Serra (actriu), na Julia Máñez (científica de l’IMEDEA) i Sencia Gordo

(Entrenadora de Futbol).
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L’alumnat de 3r i 4t va assistir a la conferència “Cómo vivir sin violencia sexual”, que va

impartir Amelia Tiganus, supervivent d’una xarxa de trata, la qual va donar el seu

impactant testimoni.

Cal esmentar que d’una manera espontània, però molt efectiva, es va realitzar una acció

crítica amb el 14 de febrer (Sant Valentí). Amb la participació de l’Alumnat per la Igualtat

es van elaborar uns cartells que convidaven tota la comunitat educativa a agafar uns

petits retalls que recordaven que l’amor es viu i es dona de moltes maneres i que no sols

hi ha l’amor romàntic.

Per acabar, s’ha de dir que des de la Comissió de Coeducació consideram que les

efemèrides han de tenir un pes determinat en les activitats del centre, però no han de

cobrir una feina prolongada durant tot el curs escolar.

➢ Pati

El diagnòstic del pati es realitzarà durant el curs 2022-2023 amb una metodologia
participativa.

➢ Pla d’Acció Tutorial

En el Pla d'Acció Tutorial (PAT) es concreten els objectius i les activitats que duu a terme

el professorat pel que respecta a la tutoria i a l'orientació. Des del curs 20-21 es va

aprovar per claustre que els tallers amb continguts específics coeducatius estiguessin

programats dins el PAT. El curs 21-22 s’ha aconseguit tenir un repartiment equilibrat entre

les activitats coeducatives i d’educació emocional i la resta d’activitats programades. Cal

dir que existeix una òptima predisposició i coordinació amb el departament d’orientació i

l’equip directiu perquè la coeducació estigui present i amb un pes rellevant a les activitats

d’acció tutorial. Adjuntam un exemple de programació de les activitats coeducatives i4

educació emocional  (ombrejades en verd fosc , groc i vermell clar) al PAT:

4 Les línies estratègiques en què s’inserten les activitats educatives s’expliquen més avall. Cal dir que no totes les
activitats coeducatives s’inserten dins el PAT sinó que estan distribuïdes també entre els diferents departaments
didàctics, activitats complementàries i de centre.
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L’anàlisi del POAP (Pla d’orientació acadèmica i professional) mostra que s’ha d’incloure

la perspectiva de gènere de manera més intencional. Hem analitzat la presentació que fa

servir el departament d’Orientació i en aquesta surten imatges de professions o bé

estereotipades o bé amb cert biaix de gènere. Adjuntam alguns exemples:
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Si bé, apareixen algunes imatges que rompen amb els estereotips:
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La nostra conclusió és que convindria incloure imatges relacionades amb l’activitat física

i esportiva més equitatives o que puguin rompre amb estereotips (jugadores de rugby,

entrenadores, àrbitres…)

Per altra banda, no existeix cap document escrit en què s’expliqui com s’enfoca

l’orientació acadèmica i professional i, per tant, no sabem si la perspectiva de gènere

s'inclueix en l’explicació que caporalia d’estudis i/o el departament d’orientació a les

sessions amb l’alumnat.

➢ Imatgeria del centre

L’anàlisi de la imatgeria del centre és fonamental, ja que la cartelleria i les imatges que es

poden veure al centre (a més de la plana web i xarxes socials de l’institut) no simplement

informen sinó que influeixen en la nostra perspectiva del món. Així, si no aplicam la

perspectiva coeducativa quan aferram cartells, fotografies, fem murals, configuram les

webs i blogs públics, etc…, estarem reproduint patrons androcèntrics. Tal com diu

l’experta en comunicació audiovisual feminista Yolanda Domínguez les imatges
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desenvolupen un paper fonamental en la construcció de les nostres identitats, com

individus i com a societat, i poden, si no les utilitzam amb consciència, perpetuar les

desigualtats. A continuació, es presenta l’anàlisi de les imatges que s’han pogut

observar en diferents espais del centre.

- PLANTA BAIXA (entrada, passadissos, despatxos, aules)

A l’entrada del centre es pot observar la pissarra coeducativa amb informació rellevant

que es duu a terme per part de la comissió. Només entrar, per tant, es respira i es veu que

la coeducació és una pràctica que volem visibilitzar de manera transversal i directa. Per

altra banda, els dies assenyalats (efemèrides), el hall es vesteix encara més amb

decoració i pancartes.

- PLANTA PRIMERA (passadís i aules)

Observam que la cartelleria sobre la Consulta jove sí reprodueix estereotips sexistes:

s’associa el rol de cuidadora i infermera només a la dona.
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➢ Ús del llenguatge

L’ús del llenguatge és un aspecte fonamental a l’hora d’implementar una cultura

coeducativa al centre.

Segons les dades de les enquestes, pràcticament tot el professorat fa ús del llenguatge

inclusiu als materials didàctics que elabora, el 86,2% ho fa sempre, quasi sempre o

normalment. Tot i això, un 31% del professorat diu utilitzar en tot moment el masculí

genèric per referir-se a ambdós sexes, que si ho ampliam a qui també diu que ho fa

“bastant”, aquesta xifra puja a un 86,1%. A un 44,8% del professorat no li molesta gens i

està absolutament d’acord amb l’ús de llenguatge no sexista, que sumat amb qui està

bastant d’acord, o bé, pràcticament no li molesta, la xifra puja a un 72,4%. No obstant

això, un 17,2% admet que se li fa difícil l’ús del llenguatge inclusiu.
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En el llenguatge parlat és, per una banda, impossible del tot comptabilitzar-ho, sols

partim de la percepció de l’alumnat i del professorat i sembla que, d’alguna manera,

s’opta per un llenguatge el més inclusiu possible, tot i que a la vegada el professorat

admet la dificultat, sobretot en el llenguatge oral.

A part de la pràctica docent, s’ha pogut analitzar el llenguatge en altres àmbits de la vida

del centre:

Cartelleria dels càrrecs: constatam l’ús d’un llenguatge inclusió, amb la utilització de

substantius genèrics.
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Documents interns: es fa l’esforç per incorporar de cada vegada un llenguatge més

inclusiu. De vegades, per inèrcia es passen de llarg algunes imprecisions, que es van

corregint amb el temps. En el document següent, per exemple, es contempla marcar el

gènere segons sigui tutor o tutora, però, en el títol usa la paraula “pares” com a genèric.

En canvi, en altres documents s’empra “famílies”. Cal, tal volta, homogeneïtzar criteris

lingüístics.
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En relació amb el PEC

Pel que fa al ROF, s’ha fet, també, una revisió del llenguatge emprat i sí que s’ha constatat

que hi ha mancances en l’ús del llenguatge inclusiu: s’empra amb excés el masculí

genèric, fins i tot quan els càrrecs són ocupats per dones, en lloc de cercar formes més

inclusives. Si se substituïssin les paraules “professors” per “professorat” i “alumnes” per

“alumnat”, ja es reduiria, en gran manera, aquests biaixos.
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Documents externs

Hem analitzat una sèrie de documents com circulars de sortides i altres materials

comunicatius i es pot observar l’esforç per a un llenguatge inclusiu. Ho veim en l’ús

reiterat d’algunes expressions com ’“alumnat”, “equip docent”, “famílies”... Hi ha una

combinació de formes, però es tendeix per l’ús de paraules genèriques i no tant2 per

desdoblar, tot i que aquesta segona opció també és present.

Tot i així, s’escapen algunes expressions no inclusives com “pares o tutors” o altres per

l’estil.

➢ Projectes existents

L’IES Josep Font i Trias participa en diversos projectes. El projecte que més s'adiu amb la

coeducació, evidentment, és el projecte de coeducació

● APS-Tramuntana-Hort: Participen en aquest projecte tots els nins i nines de 1r

d’ESO.  No es donen continguts específics coeducatius.

● TEI: Participen en aquest projecte tots els nins i nines de 1r i 3r d’ESO

(excepcionalment, algun 4t).

● Cooperació: El projecte de cooperació s’ha implementat a 2n i 4t d’ESO. Enguany

s’ha treballat el tema de la roba. La perspectiva de gènere s’ha inclòs,

principalment, pel fet de donar visibilitat a les dones que treballen a les maquiles

o a les fàbriques de Bangladesh, cosint la roba per a grans empreses. També,

arrel d’unes xerrades d’Open Arms a d’4t d’ESO, l’alumnat va tenir la iniciativa de

preparar una Gymcana per sensibilitzar la resta d’alumnat del centre. Aquesta

iniciativa va ser coordinada per la Comissió de cooperació i hi ha estar

contemplada la perspectiva de gènere.

● Cibermentoratge: Aquest projecte s’ha encetat durant el curs 2021-2022 i compta

amb un total de 10 alumnes que han rebut formació al respecte. D’aquest 10

alumnes, 7 són nines i 3 nins. Pel que fa als continguts no es treballa

específicament la perspectiva de gènere en el projecte, però en la memòria de

55



Pla d’Igualtat i Coeducació de l’IES Josep Font i Trias 2022-25

l’any passat es va formular com a demanda i enguany es té previst incloure alguna

formació.

● Patis actius: No tenim dades quantitatives de l’alumnat que participa als patis

actius perquè és molt variable, però s’ha constatat la presència d’al·lotes en els

jocs de pati, sobretot al volleyball. També tenen presència al bàdminton i al

tennis. On menys trobam nines és al futbol i fubtet, on no en juga cap. Per altra

banda, els nins tenen presència a tots els esports indicats.

➢ Llibres de text i material didàctic

L’anàlisi per al diagnòstic dels materials didàctics i dels llibres de text amb perspectiva de

gènere s’ha fet a partir d’una graella qualitativa que es va passar als departaments.

D’aquests documents, hem pogut extreure que hi ha 5 departaments que empren llibre de

text i afirmen que no n’analitzen amb anterioritat els continguts, imatges i llenguatge en

perspectiva de gènere. L’elecció dels llibres ve motivada pels continguts en si. Es diu que,

en general, no es detecten exemples estereotipats als llibres usats anteriorment. Un altre

departament indica que no analitza els llibres perquè ja venen aprovats per la normativa

estatal.

Pel que fa als llibres de lectura en les assignatures de llengües tampoc no es té gaire en

compte la perspectiva feminista. L’elecció dels llibres ve motivada per altres aspectes, tot

i això assenyalen, que hi ha presència de protagonistes dones.

En relació amb el disseny dels materials didàctics, alguns departaments fan referència a

l’esforç per usar el llenguatge inclusiu i mesclar nins i nines en els equips cooperatius. La

majoria de departaments afirmen incloure les dones en els diferents àmbits de

coneixements i professions. La majoria de departaments fan referència també a la tria

d’imatges inclusives i a la posada d’exemples d’homes i dones amb rols no tradicionals.

També es preocupa de no perpetuar estereotips de gènere i d’altres tipus, quan aquests

es detecten. En quant a les propostes i els èxits dels moviments feministes no es treballa

gaire, sols puntualment en algunes assignatures (moviment sufragista i organització
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política dels estats). Pel que fa al moviment LGTBIQ+, no es treballen aquestes

temàtiques concretes a les assignatures. Puntualment pot sortir alguna cosa i tractar-se

a classe, però no de manera planificada.

En general, sembla que la perspectiva de gènere es treballa de manera transversal, però

no surt especificat en les programacions d’aula. Pel que fa a assignatures concretes és

interessant remarcar que s’inclouen referents femenins en els esports, en el cas

d’Educació Física, i que a Tecnologia es vol reforçar la idea que les professions

associades a aquesta àrea no són masculines per definició.

Dos departament diuen no tenir en compte la perspectiva de gènere en el disseny dels

materials.

En relació amb la representació en els llibres de texts i materials didàctics, vàrem passar

la següent graella.
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A partir d’aquesta, hem trobat que hi ha una representació suficient de dones i homes i de

llurs contribucions, de la diversitat cultural, la valoració de les tasques de cura i el

concepte de patriarcat com un element d’anàlisi per entendre la societat. Els aspectes

menys representats són, en general, el col·lectiu LGTBIQ+, la diversitat familiar, la

representació de la vellesa.

Per altra banda, hi ha variabilitat pel que fa a la representació d’homes amb els rols

sexistes tradicionals, però sí que es mostra més en el cas de les dones. També depèn de

l’assignatura es visualitza la diversitat corporal i dones amb càrrecs de responsabilitat.

Pel que fa a l’autopercepció dels departaments en relació a l’aplicació de la perspectiva

de gènere, s’indica que més o menys es va treballant i es va adaptant el material. Tot i

així, s’assenyala que hi ha línies de millora i que, de vegades, es colen aspectes que

romanen interioritzats, que costen de detectar.

Tot i així, alguns departaments creuen que la seva assignatura no dona per treballar la

perspectiva de gènere, com si aquesta fos més aviat una sèrie de continguts.

Pel que fa a les dificultats que s’han trobat s’insisteix en la manca de temps de

coordinació i reunions que no existeixen a dia d’avui. La majoria de departaments indica

que no calen materials o guies, ja que es poden trobar per Internet. A més, faltaria temps

per poder treballar-los. Algun departament sí en veu necessitat.

En general, es detecta una sensibilitat cap a la perspectiva de gènere, però detectam

limitacions a un nivell més estructural del que significa aplicar-la. En conclusió, el

professorat té la predisposició d’educar per la igualtat i hi ha un esforç per incloure la

coeducació de manera transversal a les diferents assignatures. Tot i així, hi ha encara

alguns aspectes que no es remarquen gaire o manquen d’algunes anàlisis de caire més

profunda.
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➢ Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries contenen diversos tallers que, coordinats juntament amb

el Pla d’Acció Tutorial, inclouen la perspectiva de gènere. D’altra banda, afavoreixen tot

l’alumnat perquè són activitats obligatòries de les assignatures on es presenten o de

tutoria.

➢ Conclusions

Com a resum, s’exposen les idees principals extretes dels resultats.

En relació amb el nivell de sensibilització, podem dir que l’institut Josep Font i Trias i els

diferents agents que l’envolten són conscients de la desigualtat existent. Per allò,

s’aposta per la coeducació com a model educatiu, tant per part del professorat com per

part de les famílies de l’alumnat. Es percep que l’institut, a través de la comissió de

coeducació i del professorat que conforma l’equip docent, està fent feina al respecte i la

valoració és, generalment, positiva.

És cert que les percepcions i comportaments analitzats envers la igualtat, la coeducació i

el feminisme no estan aïllades del que la societat en general i l’entorn més proper, en

aquest cas el poble d’Esporles, pensa i fa. També s’ha de tenir en compte el paper de les

xarxes socials com a un dels principals mitjans, entre altres coses, de rebre informació,

condicionant d’aquesta manera les valoracions que les persones fan sobre temàtiques

com les aquí estudiades.

El model coeducatiu desitjat està present al dia a dia, utilitzant un llenguatge inclusiu,

tractant a les persones de manera igualitària i rebutjant tota classe de comportaments

sexistes, així com els prejudicis i els estereotips. En general, hi ha predisposició i esforç

per introduir un llenguatge més inclusiu, però de vegades s’escapen les formes

tradicionals. Anam per bon camí, però cal insistir-hi una mica més!
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La coeducació també cerca la presa de consciència de la desigualtat, predicant una

igualtat de gènere en tots els aspectes de la vida de les persones i augmentant la

visibilització, que històricament ha sigut escassa, de les aportacions de les dones al

coneixement i la cultura.

A més d’existir de manera transversal, la coeducació s’aplica també amb activitats o

tallers puntuals. Com anàlisi d’aquestes, pareixen tenir un impacte favorable a les

consciències i el comportament de l’alumnat, tot i que existeix cert cansament. Un canvi

en el format dels tallers, per fer-los més entretinguts i una obertura a noves temàtiques,

com el tractament més profund de l’educació sexual i la diversitat sexoafectiva o

l’aprenentatge sobre salut mental i gestió emocional, són demandes directes de

l’alumnat.

La formació en coeducació, tant pel professorat com per a les famílies, sembla ser una

bona estratègia per millorar l’aplicació d’aquest model. Pares i mares, així com també

professorat, es troben a vegades amb una falta d’eines i coneixements per poder fer front

a tot el que l’educació en igualtat necessita. També, el professorat expressa que, tot i ser

conscient, de vegades s’escapen certs elements. Per altra banda, si hi ha aspectes

millorables, molts són atribuïbles a la manca de temps per revisar com toca els materials i

textos. Sí hi ha preocupació perquè tots els materials i textos siguin inclusius, però

poques vegades es veu com un aspecte prioritari.

Amb relació a l’existència de comportaments i actituds sexistes al centre, tot i que són

escasses i de caràcter verbal, encara són freqüents certes conductes sexistes,

principalment de caràcter homofòbic i antifeminista.

La vida al centre també està impregnada amb la marca coeducativa. Les imatges que

s’empren, la cartelleria, i els símbols utilitzats tenen en compte la igualtat.

Pel que fa als materials i llibres de text estan, en general, ben seleccionats, tot i que

sempre hi poden haver millores. Sí bé, es tendeix, segons l’autopercepció, a rompre amb
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estereotips sexistes, encara queda un interessant camí per recórrer en relació amb altres

aspectes no tan mainstream com la diversitat funcional, la diversitat familiar o la

diversitat corporal i d’edat. Són reptes que es poden anar treballant a llarg termini.

Quant als projectes, plans i documentació del centre, observam que no s’acaba d’incloure

la perspectiva de gènere com toca. No es contemplen als documents que la perspectiva

de gènere es tindrà en compte o està inclosa (per exemple, al POAP).

En altres àmbits, ell centre està aplicant, de diverses maneres, la perspectiva de gènere.

Certes actituds i comportaments encara existents, així com algunes percepcions, mostren

la necessitat de seguir fent feina al respecte, sense oblidar que tot allò que passa fora les

parets que envolten l’institut no és responsabilitat d’aquest i sempre serà influència d’allò

que passi dins… Però aquelles persones que avui són alumnes, demà seran adults.

4. Principis orientadors del Pla d’Igualtat

4.1. Principis rectors per al disseny del Pla d’Igualtat i Coeducació

Per a orientar el procés d’elaboració del nostre Pla d’Igualtat, en la fase inicial en què ens

trobam, ens regiran els següents principis orientadors:

● El Pla d’Igualtat i Coeducació s’adequarà a la normativa d’àmbit internacional,

nacional i autonòmic en matèria d’educació i igualtat.

● El Pla també seguirà les directrius, objectius i directrius del Pla de Coeducació de

les Illes Balears (2019-2022).

● El Pla tindrà un caràcter de continuïtat en les seves actuacions, la qual cosa es

garantirà a través del cronograma, avaluació i seguiment d’aquestes.

● La formació i sensibilització continuada a l’alumnat, famílies i claustre serà un

altre dels principis orientadors d’aquest Pla.

● El present Pla i les successives actualitzacions s’adaptarà a les necessitats reals

del nostre centre educatiu.
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4.2. Principis rectors dels continguts del Pla d’Igualtat i Coeducació

Els principis orientadors de contingut a partir dels quals es concretaran els objectius són

els següents:

● Equitat entre homes i dones.

● No discriminació.

● Educació en la diversitat.

● Educació sexual integral.

● Apoderament.

● Ús de llenguatge i materials curriculars no sexistes i inclusius.

● Transversalitat de les actuacions que contempla el Pla d’Igualtat i Coeducació.

● Perspectiva de gènere a tots els projectes, plans i documentació institucional del

centre.

5. Marc normatiu de referència

5.1. Marc Legal

NORMATIVA INTERNACIONAL

- La Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per

l’Assemblea General de les Nacions Unides (Resolució 217 A (III), de 10 de

desembre de 1948), a l’article 1 indica que «Tots els éssers humans neixen lliures

i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de

comportar-se fraternalment els uns amb els altres».

- La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les

Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, recomana que els estats membres

convenguin que l’educació de l’infant ha d’anar adreçada a preparar-lo per a una

vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau,
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tolerància, igualtat entre els sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics,

nacionals i religiosos i persones d’origen indígena.

- El Tractat de Maastricht (1992) exposa que la Unió Europea ha de combatre

l’exclusió social i la discriminació i fomentar la justícia i la protecció social, la

igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre les generacions i la protecció

dels drets dels infants.

- La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 12 de desembre de 2007,

reconeix que la igualtat entre dones i homes ha de garantir-se en tots els àmbits.

- El Tractat de Funcionament de la Unió Europea, de 30 de març de 2010, recull el

principi d’igualtat, la necessitat d’eliminar les desigualtats entre els homes i les

dones, de promoure’n la igualtat i de lluitar contra la discriminació per raó de sexe

i orientació sexual.

- El Pacte Europeu per la Igualtat de Gènere del Consell de la Unió Europea

(2011-2020) preveu la igualtat entre dones i homes com un valor fonamental de la

Unió Europea i les polítiques d’igualtat de gènere com a vitals per al creixement

econòmic, la prosperitat i la competitivitat.

- El Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra

la dona i la violència domèstica (Istanbul, 11 de maig de 2011, ratificat per

Espanya des del 2014) considera al seu preàmbul com a violència contra les

dones tots els actes de violència fonamentats en el gènere que impliquen o poden

implicar per a les dones danys o patiments de naturalesa física, sexual,

psicològica o econòmica, incloses les amenaces de dur a terme aquests actes, la

coacció o la privació arbitrària de la llibertat en la vida pública o privada. D’altra

banda, a l’article 14 parla específicament de les accions necessàries dins l’àmbit

educatiu.

NORMATIVA ESTATAL

- La Constitució espanyola de 1978 proclama a l’article 14 el principi d’igualtat

davant la llei i, a l’article 9.2, la promoció real i efectiva per part dels poders

públics de la llibertat i la igualtat de l’individu; l’article 27.2 preveu que l’educació
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ha de tenir per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el

respecte als principis democràtics de la convivència i als drets i les llibertats

fonamentals. Des de la instauració de la democràcia a Espanya, fonamentalment

a partir d’aquests articles, s’han anat articulant les polítiques públiques d’igualtat

i, posteriorment, les lleis orgàniques que han regulat les mesures preventives i

d’actuació davant les violències masclistes i la igualtat efectiva entre dones i

homes.

- La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere enuncia que «la violència de gènere s’enfoca d’una

manera integral i multidisciplinària, i comença pel procés de socialització i

educació». Determina, també, les mesures de sensibilització, prevenció, detecció i

intervenció en diferents àmbits, i en l’educatiu especifica les obligacions del

sistema quant a la transmissió de valors de respecte a la dignitat de les dones i a

la igualtat entre homes i dones. El sistema educatiu espanyol inclou dins els seus

principis de qualitat l’eliminació dels obstacles que dificulten la plena igualtat

entre homes i dones i la formació per a la prevenció de conflictes i per resoldre’ls

pacíficament. Així mateix, les administracions educatives han de vetlar perquè

tots els materials educatius eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i

perquè fomentin el valor igual d’homes i dones, perquè els plans de formació

inicial i permanent del professorat adoptin les mesures necessàries perquè

s’inclogui una formació específica en matèria d’igualtat, i perquè en la participació

en els consells escolars s’adoptin les mesures necessàries per assegurar que

s’impulsin mesures que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

També, els serveis d’inspecció educativa han de vetlar pel compliment i l’aplicació

dels principis i valors recollits en el capítol I d’aquesta Llei referents a l’àmbit

educatiu.

- La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) explicita la necessitat

d’una formació equitativa en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en

la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones, així com del

desenvolupament ple de la personalitat i el reconeixement de la diversitat
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afectivosexual per superar comportaments sexistes. D’altra banda, el consell

escolar de cada centre ha de designar una persona per impulsar propostes de

mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE), que modifica parcialment la

LOE esmenta el desenvolupament a l’escola dels valors que fomenten la igualtat

efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de la violència de gènere.

- La Llei 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva entre dones i homes té per

objecte fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes,

en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona. Indica que cal

fer especial atenció en els currículums del principi d’igualtat, l’eliminació i el

rebuig de comportaments i continguts sexistes en materials educatius, la

integració del principi d’igualtat en els cursos de formació del professorat, la

promoció de la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de control i

govern dels centres docents, la cooperació amb la resta de les administracions

educatives per al desenvolupament de projectes dirigits a fomentar el

coneixement i difusió dels principis de coeducació i d’igualtat efectiva i

l’establiment de mesures educatives destinades al reconeixement i ensenyament

del paper de les dones en la història.

- La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la

interrupció voluntària de l’embaràs indica per a l’àmbit educatiu que s’han de

preveure la formació en salut sexual i reproductiva com a part del

desenvolupament integral de la personalitat i de la formació en valors, incloent-hi

un enfocament integral que contribueixi a la promoció d’una visió de la sexualitat

en termes d’igualtat i corresponsabilitat entre homes i dones; la prevenció de

malalties i infeccions de transmissió sexual, especialment la prevenció del VIH, i

la prevenció d’embarassos no desitjats, en el marc d’una sexualitat responsable.

- La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE). La nova llei adopta un

enfocament d’igualtat a través de la coeducació i fomenta en totes les etapes

l'aprenentatge de la igualtat efectiva de dones i homes, la prevenció de la

violència de gènere i el respecte a la diversitat afectivosexual, introduint en
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educació secundària l'orientació educativa i professional de l'alumnat amb

perspectiva  inclusiva i no sexista.

NORMATIVA AUTONÒMICA

- La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears té

per objecte promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per

raó de sexe en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. És, per

tant, un instrument que permet avançar en la necessària igualtat de dones i

homes. A l’àmbit educatiu l’Administració educativa ha de tenir com un dels seus

principis bàsics la prevenció de conductes violentes en tots els nivells educatius,

especialment de la violència masclista, com també ha de garantir la posada en

marxa als centres de projectes coeducatius que fomentin la construcció de les

relacions igualitàries de les dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat

que ajudin a identificar i eliminar les situacions de discriminació per orientació i

identitat sexuals i les de violència masclista.

- El Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els

deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no

universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, exposa que

l’alumnat té dret a la formació en coeducació i en igualtat entre ambdós sexes per

prevenir la discriminació i la violència de gènere. A més, el pla de convivència ha

d’incloure un «estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i

situacions de violència per qüestió de gènere». I, també, considera conductes

greument perjudicials per a la convivència al centre «l’assetjament sexista entès

com qualsevol conducta contrària a la igualtat de dones i homes».

- La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,

bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia té com a finalitat establir les

condicions per tal que les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb

llibertat i igualtat sense cap tipus de discriminació, garantir la igualtat

d’oportunitats en la participació i la representació en tots els àmbits de la vida

social, contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la
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percepció social d’aquestes persones, i establir mesures concretes per assolir

una societat més justa, lliure, basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les

persones LGTBI i on la diversitat sigui valorada positivament. En l’àmbit de

l’educació s’han regulat qüestions perquè en tot el sistema educatiu —com ara en

el contingut dels materials escolars, en les activitats esportives escolars i en les

de lleure infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de mares i

pares— es tingui en compte la diversitat afectiva i sexual i s’eviti qualsevol tipus

de discriminació i perquè es disposi de mesures de prevenció i actuació contra

l’assetjament de què puguin ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.

- Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022 on d’acord amb les finalitats i

principis recollits a la LLEi 11/2016, de 28 de juliol. D’igualtat de dones i homes,

es concreten els cinc objectius generals: Sensibilitzar, formar i implicar la

comunitat educativa en matèria d’igualtat de gènere i coeducació, incorporar la

perspectiva de gènere a l’educació, incorporar mesures favorables perquè els

centre integrin els models coeducatius, oferir una educació afectiva i sexual

integral, amb perspectiva de gènere, que atengui la diversitat sexual, les diferents

identitats de gènere i la diversitat familiar i promoure l’establiment de relacions

positives, salufables i igualitàries, intervenir en l’àmbit educatiu per prevenir,

detectar i actuar davant les violències masclistes i LGTBIfòbiques

5.2. Organitzacions internacionals

- L’ONU advoca per aconseguir la igualtat entre sexes i empoderar totes les dones i

nines, així com aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per

promoure la igualtat entre els gèneres i l’empoderament de les dones i nines en

tots els àmbits. L’ONU Dones, organisme específic de l’ONU, cerca aconseguir

l’empoderament de les dones i l’erradicació de la violència contra elles.

- UNICEF fa feina amb l’objectiu principal d’aconseguir la igualtat entre sexes I

eliminar les disparitats de tot tipus. Els programes van dirigits a nins i nines de tot

67



Pla d’Igualtat i Coeducació de l’IES Josep Font i Trias 2022-25

el món que es troben en situació de desavantatge: les persones excloses, les

vulnerables i aquelles que no veu ningú.

- El Pla d’Acció per a la prioritat «Igualtat de gènere 2014-2021» de la UNESCO

defineix la igualtat entre sexes com la «igualtat de drets, responsabilitats i

oportunitats per a dones i homes i per a nines i nins».

5.3. Plans estratègics

- El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, Text refós de 2019, que suposa la

formulació de mesures per a l'eradicació de la violència sobre les dones incidint

en tots els àmbits de la societat.

- El IV Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020 del

Govern de les Illes Balears.

- El pla «Reacció, mesures contra les violències masclistes 2017-2020» del

Govern de les Illes Balears.

- Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les

Illes Balears Cap a la Igualtat de tracte i no-discriminació de lesbianes, gais,

trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) - 2017-2019 del Govern de les Illes

Balears.

6. Objectius generals i específics

6.1. Objectius estratègics

● Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a part del

model pedagògic del centre per mitjà de la implantació d’activitats de foment de

l’Educació en Igualtat.

● Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó

de sexe, orientació o identitat sexuals i de gènere.

● Prevenir la violència per raó de sexe, per raó de dissidències de gènere,

l’assetjament sexual i actuar-hi, si es produeix.
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● Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar.

● Fomentar la corresponsabilitat.

● Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral.

● Promoure la participació de la comunitat educativa.

● Promoure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’organització del centre

6.2. Objectius operatius

● Treballar l’educació sexual a l’educació secundària des d’una perspectiva de

gènere.

● Donar eines per a la detecció i la crítica dels estereotips de gènere a fi de

fomentar unes relacions interpersonals igualitàries i sanes.

● Fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista en els documents de comunicació

interns i externs.

● Potenciar l’ús de materials didàctics que no incloguin llenguatge, continguts i

imatges sexistes

● Sensibilitzar sobre la violència de gènere i prevenir situacions de violència al

centre.

Desmuntar mites en relació amb actituds, comportaments, expectatives que

envolten les relacions entre homes i dones tant en l’àmbit de parella com en

l’afectivosexual.

● Aprendre estratègies de detecció i afrontament davant situacions de violències

masclistes i sexuals tant en l’àmbit presencial com all digital.

● Enfortir els valors centrals de la sexualitat sana i integral: comunicació,

autoconeixement, respecte, diversitat, plaer compartit, consens mutu i desig.

● Desmuntar els mites associats al comportament sexual presentat a la pornografia

comercial, hegemònica, cosificadora i abusiva.

● Conèixer la diversitat afectiva i sexual
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7. Línies estratègiques

1. Educació sexual integral

2. La construcció de la identitat sexe-gènere. Estereotips i rols de gènere, actituds i

valors sexistes

3. Ús de llenguatge inclusiu i no sexista

4. Ús d’espais i temps

5. Materials didàctics inclusius i no sexistes

6. El centre, espai de relació, espai de convivència, espai segur

7. Formes de discriminació per raó de sexe/gènere: les violències masclistes i

LGTBIfòbia

8. Relacions amb l’entorn

8. Accions segons les línies estratègiques

A continuació presentam un quadre-resum de les accions que es preveuen dur a terme al

llarg de quatre cursos escolars, fins al curs 2024-25. Les accions i tallers descrits es

basen principalment en les línies estratègiques esmentades en el punt anterior i responen

als objectius operatius que hem establert. Cal dir que aquesta distribució de continguts

serà actualitzada anualment, en base a la revisió de les necessitats noves detectades,

punts forts i febles. L’actualització es reflectirà al document de seguiment i avaluació.

Així, les accions que es presenten corresponen a les dutes a terme al curs 2021-22. El

nostre objectiu és seguir desenvolupant les temàtiques als següents cursos. A la

distribució no hem inclòs 1r de batxillerat ja que aquest no s’implantarà fins al curs

2022-2023. La comissió de coeducació, al primer trimestre del curs vinent, coordinarà les

accions i tallers del batxiller a partir de les necessitats detectades en l’alumnat.
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Acció segons les línies estratègiques

Calendarització

Curs 2021-2022 Curs
2022-2023

Curs
2023-2024

i
2024-25

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

0. Elaboració del Pla d’Igualtat

Seguiment de la diagnosi C. Coeducació X

Aprovació del Pla Claustre i CE X

Diagnòstic del pati X X X

1. Educació sexual integral

Taller “El meu cos canvia” 1r d’ESO X X X

Taller “El meu cos respon” 2n d’ESO X X X

Taller “El sòl pelvià i les disfuncions sexuals” 3r d’ESO X X X

Taller “Higiene, protecció i prevenció a les relacions sexuals” 3r d’ESO X X X
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2. La construcció de la identitat sexe-gènere. Estereotips i rols de gènere, actituds i valors
sexistes

Revisió dels materials didàctics CCP X X

Taller d’estereotips de gènere 2n d’ESO X X X

Taller “Cosificació i la publicitat sexista” 2n d’ESO X X X

Taller “Conseqüències nefastes de la pornografia” 3r d’ESO X X X

Taller “Estereotips de l’amor romàntic” 3r d’ESO X X X

Formació en coeducació Professorat X X X

3. Ús de llenguatge inclusiu i no sexista

Preparació de taules d’observació i anàlisi C. Coeducació X

Revisió de la documentació interna del centre CCP X

Revisió de la cartelleria i imatgeria del centre GAI X X X

4. Ús d’espais i temps

Dinamització de la biblioteca feminista C. Coeducació X X X X X X X

Visibilització de dones en el marc del 8M TOT X X X

5. Materials didàctics inclusius i no sexistes
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Revisió de llibres de text CCP X X

6. El centre, espai de relació, espai de convivència, espai segur

Taller de Violència a les xarxes socials 2n d’ESO X X X

Taller “Quin temps fa a classe? La cohesió i la cultura grupal” 2n d’ESO X

Taller “Quin temps fa a classe? La cohesió i la cultura grupal” 4t d’ESO X X X

Taller “L’educació emocional: autoconcepte, autoestima i assertivitat” 2n d’ESO X

Taller “Relacions sanes i bon tracte” 3r d’ESO X X X

Dinamització Grup d’Alumnat per la Igualtat GAI X X X X X X X X X

Presentació del Grup d’Alumnat per la Igualtat 1r d’ESO X

7. Formes de discriminació per raó de sexe/gènere: les violències masclistes i LGTBIfòbia

Projecte de cibermentoratge 1r d’ESO X X X X X X X X X

Taller sobre diversitat 1r d’ESO X X X

Taller sobre diversitat afectivosexual i de gèneres famílies i professorat X X X

Taller “Persones sense llar” 1r d’ESO X X X X X X

Taller de prevenció de conductes masclistes 4t d’ESO X X X

Taller sobre prostitució i tracta/nova pornografia 4t d’ESO X X X
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Activitats de tutoria per al 25N TOT X X X

Activitat per al 14F TOT X x x

Activitats de tutoria per al 17M TOT X X X

Projecte de ràdio GAI + TOT X X X X X

Minuts de silenci TOT cada vegada que hi hagi un assassinat masclista

8. Relacions amb l’entorn

Reunions amb Espai La Filadora C. Coeducació X X X X X X X X X

Reunions amb Feminisme a l’Escola C. Coeducació X X X X X X X X X

Reunions Taula Local de Coordinació per a l'abordatge de les violències
masclistes. Comissió de prevenció

C. Coeducació X X X X X X X X
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9. Seguiment i avaluació

El seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat i Coeducació es durà a terme anualment al tercer trimestre d’acord als punts de la següent graella.

Avaluació del Pla d’igualtat i Coeducació  de  l’IES Josep Font i Trias

Línia estratègica:

Objectiu general Objectiu específic Actuacions Organització
temporal

Indicador
d’assoliment/

evidència

Dificultats Propostes de
millora

10. Annexos
- Protocol trans. Consultar a

https://www.google.com/search?q=protocol+trans+caib&rlz=1CALFJO_enES920&oq=protocol+trans+caib&aqs=chrome.0.69i59.2856j0j7&
sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on#:~:text=Protocol%20d%27acompanyament%20a%20l%27alumnat,es%20%E2%80%B
A%20salutsexual%20%E2%80%BA%20archivopub

- Protocol assetjament escolar. Consultar a
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/assetjament/#:~:text=PROTOCOL%20ASSETJAMENT%20ACTUALITZAT%202021.pdf
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