
El llibre que tens a les mans és un recull 
d’articles que parlen sobre pedagogia, entesa 
des d’una perspectiva crítica i feminista. Les 
diverses anàlisis que es recullen pretenen do-
nar eines a favor d’un canvi substancial en el 
sistema educatiu, apostant per la coeducació 
com a alternativa educativa front a les dinà-
miques escolars impregnades pels valors del 
sistema sexe-gènere. 

Així doncs, apostem per reconstruir una 
anàlisi pedagògica que incloga la nostra mi-
rada –la mirada de les dones–, tot recollint, 
així, el testimoni de tantes altres que ens pre-
cedeixen en aquest camí, i amb la intenció de 
contribuir a eixamplar-lo.
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A nuestras bisabuelas. A nuestras abuelas. 
A nuestras madres. A nuestras tías y 

tías abuelas... a todas las mujeres que 
estudiando, ocupando 

un puesto de responsabilidad, investigando, 
enseñando, rebelándose o, sencillamente, 

teniendo la comida preparada 
y la casa limpia, han hecho posible 
que nosotras, hoy, desde esta escuela 

mixta imperfecta, vieja ya, podamos soñar 
y luchar por la coeducación.

Victoria Sau





COL·LECCIÓ RESCAT

La proposta d’aquesta col·lecció es basa en 
la (re)apropiació de sabers generats en els 
circuits acadèmics. Fartes de la mera pro-
ducció del coneixement pel coneixement, 
ací s’intenten transvasar materials que es 
pretenen crítics cap a formats que puguen 
garantir-ne l’accés i generar debats des de 

baix. Estem convençudes que el món acadèmic actual necessita 
una dissolució, necessària per a poder (re)pensar la idea del valor 
social dels sabers que es generen, dia rere dia, i que es perden en 
arxivadors i pendrives, marcats amb qualificacions, proves, judi-
cis, etc. En aquest sentit, creiem que hi ha recerques importants 
que han de traslladar-se i emigrar a altres espais on puguen ser 
llegides i interpel·lades sota claus radicalment diferents a les de 
l’Acadèmia i des de les quals aquests materials puguen engreixar i 
alimentar el pensament crític.

D’aquesta manera, aquesta col·lecció també es fa responsable de 
la denúncia històrica sobre la necessitat d’una transformació en les 
formes de compartir i crear sabers, radicats en localitzacions con-
cretes i que puguen dialogar amb altres experiències, marcs teòrics, 
postures ideològiques, anàlisis històriques, etc. Per això, la proposta 
de recuperació del pluspensament que és contínuament generat i 
fet malbé, d’aquests textos que sovint incomoden i pertorben o que 
il·luminen parcel·les de realitat encara inexplorades o desateses i que 
s’esforcen per no acatar dòcilment els dictats canònics. És una tasca 
que no s’ha de  menysprear si volem enfortir i afavorir els debats 
presents en el si dels moviments socials i preparar aquells problemes 
que vindran.
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Biografies

Àngels Martínez Bonfé: Professora de Ciències Socials a l’IES 
Isabel de Villena i de Didàctica de la Història al Màster de Profes-
sorat de Secundària. Als 15 anys va començar l’activisme i la re-
flexió amb les plataformes d’estudiants anticapitalistes i va seguir 
amb eixa praxis mentre es llicenciava en Història contemporània. 
És membre dels Moviments de Renovació Pedagògica del País Va-
lencià, en els quals ha aprés que és possible un ensenyament que 
ens capacite per a protagonitzar un món just i lliure.

Clara Martínez i Delgado: Mestra de Música. Des de ben jove 
ha estat vinculada al moviment estudiantil assembleari. Molt arre-
lada als moviments de renovació pedagògica des de ben menuda, 
així com al món del cant i la direcció coral. Aquest fet la va por-
tar a realitzar la seua investigació de final de màster entorn de la 
transmissió cultural que esdevé a les aules amb l’ús del llibre de 
text, centrant-se en l’anàlisi del discurs d’aquests materials dins de 
l’àrea de música. Els darrers anys ha participat en diverses trobades 
d’investigació didàctica. 

Silvia Cortés Mollà: Mestra i psicopedagoga. Actualment treballa 
per la inclusió educativa i el tractament del feminisme a les aules. 
Des de molt jove ha estat vinculada al moviment autònom de la 
ciutat de València, amb la seua participació entre d’altres projectes 
a: Atzur, la publicació Ara o Mai i Espai Veïnal. 

Aina González Naya: Sociòloga i politòloga, especialitzada en 
qüestions de gènere. Arrelada a diferents moviments socials arreu 
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del País Valencià, és activista i militant en projectes municipa-
listes (Espai Veïnal Antic Institut i Assemblea Oberta de Pego); 
col·lectius feministes autònoms (Vaga de Totes i Dones Cabal), i 
plataformes en defensa del territori (Pego Viu). També està vin-
culada al col·lectiu Crecer en la Coma, concretament, dintre del 
projecte de medicació i acció comunitària amb dones en risc o 
situació d’exclusió social del barri la Coma.

Belén Magdalena Mora: Mestra, especialista en les primeres 
etapes de la infància. Convençuda de la importància de treba-
llar la coeducació des d’edats primerenques. Els inicis de la seua 
formació política començaren al SEPC, posteriorment ha militat 
a diferents espais vinculats amb l’anticapitalisme i el feminisme: 
col·lectius com Vaga de Totes, Atzur o l’Aseemblea Interuniversi-
tària formen part ja de la seua biografia.

Maria Pérez Paterna: Educadora social. Actualment s’està espe-
cialitzant en la intervenció educativa en l’àmbit del menor. Apos-
ta per la introducció de la perspectiva de gènere a les pràctiques 
pedagògiques en l’àmbit social. Ha col·laborat en diverses asso-
ciacions en relació amb la inclusió de persones amb diversitat fun-
cional i menors en risc d’exclusió social.

Anna Gil-Mascarell Garcia: Mestra, amb una infància molt lli-
gada a l’esport i d’ací la seua especialitat: l’Educació Física. En re-
lació a l’àmbit de l’educació ha format part del col·lectiu Pensar la 
Pràctica. També ha participat en els moviments socials de la ciutat 
de València, el seu pas per la universitat ve determinat pels vin-
cles amb el moviment estudiantil a través del SEPC i l’Assemblea 
Interuniversitària. 
Daniel Martos Garcia: Llicenciat i doctor en EF per la Uni-
versitat de  València. Professor al Departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal d’aquesta universitat. Els 
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seus interessos passen per desenvolupar innovacions didàctiques al 
voltant de les pedagogies crítiques, la formació del professorat, la 
inclusió educativa o la coeducació.

Beatriu Casanova i Sanz: Llicenciada en Filologia Anglesa, de-
cideix donar-li eixida a aquesta formació al món de l’educació. 
Arrossegada cap al feminisme amb la seua experiència a Vaga de 
Totes València durant els seus anys d’estudiant, va centrar el seu 
treball de final de grau en una anàlisi del discurs antifeminista. 
Actualment està molt vinculada al moviment associatiu feminista 
al seu poble amb el col·lectiu de les Merudes.

Anna Muñoz i Gil: Es va especialitzar en Didàctica de les Cièn-
cies socials. Participà activament en el moviment estudiantil de 
la ciutat de València. Actualment treballa en projectes relacionats 
amb la sobirania alimentària i l’economia cooperativa. També for-
ma part de La Repartidora, llibreria i tenda associativa. 

Diana Santana Martín: Mare de bessons en plena criança i mes-
tra d’Educació Primària. Es forma com a investigadora en ciències 
socials a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València per 
a contribuir al canvi cap a una educació emancipadora i indog-
mable. 

Carla Aparici Pérez: Mestra d’Educació Primària. Actualment es-
tudia el Màster d’Humanitats de la UOC i és voluntària en grups 
de treball amb menors en risc d’exclusió social. Va formar part del 
projecte de cooperació educativa a l’Àfrica subsahariana que es 
relata al llibre, a partir del qual s’ha interessat especialment per les 
anàlisis culturals de la qüestió de gènere.

Il·lustració portada: 

Mai Hidalgo: Diuen que a la panxa de sa mare ja dibuixava. 
Ha estudiat Belles Arts, Producció Artística i Disseny Creatiu. 
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A part de dedicar-se al dibuix mural i imprés i a la pintura, fa 
classes d’Història de l’Art i imparteix classes de dibuix, color i 
disseny infantil.
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Pròleg 
Àngels Martínez Bonafé 

Acabe de complir 60 anys i des que en tenia 15 he trobat el meu 
lloc al costat de les persones que pensen i actuen per transfor-
mar la realitat. Trobar hui aquest grup de dones sàvies, joves i 
compromeses amb el seu present i amb el nostre futur, m’ompli 
d’esperança i em fa sentir forta. Si alguna vegada heu dubtat de 
l’empenta creativa i crítica, reflexiva i transformadora, d’aquesta 
generació, necessiteu llegir aquest llibre fins que se’l sapigueu de 
memòria. 

Vull subratllar els noms i les biografies de les que l’han escrit: són 
DONES. 10 dones que no han esperat que algú vinga a treure-les 
de la invisibilitat: elles, amb la seua pròpia acció, denuncien el 
control patriarcal de les publicacions universitàries i es fan visibles 
editant aquest llibre. 10 dones que estudien i fan teoria però no 
esperen quedar-se a les prestatgeries dels departaments universita-
ris i treuen els seus fulls al carrer. 10 dones sàvies en Història, en 
Música, en Arts, en Sociologia, en Política, en Educació Física, en 
Llengües, en Pedagogia... i volen eixe saber per a les escoles i per 
als instituts, per a ensenyar a xiquetes i xiquets la felicitat que ens  
dóna la llibertat de pensar, desitjar i actuar junt amb altres per fer 
nostre el món. 10 dones formades a les biblioteques i al carrer, la 
lectura i la manifestació, el text científic i el manifest, el debat i el 
diàleg, el conflicte i la negociació, l’acció individual i la col·lectiva, 
el somni i el treball quotidià.
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Aquest llibre és una lliçó múltiple: de pedagogia, d’autoorganització, 
de feminisme, de compromís, de política... i de com el desig ens fa 
fortes i rodones, i ens ompli de llum la mirada i el cor, i que juntes 
ho podem tot, perquè ho volem tot.

Clara, Aina, Anna Gil i Anna Muñoz, Beatriu, Carla, Diana, Ma-
ria, Sílvia i Mai, moltes gràcies.
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INTRODUCCIÓ 
Anna Muñoz i Gil 

El llibre que teniu entre les mans es materialitza a partir d’una 
construcció col·lectiva, tenint el feminisme com a eix transver-
sal. La idea que ens empeny a elaborar-lo sorgeix davant d’una 
triple necessitat política la qual ens impulsa a prendre la decisió 
d’asseure’ns i escriure. 

En primer lloc, la necessitat d’escriure d’allò que ens apassiona, 
l’educació, necessitat que sorgeix de la constatació que, tot i que 
som moltes les dones que desenvolupem el nostre treball a les 
aules diàriament, la teoria o la producció intel·lectual sobre la ma-
tèria és escrita i representada majoritàriament per homes. Davant 
d’aquesta situació apostem per reconstruir una anàlisi pedagògica 
que incloga la nostra mirada –la mirada de les dones–, tot re-
collint, així, el testimoni de tantes altres que ens precedeixen en 
aquest camí, i amb la intenció de contribuir a eixamplar-lo.

En segon lloc, des del perfil de joves, que hem estat lligades a la 
universitat i vinculades als moviments socials, volem ser capaces 
de difondre les nostres investigacions i experiències educatives re-
cents, ja que entenem que aquestes s’han realitzat amb l’objectiu 
d’aportar eines per a la millora col·lectiva. Per això, pretenem que 
aquest llibre siga una bona excusa per a establir un debat amb 
persones que es troben fora de les institucions acadèmiques: pro-
fessores, mestres, famílies, estudiantat, veïnat... 
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En tercer lloc, compartim la perspectiva d’anàlisi i escrivim des 
de la «nostra» realitat com a dones, entenent l’educació com una 
eina amb potencial transformador, la investigació com un recurs 
d’anàlisi de la realitat i el feminisme com un posicionament front 
a la societat en què vivim. Per això, els articles que podreu llegir a 
continuació estan travessats per una anàlisi crítica amb la realitat 
que es viu a les aules, centrant-nos, en la major part dels casos, 
en el pes que té el patriarcat en la nostra societat i com aquest 
s’introdueix en les dinàmiques escolars.

Pel que fa a l’estructura, obrim el llibre amb un article que ens 
parla sobre la transmissió cultural que aporta el currículum a les 
aules, i com es marginen certes matèries com és el cas de la músi-
ca. Seguidament, passem a un bloc de tres articles que se centren 
a analitzar la realitat des d’una perspectiva estrictament de gènere. 
El primer d’ells, el qual sorgeix d’un interés col·lectiu per abordar 
el masclisme a les aules, pretén analitzar com l’escola reprodueix 
el sistema sexe-gènere. Així, fa un recorregut per les lleis educa-
tives, el currículum i les dinàmiques escolars, per finalitzar amb 
una sèrie de propostes en clau coeducativa. El segon, ens parla del 
pati escolar com a espai de reproducció de relacions de poder en 
funció del gènere. A partir d’una observació directa, s’analitza la 
distribució dels espais i les persones al pati, per veure quins criteris 
s’imposen en la configuració de l’espai i el joc. El tercer, explica 
com les xiquetes amb altes capacitats són un grup social de risc pel 
que fa a la detecció, i com aquest fet es troba estrictament relacio-
nat amb el rol de gènere que se’ls imposa. Seguidament, trobem 
un article al voltant de les biografies escolars, que intenta esbrinar 
quins elements ajuden a tindre una trajectòria professional satis-
factòria. Finalitzem el llibre amb dues experiències de cooperació: 
en la primera, que es desenvolupà a Perú, l’autora ens explica com 
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l’hort escolar va aconseguir apoderar, en un context de marginació 
social en la presa de decisions col·lectives, a dones i infants; en la 
segona, que tanca el llibre, s’explica una experiència de cooperació 
a Ghana, en què l’autora ens narra la vivència, des d’una perspec-
tiva personal i política, del que va viure durant dos mesos al nord 
de Ghana com a dona, blanca i europea. Tot plegat, amb una plu-
ralitat de perspectives d’anàlisi, com diverses som les autores i les 
nostres trajectòries personals, polítiques i acadèmiques.

Seguidament, ens agradaria parlar del títol del llibre i de la imat-
ge de portada. Hem utilitzat la paraula invisibles, perquè partim 
d’una doble invisibilitat. D’una banda, com a dones que ens dis-
posem a publicar les nostres investigacions en un món editorial 
copat, com tants altres, per homes. D’altra banda, per partir d’una 
anàlisi crítica i feminista, que tot i que actualment és minoritària 
dins de les publicacions sobre pedagogia, és amb la qual ens iden-
tifiquem. Però el títol va més enllà: suprimint el parèntesi, resta 
la paraula visibles. I això és el que pretenem amb aquest llibre, 
visibilitzar-nos com a dones que analitzem el món en què vivim, 
fer crítica i aportar les nostres visions a la societat. Per això, ens 
hem organitzat i hem encetat aquest projecte que ara aplega a les 
vostres mans. Esperem que el treball realitzat puga ser una excusa 
per començar a dotar-nos d’eines que ens ajuden a visibilitzar que 
som en el camí: creant, escrivint, pensant i actuant. 

Respecte a la imatge de portada, és una il·lustració basada en una 
fotografia d’un institut en el període de la II República Espanyola. 
Hem escollit aquesta imatge perquè té un valor simbòlic, ens 
transmet la força del col·lectiu. A més, les joves es troben estirant 
d’una corda, fet que, en un sentit metafòric, és el que nosaltres 
pretenem: estirar per enderrocar les opressions a les quals ens 
sotmet el sistema patriarcal. 
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Per acabar, volem mostrar el nostre agraïment a Caliu Espai Edi-
torial –que desenvolupa una iniciativa compromesa i valenta– per 
fer possible la publicació d’aquest llibre, i per la seua comprensió 
i assessorament. A Àngels Martínez Bonafé per la seua predispo-
sició i entusiasme en l’elaboració del pròleg i per ser una d’eixes 
dones que ens inspira en el nostre camí. Finalment, també volem 
reconéixer el treball realitzat per les diverses dissenyadores i la seua 
implicació, aportant la seua capacitat artística per a il·lustrar-nos.

Alboraia, 3 de febrer de 2017
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El Currículum de Música, 
espai de transmissió cul-
tural 

Clara Martínez i Delgado

Introducció

Parlem de currículum, parlem de llibres de text, parlem de cultu-
ra i transmissió cultural. Amb aquestes pàgines volem transmetre 
com d’important és parlar, pensar, discutir, reflexionar, entorn 
d’aquests aspectes. Vivim immerses en un sistema educatiu en 
què el currículum regula gran part de la comprensió i forma de 
significar la vida, i els llibres de text no deixen espais per a la crea-
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tivitat, l’alternativa, la diferència. La cultura es considera com a 
única i global, oblidant que cada cop més vivim en relació amb 
el món, un món ple d’hegemonies imposades en què les absèn-
cies són molt presents però resten invisibilitzades. Us convidem a 
llegir aquestes pàgines com a pretext per a la reflexió individual i 
col·lectiva. Comencem. 

Conceptualitzem, fonamentem

Els conceptes, les paraules, les idees es formen i evolucionen a 
les mans i els pensaments de tothom qui les usa, és per això que 
considerem essencial iniciar aquest article amb una breu concep-
tualització dels dos ítems que s’exposaran i treballaran al llarg 
d’aquestes pàgines. D’una banda, el currículum i, de l’altra, la 
transmissió cultural. La nostra intenció és, mitjançant aquest pri-
mer bloc, situar la lectora i el lector dins del discurs curricular 
crític i postcrític. 

Introducció al concepte de currículum 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação 
de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O 

currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no 
currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, 

discurso, documento. O currículo é documento de identi-
dade. (Tadeu, 2001) 

Hui es pensa el currículum com un paper, un conjunt de lle-
tres, de paraules, d’oracions ordenades per articles, per capítols, 
per matèries, pàgines que donen ordres, que mostren allò que les 
i els mestres han de realitzar durant el curs escolar, any rere any. 
Coneixements que els xiquets i les xiquetes han d’assolir, pres-
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sions cap a les famílies per por que les seues filles i fills acaben 
en mans del sector exclòs i inútil d’aquest sistema. Aquesta ha 
estat l’evolució del currículum, aquesta és la seua situació actual, 
aquests són els pensaments que es generen entorn d’aquest con-
cepte, i és en aquest punt i a partir d’ara que tractarem de trencar 
amb aquesta idea pessimista i trista de pensar un element tan im-
portant com és el currículum. 

És lloc, és espai, és territori. El currículum ha d’estar situat en 
un espai i un temps concret, ha de respondre a unes condicions 
pròpies d’un context, ha de ser generat per discutir situacions 
d’un lloc, d’unes persones, d’una societat. El currículum no pot 
ser un espai de generalitzacions, d’ambigüitats dictades per quatre 
senyors que mai han viscut la realitat escolar. El currículum ha de 
respondre i s’ha de configurar en relació amb un context social i 
cultural determinat.

Fa un parell d’anys vàrem visitar una escola rural d’un poblet 
menut de l’interior on un grup de famílies, amb la mestra del 
poble, havien decidit iniciar un espai de formació, participació 
i aprenentatge col·lectiu. En aquell moment estaven en procés 
d’instaurar les proves de nivell a 4t i 6é d’Educació Primària i 
recorde una intervenció que va fer la mestra quan li preguntàrem 
per aquella situació. La dona ens explicava que no podia passar 
aquestes proves al seu alumnat, ja no pel contingut curricular 
(conceptes, competències,...), sinó per com estaven formulades. 

«Pablo va al centro comercial con su mamá a comprar...»

Recorde com aquella mestra ens deia amb una mirada agredolça, 
que els xiquets i les xiquetes que allà hi vivien, estranyament 
havien xafat un centre comercial, una gran ciutat, els diferents 
sistemes de transport públic que hi ha... Aquest fet ens va fer 
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reflexionar, doncs els xiquets i xiquetes d’aquesta xicoteta escola 
rural es nodreixen d’un currículum que no els reconeix, que no 
respon als seus espais, als seus temps, que no genera ni accepta 
diferències, identitats, territoris. 

Un currículum que els oblida, que crea una relació d’inferioritat 
pel simple fet de tenir un context que no és compartit amb una 
majoria social, un entorn que és entés com a inferior, que no s’atén 
pel currículum, que no és pensat ni considerat per aquells qui dic-
ten què i com ha de ser el coneixement, els mateixos que exigeixen 
aquest coneixement, també als i les que són absents. 

Aquestes situacions, aquestes no presències es tradueixen en re-
lacions de poder, en espais de subordinació o de lluita i resistència. 
El currículum és un espai on es legitima l’ordre social, un espai 
subordinat que respon als desitjos i les necessitats de l’Estat. Basat 
en uns paràmetres culturals propis de l’hegemonia social domi-
nant, el currículum és, aleshores, un espai de transmissió cultural 
que oblida i desvaloritza el capital cultural d’aquelles xiquetes i xi-
quets de classe subordinada, i genera, ja des de l’escolarització més 
primerenca, un context de violència simbòlica que domina tot 
aquest procés d’enculturació i adoctrinament. Com assenyalaren  
Bourdieu i Passeron (1981):

Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las carac-
terísticas específicas de su estructura y de su funcionamien-
to al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por 
los medios propios de la institución, las condiciones insti-
tucionales cuya existencia y persistencia (autorreproducción 
de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su 
función propia de inculcación como para la realización de 
su función de reproducción de una arbitrariedad cultural 
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de la que no es el productor (reproducción cultural) y cuya 
reproducción contribuye a la reproducción entre los grupos 
o las clases (reproducción social) (p. 95). 

Gramsci deia que l’hegemonia, el poder i la dominació estan en 
mans de la cultura, que és al camp cultural on s’ha d’actuar, on 
entra en joc la lluita de classes, ja que la dominació econòmica 
no és suficient per mantenir l’hegemonia social, l’statu quo del 
sistema. És necessària la consciència, engendrada i alimentada en 
el si de la cultura. L’Estat, però, requereix d’un espai de transmis-
sió i reproducció d’aquesta. Un context subtil d’adoctrinament: la 
institució escolar. 

Las escuelas, más que estar ligadas directamente al poder 
de una élite económica, son consideradas como parte de 
un universo más amplio de instituciones simbólicas que no 
imponen de un modo manifiesto docilidad y opresión, sino 
que reproducen más sutilmente las relaciones de poder ya 
existentes mediante la producción y distribución de la cul-
tura dominante que confirma tácitamente lo que significa 
tener educación (Giroux, 1985, p.16). 

Arribat a aquest punt ens plantegem aleshores la següent qüestió: 
com es reprodueix aquesta cultura dominant a l’escola? Seguint 
les paraules de Giroux, com té lloc aquest adoctrinament subtil a 
l’espai escolar? La resposta és senzilla: mitjançant el currículum. 

El currículum és hui:

El propio espejo del mundo moderno: secuencial, 
compartimentado, obsesionado por la cantidad de 
contenidos, ambicioso, constituido por grandes narrativas 
o explicaciones que excluyen, jerarquizan y dicotomizan el 
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mundo, fundamentado en una ciencia masculina, blanca, 
eurocéntrica, con una clara preferencia por lo abstracto 
frente a lo concreto (Martínez Bonafé i Alves Paraiso, 2009, 
p. 8 i 9). 

Les pedagogies crítiques i postcrítiques mostren, però, una mirada 
entorn del currículum, com un espai de política cultural, on «la 
vida escolar es entendida no como un sistema de reglas y regu-
laciones unitario, monolítico y riguroso, sinó como un terreno 
cultural caracterizado por diferentes y variados grados de acomo-
diación, impugnación y resistencia. Más aún, la vida escolar es en-
tendida como una pluralidad de lenguajes y luchas en conflicto» 
(McLaren, 1994, p. 277).

I és ací, en la idea de cultura i currículum que les pedagogies crí-
tiques i postcrítiques generen, on apareixen les mirades de la resis-
tència. Tanmateix, abans de prosseguir amb aquesta idea, del currí-
culum com a espai de transmissió cultural, és important assenyalar 
que quan parlem de cultura, parlem de cultures, parlem de subjec-
tes, de construccions col·lectives, de relacions diverses, plurals. «A 
afirmação da diversidade cultural questiona o monopólio da cultura 
única, dos valores únicos, dos sujeitos únicos legítimos de produção 
da cultura» (Arroyo, 2012, p. 111). 

Recuperant Gramsci (1981) i Giroux (1985), entenem, 
d’aquesta manera, la idea de cultura com un espai de resistència, 
de lluita i contrapoder. Així doncs, els i les que tenen el mono-
poli cultural, tenen el poder de la consciència i, consegüentment, 
l’hegemonia política i social. 

Sintetitzem. El currículum és un espai de pensament, de diàleg. 
És un espai cultural, polític i social, un espai de transmissió, de 
reconeixements, de diferències. És territori, és viatge. Com ens 
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diu Tadeu da Silva, és al currículum on es forja la nostra identitat. 
Per tot això és imprescindible pensar el currículum, discutir-lo, 
compartir-lo, generar-lo de manera col·lectiva, arrelat, reconeixe-
dor, plural. És imprescindible que les mestres de hui en dia el 
discutim, el parlem, el pensem. Som nosaltres les que coneixem la 
gran varietat d’identitats que trobem a les aules, som nosaltres les 
que treballem amb elles, les que ens enfrontem a un currículum 
que no ens deixa respirar, a unes ferramentes pedagògiques que no 
deixen espai per a la creativitat, a un sistema clarament jerarquit-
zat en què moltes i molts són oblidats. 

La transmissió cultural al Currículum de Música

El currículum és, doncs, un espai de transmissió. La cultura és un 
espai de diàleg, de lluita i resistència. La transmissió cultural és 
poder, decidir el currículum és poder. En primer lloc, és impor-
tant respondre la següent qüestió. Per què música? 

La música és un llenguatge universal, és l’expressió d’una cul-
tura, forma part de la identitat d’un grup social. La música és 
història, és territori, és pensament, sentiment, emocions. 

La música es un arte, pero las manifestaciones musicales van 
unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e 
históricas de cada sociedad. Para poder comprender un 
tipo de música concreto es necesario situarlo dentro del 
contexto cultural en el que ha sido creado, ya que la música 
no está constituida por un agregado de elementos, sino por 
procesos comunicativos que emergen de la propia cultura. 
(Hormigos i Martín, 2004, p. 2) 
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Llancem, doncs, la següent qüestió: quina és la música que és en-
senyada a les escoles? Quines expressions són reconegudes? Qui 
és oblidat? Com hem dit, la música és l’expressió d’una cultura, i 
considerem que l’Àrea d’Educació Musical és un espai idoni per a 
la transmissió cultural, és per aquesta raó que pensem imprescin-
dible l’anàlisi del currículum d’aquesta àrea de coneixement. 

Situem primerament l’Educació Musical al currículum gene-
ral, un currículum fragmentat en què cada àrea de coneixement 
té el seu propi espai, el seu propi ritme alié a la resta. Partint 
d’aquesta idea fragmentària del currículum i del coneixement, ob-
servem com la Música no gaudeix d’un espai propi, no és pensada 
com una àrea necessàriament independent com la Llengua o les 
Matemàtiques. El currículum d’Educació Primària inclou la Mú-
sica i l’Educació Plàstica i Visual dins d’una mateixa àrea de conei-
xement, l’Àrea Artística. Aquesta fet ja denota que el currículum 
respon a un sistema de masses, dirigit al grup social majoritari, 
aquell que es troba fora de l’elit social, econòmica i cultural, on 
les assignatures bàsiques i purament instrumentals es veuen refor-
çades, mentre que aquelles que es destinen a l’estudi d’aspectes 
culturals i socials es veuen forçament debilitades i oblidades (Te-
rigi, 1998). 

Aquest procés d’oblit, d’abandó de les àrees de coneixement 
artístiques, responen a un estat d’alerta i relativa por del sistema. 
Com hem descrit adés, és a l’espai cultural on apareixen les 
escletxes de la resistència social, on l’alumnat no es planteja el 
procés d’ensenyament – aprenentatge sense una mínima oposició, 
i és aquest fet el que s’intenta neutralitzar en l’elaboració d’un 
currículum que evite la discussió, la reflexió crítica, el debat 
(Martínez Bonafé i Alves Paraiso, 2009).
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Els llibres de text i el Currículum de Música. 
Un informe d’investigació

Com es concreten, aleshores, els dictàmens curriculars a l’aula de 
Música? Com es transmet la cultura i la informació que dicta el 
sistema al si de les escoles? Com es regula el coneixement? Com es 
fomenten els espais d’alienació, d’escàs diàleg i discussió? Amb els 
llibres de text. Aquesta ferramenta pedagògica genera un discurs 
simbòlic que cal analitzar, pensar, discutir. En l’actualitat el llibre 
de text és considerat com la bíblia de l’escola, com un tot que 
conté la veritat absoluta, aquella que ha de ser apresa i transmesa 
per l’alumnat, qui pràcticament realitza el treball escolar entorn 
d’aquest material curricular. Com també ho fan els i les mestres, les 
quals organitzen, planifiquen, avaluen, al voltant de l’organització 
dels llibres de text, que, a més a més, es veuen reforçades per les 
famílies, que valoren el grau de coneixement de les filles i fills en 
funció de la capacitat de memorització i repetició de la informació 
que apareix als llibres. «Desde mi punto de vista, el libro de texto 
tiene mucho que ver con la posibilidad de una escuela socialment 
programada, una escuela panóptica. Es el discurso del panoptis-
mo en la escuela» (Martínez Bonafé, 2002, p. 34). 

El llibre de text s’ha convertit en una ferramenta de regulació 
i control a la qual se li afegeix «un código de regulación social de 
significados culturales que sintetiza una forma de relación entre 
los subsistemas político, económico y cultural de una sociedad en 
el interior de su sistema educativo» (Martínez Bonafé, 1998, p. 
122). Els llibres de text són els que regulen el coneixement, con-
creten el currículum, transmeten allò que l’Estat, sota la gran in-
fluència del negoci de les editorials, decideix el que ha de ser aprés, 
responent a una idea d’escola, de mestra i mestre, d’alumnat, asso-
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ciat a una teoria sobre l’educació, l’ensenyament i l’aprenentatge 
molt concreta, purament tècnica i aliena. 

Concretem una mica més. Quina és la cultura que es transmet 
als llibres de text de Música? Per respondre aquesta qüestió farem 
referència a la investigació que vàrem realitzar l’any 2016 1, en 
què a partir de l’anàlisi del contingut i del discurs de diversos 
llibres de text de diferents editorials vàrem poder observar el que 
a continuació i a mode de síntesi exposarem. Per tal de definir 
un camp tan ampli com és el de la transmissió cultural lligat a les 
pedagogies crítiques i postcrítiques, vàrem decidir centrar la mi-
rada en quatre ítems, els quals prendrem també en aquest article. 
Gènere, eurocentrisme, cultures i tradicions populars, i la relació 
amb l’entorn. 

En primer lloc, és important remarcar la mancança d’informació 
sobre l’autoria dels llibres de text. És a dir, si observem un exem-
plar, podem veure com no apareix en cap lloc un apunt biogràfic 
i de formació d’aquelles persones que han creat el material curri-
cular. Partint de la idea exposada adés del currículum com a re-
cepta tècnica decidida per uns pocs i en mans del sistema, podem 
suposar que la cultura transmesa i reproduïda en els llibres de text 
respon als valors i estereotips del poder socioeconòmic. 

Tenint present aquest fet, focalitzem la mirada en la perspectiva 
de gènere. Desprès de l’anàlisi realitzada, vàrem poder confirmar 
el que ja sabíem: els llibres de text recreen una cultura clarament 
patriarcal i androcèntrica, en què la dona no és el referent prin-
cipal. L’home, en canvi, es troba al centre de les representacions 

1 La transmissió cultural a l’educació primària a través del currículum de música. 
Una anàlisi dels llibres de text. Memòria de Treball de Fi de Màster. Clara Martínez i 
Delgado. Setembre 2016.
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de la vida quotidiana, i es reprodueixen els rols de gènere en què 
la dona és situada en una posició inferior. A més a més, com ens 
apunta Nieves Blanco (2008), en els llibres de text:

No se recogen las nuevas aportaciones del conocimiento, 
que constata la presencia –antigua y reciente—de las muje-
res en todos los ámbitos de la realidad. No se recogen, tam-
poco, las razones por las que las mujeres no han podido 
estar presentes en ciertas épocas y en ciertos campos de ac-
tividad, por haber sido expresamente excluidas del acceso a 
la escritura, por ejemplo. (p. 14)

Si, a més a més, enfoquem la mirada una mica més i observem el 
camp de la música, la dona no té cap presència. Tot i aparèixer en 
algunes representacions pictogràfiques o en les lletres d’algunes 
cançons, no hi ha cap referència a dones compositores o músi-
ques. I com bé apunta Blanco, en cap moment s’explica la situació 
de la dona en relació amb la música al llarg de la història ni tam-
poc al temps actual. Trobem les primeres absències. Les dones.2 

Eurocentrisme. És important abans de començar, explicar per 
què hem decidit parlar de mirada eurocèntrica en lloc de decolo-
nitzar la mirada. La nostra mirada parteix de la perspectiva post-
colonial, de la idea de trencar amb la vessant del coneixement 
en què aquest és transmés del nord cap al sud. Trencar amb un 
colonialisme vigent, real, actual, que ha anat creixent i instaurant-
se en el nostre pensament des de fa més de cinc-cents anys. Per 
desgràcia poques són encara les persones que parlen de decolonit-
zació del coneixement. La societat, la política, l’economia, el sis-
tema, l’Estat, estan immersos dins d’un pensament eurocèntric i, 
com a conseqüència, també hi està la institució escolar, el currícu-

2 Al llarg d’aquest llibre podreu trobar diversos articles on es tracta el tema de 
gènere.



30

lum, els llibres de text. L’eurocentrisme és una construcció del sa-
ber, una manera hegemònica de pensar i mirar el món, d’entendre 
el que esdevé, en què Europa i la cultura europea continuen sent 
el centre de l’acció, on es troba la raó, el coneixement vertader i la 
resta del món se situa en un segon pla, restant-li importància, sent 
ignorat, invisibilitzat.

Eurocentrismo es, aquí, el nombre de una perspectiva de co-
nocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa 
Occidental antes de mediados del siglo xvii, aunque algunas 
de sus raíces son sin duda más viejas, (…). Su constitución 
ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del 
pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del 
patrón mundial de poder capitalista, colonial/moderno, eu-
rocentrado, establecido a partir de América. (…) Se trata de 
una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento 
que se hace mundialmente hegemónica colonizando y sobre-
poniéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus 
respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el 
resto del mundo. (Quijano, 2000, p. 211)

Aquesta és la mirada que, tot i estar desdibuixada, continua sent 
hegemònica al nostre currículum i, d’aquesta manera, en els nos-
tres llibres de text, on l’home blanc europeu continua sent el re-
ferent. La realitat actual és una realitat diversa, multiculural. Les 
escoles són espais de trobada, de convivència, estan plenes de di-
ferències, d’identitats. Què ocorre, aleshores, amb les xiquetes i 
xiquets que cada dia s’asseuen a l’aula, obrin el llibre de text i no 
es troben representats en cap lloc? 
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Els llibres de text de Música tracten d’arrimar l’alumnat a la 
diversitat cultural, ho fan mitjançant l’audició esporàdica de mú-
siques d’arreu del món, de dances d’altres cultures, de cançons 
d’altres llocs que són treballades des de “la perspectiva de turista” 
(Tadeu da Silva, 2001), on no es detenen a conéixer altres reali-
tats, no generen interés per altres llocs, altres cultures. Aquests 
fets provoquen espais de subordinació, on les cultures allunyades 
d’Europa i occident són menys importants, menys representati-
ves. Entren en joc les relacions de poder. Trobem ací unes i uns 
altres absents. 

Les cultures. Sense deixar enrere la mirada eurocèntrica del cu-
rrículum, centrem ara la mirada en la multiculturalitat. Per què 
multiculturalitat? Després d’un llarg procés de reflexió, conside-
rem que parlar d’un conjunt de cultures i identitats diferents des 
del reconeixement és parlar d’una multitud de cultures, preferim 
utilitzar aquest terme front a interculturalitat, ja que en aquest 
segon, en què la intenció és enllaçar i interrelacionar cultures di-
ferents, aquelles que són hegemòniques i depredadores acaben si-
lenciant les minoritzades o minoritàries, i les fan cada cop més in-
visibles. També parlem de diferència i no de diversitat, ja que com 
apunta McLaren «diversidad es una noción liberal dominante que 
habla de la importancia de las sociedades plurales, democráticas. 
Pero con la diversidad viene una “norma transparente” construida 
y administrada por la “sociedad anfitriona” que crea un consenso» 
(1994, p. 54). Les pedagogies crítiques i postcrítiques defensen 
fermament aquesta idea de diferència perquè és en aquest punt on 
apareixen els espais de significacions, de reconeixements. 

The revision of the history of critical theory rests […] on 
the notion of cultural difference, not cultural diversity. 
Cultural diversity is an epistemological object—culture 
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as an object of empirical knowledge— whereas cultural 
difference is the process of the enunciation of cultura 
as “knowledgeable,” authoritative, adequate to the 
construction of systems of cultural identification. If cultural 
diversity is a category of comparative ethics, aesthetics, or 
ethnology, cultural difference is a process of signification 
through which statements of culture or on culture 
differentiate, discriminate, and authorize the production 
of fields of force, reference, applicability, and capacity. 
Cultural diversity is the recognition of pregiven cultural 
“contents” and customs, held in a time frame of relativism; 
it gives rise to anodyne liberal notions of multiculturalism, 
cultural exchange, or the culture of humanity.

Cultural diversity is also the representation of a radical 
rhetoric of the separation of totalized cultures that live 
unsullied by the intertextuality of their historical locations, 
safe in the utopianism of a mythic memory of a unique 
collective identity. Cultural diversity may even emerge as a 
system of the articulation and exchange of cultural signs in 
certain […] imperialist accounts of anthropology. (Bahbah, 
1995, p. 155) 

El currículum de Música actual respon a un procés de globalització, 
cada cop més creixent, que promou un espai d’hegemonia cultural 
que en moltes ocasions silencia i oblida les altres cultures, les altres 
històries, les altres identitats. L’escola és un gran espai cultural, un 
espai on esdevenen relacions de poder reforçades per la cultura 
hegemònica, i on els llibres de text són la ferramenta que consolida 
i potencia aquesta hegemonia, que oblida el component polític i 
transgressor de la festa popular, que situa el folklore en un espai 
impersonal, alié al subjecte, al context, que distancia l’alumnat 
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de la seua història i potencia la cultura de l’oblit i l’acomodació 
apolítica. 

Com dèiem adés, aquelles qui tenen l’hegemonia cultural, te-
nen el poder de la consciència, el poder del pensament, dels valors, 
el poder social i, per tant, polític i econòmic. Parlar de cultura és 
parlar de poder. L’escola, amb tot, també és una expressió cultu-
ral, les relacions d’ensenyament – aprenentatge responen a unes 
pràctiques culturals concretes, com Giroux apunta parafrasejant 
Gramsci, «define la educación como una práctica pedagógica cul-
tural presente en lugares muy distintos y señala cómo, en el seno 
de estos diversos contextos, la educación nos hace tanto sujetos de 
como sujeto en las relaciones de poder» (2001, p. 133). 

En definitiva, el que hem pogut observar és que el currículum 
de Música, concretat en els llibres de text, no convida l’alumnat 
a trobar-se com a subjecte dins d’un mar de cultures diferents en 
relació, no incorpora espais de trobada, no deixa temps per la cu-
riositat, pel creixement cultural individual i col·lectiu. Unes altres 
absents, les cultures diferents.

Finalment, no podíem deixar de banda dins de les representa-
cions culturals, l’entorn. Un element tan reivindicat per les teories 
crítiques i postcrítiques i que considerem  imprescindible analit-
zar en els llibres de text. Nosaltres ens construïm com a persones 
en un espai i un temps determinat, ens relacionem amb allò que 
ens envolta, creixem arrelades a un passat i vivim un present que 
no ha d’oblidar. Anem forjant les nostres subjectivitats des de ben 
menudes, i ens anem desenvolupant al nostre entorn en relació 
amb el món. Ens qüestionem. Són els llibres de text elements ge-
neradors de connexions entre l’entorn i la cultura popular dels 
xiquets i les xiquetes, i el món? Com hem dit, tenim una història 
amb què anem escrivint la nostra. Es poden identificar aquests 
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elements culturals de l’entorn més proper de les xiquetes i xiquets 
en els llibres de text? 

Tornant als resultats de la investigació realitzada, hem pogut 
observar com són poques les connexions que els llibres de text 
generen amb l’entorn cultural dels xiquets i les xiquetes, en aquest 
cas, del País Valencià. De fet, hem notat un cert distanciament 
en el tractament del folklore i la tradició popular valenciana, fet 
que mostra com el món editorial respon a una cultura dominant 
hegemònica que no contempla les cultures pròpies minoritàries 
o minoritzades. Trobem ací unes altres absents, aquelles qui no 
formen part d’una cultura considerada, pel currículum i les seues 
traduccions en els llibres de text, com l’única a ser pensada com 
a important. 

És curiós com, arribat a aquest punt, podem tornar al principi 
d’aquestes pàgines, a l’anècdota que hem compartit, aquella mes-
tra preocupada per haver d’enfrontar el seu alumnat a un currícu-
lum, unes proves, uns llibres que no responen, que no consideren, 
que no accepten l’entorn en el qual el seu alumnat està construint-
se com a subjecte en aquest món. Aquella mestra que amb el seu 
alumnat forma part d’aquest gran grup (i cada cop més creixent) 
d’absents. 

Reflexionem

Aquest no és un text amb intencionalitat catastrofista. Ni molt 
menys. Aquestes són unes paraules pensades i escrites per con-
vidar a la reflexió. Els llibres s’utilitzen a les classes com a única 
ferramenta pedagògica possible, i com hem pogut argumentar en 
aquestes pàgines, els llibres de text transmeten molt més del que 
aparentment presenten. Tampoc considerem que siga una ferra-
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menta inútil i poc fiable, però com tot, com a mestres és impres-
cindible que dediquem un espai per discutir al voltant d’allò que 
succeeix a les aules, de les ferramentes que tenim al nostre abast, 
de les possibilitats que ens permet el currículum.

És imprescindible que seguim endavant, redefinint el rumb de 
l’educació, tractant de generar una mirada crítica al nostre alum-
nat, educant en un espai crític que fomente l’emancipació dels 
subjectes i que genere llocs de trobada, de reflexió individual i 
col·lectiva, de crítica constructiva, d’autonomia, de discussió i 
diàleg. 

I fins ací arribem, ara és moment perquè vosaltres reflexioneu 
a les escoles, als vostres espais, als claustres o a les aules, entorn de 
les significacions d’allò que innocentment apareix cada dia a les 
nostres aules, què és el que realment transmeten els llibres de text? 
Què és el que realment transmetem a l’aula cada dia? I reprenent 
Tadeu (2001), acabem. Recordeu que currículum és text en un 
context, és poder, és diàleg, discurs, document. I també és espai, 
és temps, és trajecte, viatge, vida i és al currículum on es forgen les 
nostres identitats. 
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Venim d’un silenci
Caminem cap a la desnaturalització

Sílvia Cortés Mollà,  Aina González Naya, Belén Magdalena Mora 
i Maria Pérez Paterna

Aproximació a l’estat de la qüestió 

Actualment, arreu del País Valencià i l’Estat espanyol, ens tro-
bem amb diferents tipus d’expressions i violències masclistes, 
des d’assassinats fins a qualsevol actitud quotidiana. Sols cal 
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atendre les últimes dades1 sobre violència de gènere per veure 
com el masclisme es dóna de forma constant en les nostres vi-
des i espais.

En aquesta qüestió, els centres educatius públics no són una 
excepció. Malgrat l’ampli ventall de temàtiques existents sobre 
violència de gènere –o contra les dones– i educació, ens centrarem 
en el sistema educatiu públic de l’Estat espanyol, pel fet de ser un 
dels factors més rellevant de socialització.

Sabem que hi ha poques dades sobre violència de gènere a les 
aules; no obstant això, podem remetre’ns a diferents qüestions i 
expressions que són causa i efecte de la perpetuació del sistema pa-
triarcal –o sistema sexe-gènere– en diverses cultures occidentals2, i 
les quals es donen, s’alimenten i es reprodueixen a les aules.

Ens trobem amb l’assignació de rols de gènere pròpia de la 
modernitat i el binomi “espai públic - espai privat”, que situa les 
dones com a cuineres, educadores i netejadores, i els homes entre 
assumptes “més importants”, com el món dels negocis, la política, 
la competició esportiva, etc.

Però també observem altres variables que s’entrellacen, com és 
el fort control que exerceixen molts adolescents contra les seues 
respectives companyes mitjançant els aparells tecnològics, el culte 
al cos en sentit d’aparença –no de salut– i la discriminació més 
salvatge per no encaixar en uns cànons de bellesa o, encara més, en 

1 Ha hagut 96 feminicidis aquest 2016 (segons feminicidis.net, 10-12-

2016)
2 Aquest article se centra sols en part de les cultures occidentals europees,  
sense pretendre fer generalitzacions ni universalitzacions tant en la descripció 
del sistema sexe-gènere, com en els exemples, normatives i propostes que s’ex-
posa, a altres cultures i sistemes sexe-gènere existents. 
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la identitat de gènere. Així com les formes d’ocupar l’espai, ja que 
els xics prenen formes més expansives, invasives i competitives, 
mentre que les xiques tendeixen a realitzar activitats que ocupen 
el menor espai possible. El pati és un exemple clar, com bé ens 
conta la nostra companya Anna Gil a l’article «El pati com a espai 
de reproducció de relacions de poder en funció del gènere», que es 
publica a aquest mateix llibre.

Aquestes expressions masclistes no sols es manifesten en el 
currículum explícit, com més endavant analitzarem, sinó que 
s’assenten, es nodreixen i formen part de les relacions informals 
de l’aula i allò que anomenem currículum ocult. Segons, Ann lo-
vering Dorr i Gabriela Sierra (2006), aquest últim s’entén: 

como el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el 
nivel consciente, de construcciones de pensamiento, valora-
ciones, significados y creencias que estructuran, construyen 
y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre 
hombres y mujeres,

les quals configuren part de l’habitus, en termes de Bourdieu. 
Aquestes pràctiques, esquemes de pensament i sentiments són 
base per a entendre i actuar en el món que, per una costat, marca 
quina posició social ocupa el subjecte, i per altre, contribueix i re-
produeix les pròpies condicions socials de la posició en l’estructura 
social.

A través d’aquestes relacions, trobem a l’escola un al·licient a 
la reproducció de la desigualtat, no sols en termes de classe so-
cial, sinó en qüestions de sexe-gènere, com anomena Bourdieu en 
l’entrevista La escuela según Pierre Bourdieu: «l’école est une place 
où se fabriquent des persones» (Programa Grandes Pensadores del 
Siglo XX, Canal Encuentro, 2009).
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Els mecanismes de reproducció social ensenyen a les xiques a 
ser més dòcils que els xics, més obedients a les normes escolars. 
Però això no és per qüestions biològiques o psicològiques, sinó 
més aviat sociològiques. La manifestació del sistema sexe-gènere 
en l’estructura educativa occidental premia els actes de gènere, en-
tenent el gènere com un acte performatiu3, que corresponen amb 
el que socialment se’ls ha assignat i s’espera d’elles. Les dones han 
de tenir una bona presència i aparença física, ser ordenades, sen-
sibles amb certes qüestions i han de ser estudiants excel·lents. Per 
contra, els xics han de ser competitius, poc ordenats, amb capaci-
tat crítica i contestatària, no importa tant la presència o aparença 
a l’aula, i han de practicar algun esport competitiu.

Així, en relació al tipus de feminitat i masculinitat que concep 
una societat, es premien o es castiguen certs comportaments a les 
aules, entre altres espais. Així ens trobem amb el gènere entés com 
a discurs que genera normativitat, com bé apunta Judit Butler 
(1998, p. 301), «los diferentes actos de género crean la idea de 
género, y sin esos actos, no habría género en absoluto». Aquest es 
naturalitza i amaga la seua gènesi: una construcció i ficció cultural 
de la divisió de gènere, que es forja i regularitza a base de càstigs 
i recompenses en funció de les normes socials, la qual es cossifica 
i naturalitza.

Les xiquetes dediquen més temps a complir les normes i allò 
que s’espera d’elles en l’escola que els xics. S’espera i s’exigeix més 
a elles que a ells. El fet d’estar més sotmeses a les normes i es-
tructures escolars, explica que el seu rendiment escolar siga més 
elevat que el dels homes (la qual cosa no significa que posterior-
ment tinguen millors posicions socials, com bé mostra el sostre 

3 El gènere és real en tant que actuat, no hi ha identitat pre-existent. La 
identitat del gènere és ficció regulativ., lligada a unes normes social.
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de vidre4), però alhora genera en elles una ansietat constant per 
complir aquestes expectatives, ja que se’ls exigeix més dedicació 
que a ells. La qual cosa, els resta temps a altres qüestions, com eixir 
abans a jugar, llegir o socialitzar-se en certs espais.

No respondre a les exigències de sexe-gènere dels sistema educatiu, 
té conseqüències més negatives sobre les dones que els homes –per no 
parlar dels intersexes–, pel que fa a construir la seua autonomia com 
a persona. Tot i tenint en compte les conseqüències immediates que 
té per ambdós gèneres, les implicacions també son a llarg termini. I 
caldria parar esment a una de les pedres angulars que estructura la 
vida de les persones i en gran part de les societats: el mercat laboral.

No tenir el comportament esperat pot suposar ocupar una po-
sició social en el mercat laboral –i en l’estructura social en gene-
ral– inferior a la de qualsevol company de classe amb els mateixos 
rendiments acadèmics. Atenent al fet que la formació és un factor 
rellevant per al mercat de treball (en uns cicles econòmics més 
que altres) i a la jerarquia existent entre les ocupacions, les do-
nes amb menor rendiment acadèmic es dedicaran a ocupacions 
relacionades amb la neteja, cura i imatge, és a dir, a treballs amb 
condicions laborals precàries, poca remuneració i –estretament re-
lacionat– poc valorats en qüestions de prestigi social en societats 
occidentals. Mentre que els homes, malgrat obtindre els mateixos 
rendiments acadèmics que elles, prendran ocupacions com, per 
exemple, d’administratiu o conserge d’una propietat municipal, 
és a dir, ocupacions amb condicions laborals menys precàries i 
millor valorades –de més prestigi social– que la de ser perruquera 
o tindre cura de les nostres majors.

4 El sostre de vidre fa referència a totes aquelles barreres i obstacles invisibles 
que dificulten l’ascens de les dones en la seua carrera professional en relació a com ho 
experimenten els homes, mostrant i reproduint la desigualtat entre ambdós. 
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Arran de tot allò assenyalat, entre altres, rau la necessitat de 
pensar i posar en qüestió el sistema educatiu i l’important paper 
en la socialització secundària de les persones, per poder transcen-
dir i transgredir la dominació masculina en la qual estem submer-
gides i que se’ns presenta com un fet natural. És a dir, cal desna-
turalitzar la nostra quotidianitat, com diria J. Vicent Marqués, 
furgant els racons del sistema educatiu amb les eines adequades: la 
perspectiva de gènere i el feminisme.

A tot això, la lluita de moltes feministes va fer escletxa en les 
institucions polítiques, fent incloure en l’agenda política la ne-
cessitat d’intervenir en diferents àmbits públics, entre ells, el que 
abordem.

Que en diuen les lleis educatives?

D’aquesta manera, i amb les dades exposades en l’apartat ante-
rior, podem observar quina és la realitat entorn a les violències que 
pateixen les dones en la societat. Però aquesta realitat es perpetua 
també, com dèiem, dins de les nostres aules. Per això hem volgut 
analitzar les lleis educatives de l’Estat i els últims decrets educatius 
del País Valencià, per conéixer quin protagonisme se li ha atorgat 
al llarg de la història de l’educació al treball de la igualtat o la vio-
lència de gènere, entre d’altres.

Basant-nos en els estudis d’anàlisi històrica de Capel (1986) i 
Del Amo (2009), veiem que és des de la Llei Moyano, del 1857, 
que s’instaura la obligatorietat i la gratuïtat de l’ensenyament pri-
mari per a xics i xiques dels 6 als 9 anys. Però amb un currículum 
diferenciat, en què les xiquetes rebien una alfabetització bàsica, 
adoctrinament moral i l’ensenyament de labors domèstiques. La 
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Llei del 23 de juny de 1909 fa l’educació obligatòria fins als 12 
anys i fa que moltes dones continuen l’escolarització i disminuïsca 
l’analfabetisme femení. No és fins al 1910, amb l’Orde del 8 de 
març, que no s’obrin les aules universitàries a les dones, en reco-
néixer el seu dret a matricular-se lliurement en tots els centres 
d’ensenyament oficial.

A partir del 1911, amb la influència de la Institució Lliure 
d’Ensenyament (ILE), s’assenta l’escola mixta, però la societat de 
l’Estat espanyol no accepta aquesta mesura i fins a la Segona Repú-
blica (1936-39) no serà una realitat. Així, la República va afavorir 
l’escolarització i l’educació femenina, a més d’haver-hi un canvi 
en els textos escolars, ressaltant per exemple les Lectures Cíviques 
Comentades, que donaven importància a la igualtat jurídica de 
les dones davant l’home com a base de la igualtat social i laboral. 
Però amb la Dictadura franquista (1939-75), tots aquests avanços 
desapareixen: es prohibeix la coeducació, se li dóna importància 
a la secció femenina i es posen en valor les tasques domèstiques.

No és fins a la Llei General d’Educació (LGE) 14/1970, del 
4 d’agost, que no hi ha canvis de grans dimensions en l’educació 
espanyola, tampoc per a les dones. Aquesta Llei es basarà en el 
Llibre Blanc de l’Educació de 1969, que assenyala com una de les 
principals errades que presentaria el sistema educatiu espanyol, 
l’escassa participació de les dones dins d’aquest. La nova Llei reco-
neix la igualtat d’oportunitats en matèria educativa per a homes i 
dones i trenca, a la fi, amb la tradició franquista de segregació per 
sexes. D’aquesta manera, s’estableix l’escolarització mixta, encara 
que no és fins al curs 1984/85 que es fa obligatòria. A més, xi-
quets i xiquetes cursen amb el mateix currículum, mateix profes-
sorat i espais escolars comuns. També augmenta l’obligatorietat de 
l’educació fins als 14 anys, fet que ajuda a reduir l’analfabetisme 
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femení i que aquestes puguen continuar amb estudis superiors. 
El curs 1927-28, les alumnes matriculades a la universitat eren 
el 4,2% de l’alumnat universitari (Capel, 1986). En l’actualitat, 
les dades del curs 2013-14 ens diuen que ja són el 54’4% de 
l’alumnat universitari, segons el Ministeri de Cultura, Educació 
i Esport (2015).

Cal remarcar, doncs, que des del 1857 fins al 1970, les lleis 
educatives van endavant i cap a enrere per tal d’assolir simplement 
l’escola mixta i un currículum únic per a ambdós sexes. És a dir, 
fa menys de 50 anys que l’escola mixta és una realitat a l’Estat 
espanyol. És així, doncs, que observem com aquestes lleis tenen 
encara moltes mancances. Per exemple, ens plantegem que no hi 
ha cap protocol per a agressions sexuals als nostres centres, en el 
currículum sembla que això s’ha de tractar de forma transversal 
però tampoc es concreta en cap lloc els temes –que en podrien 
ser molts– que s’haurien de treballar. Tampoc no es tracta el tema 
de la sexualitat, molt lligada a l’alliberament de la dona, així com 
el fet de trencar el binomi sexe-gènere, la diversitat sexual o la 
transexualitat. Només apareix la violència de gènere en genèric, 
però en cap moment es defineix o s’intenta resaltar la importància 
de tractar les violències quotidianes, micromasclismes, etc., que 
ocorren diàriament, i que el tractament de les quals ajudaria a 
previndre situacions més violentes. Finalment, tampoc no es parla 
del sostre de vidre ni de  privilegis  dels homes.

És per això que des d’ací, fent una anàlisi pròpia de les lleis més 
actuals, podem veure que és a partir de la Llei Orgànica General 
del Sistema Educatiu (LOGSE) 1/1990, del 3 d’octubre, que es 
posarà sobre la taula el tema de la igualtat, pretensions que xoca-
ran amb una societat que ha interioritzat i normalitzat profun-
dament la desigualtat entres homes i dones. D’aquesta manera, 
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tot i que amb aquesta llei s’assenta la igualtat formal, les accions 
plantejades no van tindre ni la repercussió, ni tampoc l’acceptació 
esperada en la societat, ni a les aules.

Però no podem negar-ne la importància com a declaració 
d’intencions en matèria de coeducació i igualtat d’oportunitats en-
tre dones i homes. Així, ja des del Preàmbul es diu que «El objetivo 
primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los 
niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación 
plena que les permita conformar su propia y esencial Identidad» 
(p. 28927). Però la part més important que trobem està entre els 
objectius del sistema educatiu, on es diu que «la educación puede y 
debe convertirse en un elemento decisivo para la superación de los 
estereotipos sociales asimilados a la diferenciación por sexos, empe-
zando por la propia construcción y uso del lenguaje» (p. 28928).

Arribada la Llei Orgànica d’Educació (LOE) 2/2003, del 3 de 
maig, veiem una ampliació d’aquesta línia que es va iniciar amb 
la LOGSE, però incloent també el reconeixement de la llibertat 
afectivosexual i tractant el tema de les actituds sexistes. Així, al 
Preàmbul trobem que:

Entre els fins de l’educació es destaquen el ple desenvo-
lupament de la personalitat i de les capacitats afectives de 
l’alumnat, la formació en el respecte dels drets i les lliber-
tats fonamentals i de la igualtat efectiva d’oportunitats entre 
homes i dones, el reconeixement de la diversitat afectivo-
sexual, així com la valoració crítica de les desigualtats, que 
permeti superar els comportaments sexistes. (p. 10)

Al llarg de tota la Llei es dóna rellevància al respecte a la igualtat 
de drets i oportunitats i al foment de la igualtat efectiva entre ho-
mes i dones (articles 1, 2, 17, 23 i 151). A més, a l’Article 126, del 
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Capitol III, es manifesta la importància de fer realitat la igualtat 
a través del consell escolar, i la Llei Orgànica per la Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMQE) 8/2013, del 9 de desembre, aporta 
mesures i iniciatives que puguen afavorir-ho.

Aquesta última Llei, la LOMQE, no deroga la LOE i, per tant, 
la manté en la majoria d’articles, sols canvia el pròleg i alguns arti-
cles estan modificats. Així, pel que fa al pròleg i, analitzant-lo des 
d’una perspectiva de gènere, no inclou millores a les de l’anterior 
llei. Observem, per tant, que després de 10 anys de la LOE, es 
manté més o menys tot igual.

Quant al Reial Decret (RD) del currículum de Primària 
126/2014, del 28 de febrer, i el RD de Secundària 1105/2014, 
del 26 de desembre, veiem que la construcció del gènere, la dis-
criminació i els drets de les dones o la diversitat sexual, es tracta 
a molt poques assignatures com a contingut específic. Per exem-
ple, en Primària es treballa de passada a un curs de Ciències Na-
turals, un altre de Ciències Socials i als estàndards d’avaluació 
de l’assignatura de Valors Ètics. I així es pot observar també als 
Decrets del Currículum d’ambdues etapes, en què la presència 
d’aquests punts és pràcticament inexistent.

Fins ací hauríem fet l’anàlisi de les principals lleis educatives 
estatals, del segle xix al xxi. Després d’aquests 150 anys, podríem 
dir que el camí cap a la coeducació és molt llarg i encara estem a 
l’inici. Si només fa 50 anys que les dones podem estudiar amb el 
mateix currículum que els homes i la igualtat formal és una rea-
litat des de fa 26 anys, no és una sorpresa que continuem repro-
duint a les escoles les desigualtats entre homes i dones, així com 
perpetuant-les, començant pels docents mateixos.

Unes altres lleis que voldríem comentar són la Llei Orgànica 
1/2004, del 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral con-
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tra la Violència de Gènere, que inclourà mesures de sensibilització i 
prevenció centrades en l’àmbit educatiu. A més, insta a les adminis-
tracions educatives a incloure aquest tipus de continguts als plans 
inicials i permanents de formació del professorat. Això últim, a més, 
queda reflectit en l’article 102 de la LOE.

També cal esmentar la Llei per la Igualtat Efectiva d’Homes i 
Dones 3/2007, del 22 de març, que remarca la importància que té 
l’educació en matèria d’igualtat, i l’últim Pla Estratègic d’Igualtat 
d’Oportunitats vigent (2014-16), que té un eix sobre educació, 
amb tres subtítols: la sensibilització i formació de famílies i centres 
educatius en matèria d’igualtat; suport per a atendre a les alumnes 
en situació de vulnerabilitat i discriminació, i un últim que tracta 
l’eliminació dels estereotips de gènere dins de l’elecció d’estudis i 
professions, així com en la direcció dels centres.

Després d’aquest recorregut, podem observar que aquestes lleis 
encara tenen moltes mancances. Ens plantegem, per exemple, que 
no es tracta el tema de la sexualitat, molt lligada a l’alliberament 
de la dona, així com el trencament del binomi sexe-gènere, la tran-
sexualitat o la diversitat sexual. A més a més, en relació a la violèn-
cia de gènere, aquesta apareix en genèric, però en cap moment es 
defineix o s’intenta ressaltar la importància de tractar les violències 
quotidianes o micromasclismes que es donen diàriament a les au-
les i la societat, i que ajudarien a previndre futures situacions més 
violentes. Amb això ens plantegem també la falta d’un protocol per 
al tractament de les agressions sexuals i que tampoc hi ha un tracta-
ment especial al futur de les nostres alumnes ni a les repercussions 
que tindrà sobre elles el sostre de vidre. És important, doncs, que 
posem totes aquestes qüestions damunt de la taula, per a intentar 
que en un futur puguen estar recollides també per la llei.
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Les manifestacions del sistema sexe-gènere 
a les nostres aules

Com hem pogut adonar-nos, el recorregut històric de les diferents 
lleis d’educació ha anat avançant cap a un model més coeducatiu 
i que té en compte cada cop més la desigualtat que patim les do-
nes. Malgrat tot, ens plantegem dues preguntes: és ja l’educació 
de xiquets i xiquetes igualitària? Reben ambdós el mateix tipus de 
tracte? Les respostes de les quals poden semblar afirmatives. No 
obstant això, l’escola mixta solament ha estat un primer pas per 
a aconseguir la igualtat de gènere dins les aules. Però tot i que ha 
hagut avanços en matèria d’igualtat dintre de l’àmbit educatiu, 
encara ens queda molt camí per recórrer si realment volem acon-
seguir un model coeducatiu.

En aquest llarg camí necessitarem analitzar, reflexionar i deba-
tre sobre el que passa dins de les nostres aules i als diferents espais 
que configuren l’escola. D’aquesta manera, per entendre les des-
igualtats que encara romanen als nostres centres, i per poder prac-
ticar la coeducació, s’ha de fer esment de diferents qüestions que 
afecten la manera en què estan estructurades les nostres escoles.

En primer lloc, cal remarcar la idea que s’ha esmentat ja al 
principi de l’article, de com les diferents actituds i expressions del 
sistema sexe-gènere es reprodueixen dintre de les nostres escoles i 
instituts. L’escola no solament reprodueix les relacions de classe, 
sinó també les relacions patriarcals, assignant papers específics als 
homes i a les dones.

Amb això, i, en segon lloc, no podem obviar el fet que la nostra 
escola està cimentada sobre les bases de l’androcentrisme. Amorós 
C. (citat en Alzamora, 2014) el defineix com «la construcción po-
lítica, cultural y simbólica, forjada durante siglos, que consagra lo 
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masculino como hegemónico y lo femenino como subordinado» 
(p. 2). Aquesta és una visió del món parcial, ja que, per una ban-
da, invisibilitza les dones i, per altra, desvaloritza i nega qualsevol 
experiència o saber socialment atribuït a les dones. Amb l’escola 
mixta, allò masculí s’assenta com allò predominant, al qual les 
xiquetes han d’adaptar-se si volen escolaritzar-se. Tot allò relacio-
nat amb l’àmbit públic i amb els homes és el que és considerat 
indispensable per al currículum universal. D’aquesta manera, tots 
els sabers que històricament han estat atribuïts a les dones, com 
ara, aprendre a cuidar un nounat, cuinar, teixir o tindre cura de 
la resta, queden relegats a un segon pla i no es consideren saber 
fonamental per a la humanitat.

Currículum explícit

Això, doncs, queda plasmat en la configuració d’ambdós currí-
culums. D’una banda, tenim el currículum explícit, que són tots 
aquells documents oficials en què apareixen els continguts, els ob-
jectius, l’avaluació i la metodologia; com ara: les lleis educatives, 
els decrets educatius, els llibres de text, les guies didàctiques, etc. 
Dintre d’aquest, ens sembla interessant parlar dels llibres de text 
i el material escolar, ja que aquests tenen una gran importància 
en el procés educatiu, perquè conformen el material més utilitzat 
a les aules de l’Estat espanyol, i inclús en algunes situacions són 
pràcticament l’única eina docent.

Encara que frases i imatges sexistes i estereotipades han anat 
desapareixent dels llibres de text, diversos estudis, que tot seguit 
esmentarem, posen en evidència que encara hi podem trobar un 
alt grau de sexisme. D’una banda, hi ha molt poques referències 
a les aportacions que han fet les dones a la cultura, pocs aspec-
tes culturals que poden ser especialment interessants per a elles 
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i, d’altra banda, hi ha una gran quantitat d’afirmacions sobre les 
dones basades en prejudicis més que en comprovacions objecti-
ves. D’aquesta manera, la ciència, la història o la literatura, estan 
construïdes des del punt de vista dels homes, punt de vista que es 
converteix en mesura de totes les coses.

Així, existeixen algunes investigacions que s’han centrat a ana-
litzar els llibres de text en relació amb el gènere. En concret, una 
investigació sobre aquesta temàtica realitzada per la professora 
Nieves Blanco (2000) de la Universitat de Málaga, en què analitza 
un total de 56 llibres de text de primer cicle d’ESO de diverses 
matèries i editorials, conclou amb uns resultats devastadors. De 
tots els personatges històrics importants per la seua aportació a 
la humanitat, el 95% són homes i el 5% són dones. A més, no 
solament és que les aportacions de les dones quasi no apareguen, 
sinó que quan hi apareixen, no es presenten com una aportació in-
dividual d’una determinada dona, sinó del col·lectiu genèric de les 
dones. Una altra dada important és l’anàlisi de les professions que 
fan els uns i les altres: els personatges masculins es presenten fent 
un total de 209 ocupacions diferents, mentre que les ocupacions 
de les dones es veuen minvades a 26 i la major part d’aquestes són 
compartides amb els homes i no a l’inrevés. D’aquesta manera, 
la lectura que fan els xiquets és que tenen possibilitats d’exercir 
qualsevol tipus de professió, mentre que les xiquetes solament 
poden tenir accés a unes poques ocupacions, que, a més, estan 
infravalorades socialment, les anomenades expectatives de gènere. 
A més a més, els homes apareixen desenvolupant la seua activitat 
majoritàriament en l’àmbit públic, mentre que les dones ho fan 
en l’àmbit privat.

Un altre estudi més recent, realitzat a la Universitat de València 
per Ana López Navajas (2014), analitza totes les assignatures de 
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1er a 4rt d’ESO en 109 llibres escolars de tres editorials, també 
ens mostra uns resultats demolidors: en primer lloc, la presència 
de les dones en aquests manuals sols apareixia en un 7’5% de les 
ocasions. En segon lloc, ens mostra com a mesura que avancen els 
cursos i les assignatures aprofunditzen més, les dones van perdent 
pes. En la primera etapa (1r i 2n d’ESO) solament són mencio-
nades en un 10% de les vegades, però en la segona etapa (3r i 4t 
d’ESO) apareixen en un 7% de les ocasions.

Com podem adonar-nos, a les aules estem ensenyant una cul-
tura on les dones queden relegades a una segona posició i es desva-
loritzen les tasques que se’ls assigna socialment; com diria Simone 
de Beauvoir som “les altres”, El segon sexe, i com encunya Celia 
Amorós, les idèntiques. Aquesta exclusió, no solament deixa les 
xiquetes i les joves sense referents ni models on reconéixer-se, sinó 
que a més distorsiona la història invisibilitzant les dones i menys-
preant les tasques feminitzades.

També els contes infantils, les imatges o els continguts trans-
meten estereotips sexistes. Els xiquets són definits com a forts, 
independents, aventurers, curiosos. Per contra, les xiques són sub-
mises, afectuoses, dèbils. Contes com Blancaneus o Ventafocs, en 
què les xiquetes es veuen reflectides en les protagonistes, aquestes 
són mares, mestresses de casa, o esposes; els xics, en canvi, són 
els valents i forts que van a salvar-les. Cal destacar també els “fi-
nals feliços” d’aquestes històries, en què apareix un príncep blau i 
acaben casant-se, oferint d’aquesta manera un model de relacions 
sexoafectives estereotipades, així com una forma de realització 
personal (Moreno, 2000). A més, quan en els contes apareix una 
dona que infringeix les normes establertes de ser una bona mare o 
una bona esposa, es tracta d’una bruixa o una madrastra com una 
persona roïna i desequilibrada.
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Amb això, veiem com els contes tradicionals perpetuen este-
reotips sexistes i contribueixen a preparar els xiquets i les xiquetes 
per tal que assumisquen el paper que la societat els hi ha assignat 
(actiu i emancipador per als xiquets i passiu i submís per a les 
xiquetes).

Currículum ocult

De manera paral·lela, trobem el currículum ocult. Aquest és el 
conjunt de normes, actituds, expectatives, creences i pràctiques 
que s’aprenen i s’interioritzen de manera inconscient en els meca-
nismes i l’estructura dels centres educatius. Tot allò que aprenem 
de manera implícita i sense consciència (Enguita, 1990). Aquest 
no solament està present a l’aula, sinó que també inclou tots els 
espais físics (pati, menjador, aules...). Així com tot allò no físic, 
és a dir, les relacions que s’hi estableixen entre els i les mestres i 
l’alumnat.

El currículum ocult, en relació amb la transmissió d’estereotips 
sexistes, es pot manifestar de diferents maneres; així, Santos (1996) 
fa una anàlisi exhaustiva i profunda d’aquestes. Tot seguit, expli-
quem de manera detallada algunes d’aquestes diverses formes en 
què es manifesta el currículum ocult.

Les expectatives del professorat respecte als xiquets i les xiquetes 
són una forma de configurar el gènere. La concepció dels mestres 
respecte a la capacitat dels i les alumnes i les expectatives respecte 
al seu rendiment es converteixen en millors resultats. Per exemple, 
s’espera de les xiquetes que no diguen insults; si ho fan, rebran 
un càstig. S’espera dels xiquets que no siguen uns ploramiques; 
si ho fan, se’ls recriminarà. Un altre exemple ben visible podria 
ser el tractament diferenciat que reben les xiquetes i els xiquets a 
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Educació Física. Wright (1995, 1997) exposava que el llenguatge 
dels professors d’EF associava els xiquets amb l’habilitat, la rudesa 
i la perseverança mentre que les xiquetes, se les relacionava amb 
l’absència d’aquestes qualitats. També, un estudi realitzat per Váz-
quez, Fernández, Ferro, Learreta i Viejo (2000), va concloure que 
els professors atenen més als xics que a les xiques, tant en raons de 
control com d’ensenyament. A més a més, evidenciava l’existència 
d’una major oferta d’activitats que tradicionalment es consideren 
masculines, de manera que provocaven una disminució en la par-
ticipació de les xiques a classe d’EF. 

Pel que fa a la visibilitat dels xics, segons Santos (1996), aques-
ta està relacionada amb els codis de comportament que existei-
xen a les aules segons els quals unes conductes es converteixen en 
desitjables o indesitjables. Elles han de tindre un comportament 
especial i diferent al dels xics, els quals tenen una conducta més 
disruptiva i conflictiva a través d’accions de protesta, de reclam o 
d’agressivitat. Deixant a banda els judicis de valor, són més visibles 
perquè acaparen l’atenció del professorat. Contràriament, d’elles 
s’espera un comportament obedient i passiu, i no “se’ls permet” 
una actitud agressiva i contestatària. No obstant això, Subirats 
(1994) exposa que no solament els xiquets que són més disrup-
tius tenen una major atenció, sinó que els xiquets que van més 
avançats i tenen un bon comportament també reben més atenció 
que les xiquetes en qüestions de feina de classe. D’aquesta manera, 
segons una investigació realitzada a Catalunya, d’una banda, les 
xiquetes responen a aquesta mancança d’interacció amb actituds 
de passivitat, són més tímides i introvertides, i així, menys visibles, 
i, d’altra banda, quan són estimulades de la mateixa manera que 
els xiquets, aquestes participen notablement.

Quant a la configuració de l’espai, cal destacar que l’ús i 
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l’estructura de l’espai tenen un significat invisible, ocult. Els es-
pais reprodueixen els patrons de comportament sexista. En molts 
centres educatius, els banys de les xiquetes tenen espills i el dels 
xiquets no; al pati trobem els espais d’activitats esportives com el 
futbol (esport històricament masculí) en els espais centrals, així 
la poca existència de dones en aquest esport, expulsa les xiquetes 
cap als espais laterals, no significatius, del pati5 (Grugeon, 1995; 
Subirats i Brullet, 1992).

Una altra faceta del currículum ocult són els ritus i les normes 
establertes a l’escola, que tot i no estar escrites en cap lloc, s’accepten 
com allò normal. En infantil, per exemple, quan la xicalla utilitza 
davantal, elles el portaran de color rosa i ells de color blau. O les 
diferents salutacions que els mestres realitzen entre ells: entre xics 
xocar-se la mà o el puny, i entre xiques fer-se dues besades.

I impregnant-ho tot, trobem també el llenguatge, Subirats 
(1994) ens explica que algunes formes sexistes del llenguatge 
s’impregnen en la pràctica quotidiana dels i les educadores i su-
posen una exclusió sistemàtica de les xiquetes. En concret, l’ús 
normatiu del masculí per a referir-se a un grup en què hi ha tant 
xiquets com xiquetes, o inclús quan en el grup sols hi ha un xi-
quet. Aquest fet fa que s’ignore la presència femenina i, de manera 
subtil o explícita, les xiquetes es senten discriminades. Un exem-
ple molt clar d’aquest fet (basat en una experiència pròpia com a 
mestra d’educació infantil) és el següent: a l’hora d’anar al pati la 
mestra es va dirigir a la classe en general i va dir «ara tots els xiquets 
eixiran al pati», de sobte una de les xiquetes va preguntar amb la 

5 Són rellevants en aquest sentit els treballs sobre ocupació i ús de l’espai del 
pati realitzats en una escola de Norwich (Anglaterra) amb xiquets i xiquetes de 7 a 14 
anys (E. Stutz, 1992; Elizabeth Grugeon, 1995), i en el context espanyol, la investigació 
de Gloria Arenas.
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innocència que caracteritza aquestes edats: «i les xiquetes?».

A banda de l’ús normatiu del masculí, també trobem sexisme 
en el llenguatge en l’ús d’adjectius que utilitzen els adults a l’hora 
de dirigir-se a un xiquet o a una xiqueta. En el cas dels xiquets, 
s’utilitzen adjectius com (valent, campió, fort...), en canvi per a 
dirigir-se a les xiquetes, s’utilitzen expressions que fan al·lusió al 
seu cos i a la seua bellesa (guapa, preciosa, princesa...). Al capda-
vall, totes aquestes formes i experiències influeixen en el desenvo-
lupament de la personalitat dels xiquets i les xiquetes; d’aquesta 
manera, aprenen allò que esperem d’ells i d’elles.

La coeducació, una proposta per al canvi

Amb  la darrera anàlisi, hem pogut clarificar com opera l’escola a 
través dels mecanismes inscrits en el sistema educatiu, generant 
formes de discriminació que afecten especialment les xiques. Mal-
grat l’agrupació de xiques i xics a les aules, l’escola mixta es queda 
molt lluny de generar igualtat per a ambdós sexes, ja que a més de 
l’escolarització conjunta es requereix un canvi de model cultural 
i estructural. 

Des de la proposta del model coeducatiu, es planteja la desapa-
rició progressiva d’aquests mecanismes discriminatoris, no sols en 
l’estructura formal de l’escola, sinó també en la ideologia i en les 
relacions educatives –allò que fa referència al currículum ocult– 
(Subirats, 2009). Per la qual cosa veiem la necessitat d’anar un 
pas més enllà, articulant pràctiques educatives que integren una 
perspectiva de gènere de manera transversal.  

Per tant, d’acord amb la concepció de coeducació que aporten 
Heredero i Muñoz (2009), l’entenem com un:
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procés educatiu intencionat, l’objectiu del qual és el desen-
volupament integral de les persones, partint de la conside-
ració que aquestes tenen una realitat diferenciada segons el 
sexe, i que forma a eixes persones per una convivència social 
i igualitària (p. 140).

Treballar la coeducació no vol dir educar en igualtat, sinó educar 
per a la igualtat, per això hem d’atendre als processos de construc-
ció de les identitats de gènere, observant les discriminacions per 
tal de poder contrarestar-les i anular les limitacions que imposen 
els estereotips sexistes.

Es tracta de potenciar un tipus d’educació que desenvolupe les 
qualitats i habilitats de la xicalla, sense el biaix de gènere, adquirint 
coneixements, actituds i valors de manera íntegra i aplicant inter-
vencions en tota l’organització escolar. Aquest model implica una 
transformació dels models culturals de gènere, afavorint la cons-
trucció d’un model de societat més igualitari. Es tracta també de 
buscar la implicació de tota la comunitat educativa, per la qual 
cosa és necessari concienciar tant al professorat i a l’alumnat, com 
a les famílies, per tal de modificar actituds i continguts.

Propostes concretes

A continuació desenvolupem unes línies generals d’acció que 
orienten l’articulació de processos coeducatius a les escoles. Una 
proposta de treball que introduïsca la perspectiva de gènere de 
manera transversal en tot el procés educatiu. Així, els següents 
aspectes són aplicables a l’organització del centre, la comunitat 
educativa, el projecte educatiu i curricular, i les activitats de l’aula.

Pel que fa als continguts del currículum formal, és imprescin-
dible la visibilització de figures femenines que van tenir rellevàn-
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cia en algun àmbit de la cultura o la societat i han sigut ocultades, 
així com la reelaboració dels relats científics en cada matèria. La 
falta de referents influeix en les expectatives que les xiques es fan 
respecte a allò que volen ser en la vida adulta. Dones importants 
com la científica Marie Curie, premi Nobel i descobridora de la 
radioactivitat; l’escriptora Simone de Beauvoir, l’obra de la qual va 
ser fonamental en la història del feminisme; Rosa María Gálvez, 
una de les millors dramaturgues del segle xviii, i tantes altres silen-
ciades. Integrar-les en el currículum escolar de forma equitativa a 
les figures masculines, ja que el fet que les dones formem part del 
món cultural, ens dóna el reconeixement social que ens mereixem 
i ens legitima com a persones de ple dret (Arroyo, 2013).

Un altre aspecte quant a la integració de coneixements, com 
comentàvem adés, és reconsiderar aquells aprenentatges que es 
consideren bàsics per a la subsistència de totes les persones: cura, 
higiene, neteja, menjar, etc., –l’anomenat treball reproductiu– i 
que sostenen tot l’entramat del treball productiu. Cal integrar tots 
aquests elements i revaloritzar-los, mostrant així la importància 
que tenen per a la societat. Introduir exemples d’homes realitzant 
tasques domèstiques i de cura de la resta de persones i mostrant-
ne l’afecte i sensibilitat. D’aquesta manera, també fomentem 
la corresponsabilitat de les tasques en l’àmbit familiar i social, 
trencant amb el paradigma de la conciliació.

Aquells aprenentatges vinculats amb allò productiu, haurien 
de presentar-se eliminant els estereotips de gènere, la qual cosa re-
percutiria a l’hora de l’elecció dels estudis professionals i animaria 
a l’elecció d’estudis tècnics a les xiques i d’estudis socials als xics. 
En aquest sentit, és necessari posar exemples d’homes i dones que 
realitzen oficis que tradicionalment es consideren propis de l’altre 
sexe; per exemple, una directora d’institut o una mecànica; un 
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infermer i un home de la neteja.

D’altra banda, és rellevant la incorporació de llibres i contes 
que evidencien la diversitat dels rols de gènere –i de les diferents 
identitats, com els transgènere–, i que trenquen amb estereotips 
representant xiques i xics en papers no tradicionals. Històries en 
les quals la xicalla fuig de receptes tradicionals respecte a com 
s’han de comportar davant l’amor, desterrant la idea de l’amor 
romàntic i de la cultura heteronormativa, per a exposar la diver-
sitat de les relacions sexoafectives. Afortunadament, cada vegada 
apareixen més contes en què es trenca amb els estereotips sexistes, 
com ara: La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila Ló-
pez i Myriam Cameros, i El principe ceniciento, de Babette Cole, 
entre d’altres.

Com bé apunta Subirats (2009), és necessari promoure l’accés 
de les xiquetes en igualtat de condicions, a totes les formes de 
cultura, activitats, jocs i esports als quals tenen accés els xiquets. 
Per això hem de fomentar la participació de les xiquetes en els jocs 
i esports associats normalment amb els xiquets (bàsquet, futbol) i 
que d’aquesta manera ocupen els espais del pati normalment mas-
culinitzants. Així mateix, hem d’ensenyar els xics a participar en 
els jocs de les xiques donant valor a les cançons i costums que tra-
dicionalment han practicat elles (jugar a corda, sambori o nines), 
explorant mitjançant la ferramenta del joc el món dels afectes, de 
les cures i el suport mutu. D’aquesta forma, es valoraran els aspec-
tes positius i educatius que tenen tots dos.

El llenguatge, un dels elements del currículum ocult, ajuda 
a construir la nostra concepció del món i de la realitat. Veiem 
la necessitat d’establir un pla de treball per a modificar el llen-
guatge sexista i alhora aquelles pautes i actituds que generen. Per 
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tal de visibilitzar la presència de les xiques, no hem d’utilitzar 
l’ús del masculí com a genèric perquè les obvia i menysvalora. 
Hem d’anomenar tant en masculí com en femení (els xiquets i 
xiquetes poden eixir al pati). També es poden utilitzar els termes 
genèrics que inclouen tots dos sexes (l’èsser humà, el professorat, 
la xicalla), que fan possible la representació de les unes i les altres 
sense ocultar ningú.

Hem d’evitar també expressions al llenguatge que presumei-
xen d’una falsa superioritat masculina; per exemple, «eres una 
“nenaza”» o «corres com una xica». Aquestes expressions no són 
innocents i creen una imatge simbòlica negativa del que significa 
ser una xiqueta, amb menys valor del que significa ser un xiquet. 
Tampoc podem consentir que es facen deduccions generalitzado-
res del tipus les xiques no poden..., els xics no han de..., són menys o 
més... No s’han de passar per alt aquestes expressions quotidianes i 
hem de concedir-los la importància que es mereixen.

Quant a la visibilització de les xiques a l’aula, hem de donar es-
pai i valor propi a les paraules d’elles. Controlar aquelles actituds 
dels xics, com parlar per parlar, o corregir de forma reiterada allò 
que diuen les xiques o fan, que normalment estan destinades a 
cridar l’atenció i tindre lideratge. Per altra banda, s’ha de donar el 
mateix grau de responsabilitat tant a xics com a xiques, en aspectes 
de presentació o organització, en els deures que s’encomanen.

Un altre eix que cal treballar és el de l’educació emocional, 
per tal de donar-li espai a l’aula a la gestió i exteriorització dels 
sentiments i emocions. Cal treballa les emocions de manera que 
la xicalla puga connectar amb allò que sent, sàpiga identificar-ho 
i exterioritzar-ho sense cap tipus de pudor. Aquest tipus de treball 
repercuteix en l’autoestima dels xiquets i xiquetes a més de poten-
ciar el suport en el grup. Són necessaris aquests espais reparadors 
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que potencien la transformació personal i grupal.

Generalment, a causa dels rols de gènere, les dones tenen baixa 
autoestima i poca confiança en si mateixes, i els homes no saben 
com integrar els seus conflictes emocionals. Tots dos necessiten 
aprendre a reconéixer les seues emocions i canalitzar-les, alhora 
que desenvolupen habilitats i actituds que contribueixen a esta-
blir altres models de relacions menys dominants i destructives. 
D’aquesta manera, s’incideix en aspectes relacionats amb la cura 
d’elles mateixes, la cura de persones i de l’entorn des de l’ètica de 
la cura (Eguilaz, 2011).

Tot i que actualment es treballa la temàtica de gènere en les di-
verses escoles i instituts, considerem que encara hi ha moltes man-
cances en la manera d’abordar-ho. S’ha instal·lat una dinàmica de 
treballar fent-ho de forma puntual i esporàdica, és a dir, duent a 
terme una pràctica simbòlica el dia de la dona o de la violència de 
gènere (fent mans roges i enganxan-les per l’institut), o realitzant 
tallers aïllats del context de l’escola i de l’aula durant un període 
de temps molt curt. En aquestes pàgines no pretenem deslegiti-
mar aquestes propostes educatives, sinó més aviat fer una crítica 
constructiva per tal de millorar-les d’una manera col·lectiva. Pen-
sem que hem de tendir cap a un model coeducatiu, emancipador 
i transformador on es treballe de manera contínua i transversal.

En aquest sentit, existeixen ja diverses propostes didàctiques 
que s’apropen a aquesta línia de treball. Podríem destacar un pro-
jecte d’investigació-acció participativa (IAP) molt interessant rea-
litzada per Fil a l’agulla, CoeducAcció, CreArt i CàmeresiAcció, 
que té com a objectiu acompanyar una escola durant un any per 
a incorporar la coeducació de manera transversal. Aquest projec-
te s’ocupa de treballar amb tota la comunitat educativa a través 
de xerrades a les famílies, formació al professorat i tallers amb 
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l’alumnat; tracta de fer conscients de la desigual socialització que 
reben xiquetes i xiquets; dona ferramentes per a educar amb pers-
pectiva de gènere, i posa sobre la taula valors considerats femenins 
com per exemple la cura, les emocions o la cooperació.

Recapitulem...

D’aquesta manera, i amb tot el que hem exposat, ens trobem da-
vant una realitat complexa, ja que si bé s’ha assolit l’escola mixta i 
les lleis educatives caminen cap a l’objectiu de la igualtat, podem 
veure que ens queden moltes qüestions a treballar. Tot i que hi ha 
una regulació que pren sensibilitat i perspectiva de gènere, sabem 
que, a part de les mancances que presenten, moltes vegades les 
lleis van per un camí i la realitat quotidiana per un altre.

Com hem vist, les institucions produeixen i reprodueixen un 
sistema sexe-gènere basat en la dominació cap a les dones i altres 
oprimides que no encaixen en la normativitat de gènere. D’una 
banda, observem que amb el currículum explícit a través dels lli-
bres de text i el material escolar, hi ha una invisibilització de les 
dones i d’una cultura associada a la feminitat, així com uns es-
quemes de producció de subjectivitats i identitats de gènere for-
tament marcades que encorseten. D’altra banda, el currículum 
ocult amaga tot un  seguit de relacions desiguals que situen les 
dones en una posició subordinada.

Cal intervenir, doncs, per a incorporar la perspectiva de gène-
re, no sols en tallers puntuals i esporàdics, sinó també de manera 
transversal i quotidiana a les nostres escoles i instituts. Trencant, 
així, amb el sistema sexe-gènere assentat i oferint models alterna-
tius que fomenten la igualtat, així com potenciant el pensament 
crític i el feminisme com a teoria crítica. 
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La coeducació, com hem descrit, ens ensenya que no sols ens 
cal amb una escola mixta, sinó que són necessàries tot un seguit 
d’intervencions potents arrelades a la crítica feminista amb la im-
plicació de tota la comunitat educativa i articulant tots els eixos 
que conformen la institució.

Reivindiquem alternatives educatives que proporcionen no-
ves eines de transformació, facilitant així un canvi de la mà de 
l’apoderament de les dones i altres oprimides per a revertir una 
estructura de dominació. El primer pas per a construir és desna-
turalitzar el sistema que ens oprimeix, visibilitzant les relacions 
i estructures que ens travessen. Una vegada conscienciades de la 
posició que ocupem, capgirem la situació. 
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El pati com a espai de re-
producció de relacions de 
poder en funció del gène-
re

Anna Gil-Mascarell Garcia i Daniel Martos i Garcia

Avui he arribat al moment de l’esbarjo, aparentment tot és normal: 
xiquets i xiquetes jugant per totes bandes, s’escolten molts crits, un 
parell de xiquets menuts corren a tota velocitat pel meu costat, un 
fum de pilotes es concentren al camp de futbol, a la dreta una mestra 
escridassa un parell de xiquets, al fons dues xiquetes riuen mentre 
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juguen amb la sorra... Observe un ambient d’alegria. És el seu 
moment, el moment de major llibertat, on poden fer i desfer al seu 
gust. 

Però hi ha alguna cosa que em crida l’atenció, que no m’acaba 
d’agradar. Es tracta de conductes subtils, quasi invisibles per als 
nostres ulls, però que mostren que ni l’escola ni el pati són aliens a 
les relacions de poder. Llavors, es dóna una situació que em colpeja, 
es tracta d’una xiqueta de primer que s’apropa i em demana que li 
agafe un cèrcol, mire a la dreta i el veig a una distància de deu metres 
de nosaltres. Estranyada li dic que vaja ella i l’agafe, llavors en veu 
baixeta em diu que no vol, li fa por entrar al camp de futbol. Em 
pregunte si el pati és de tothom. Pot tot l’alumnat trepitjar el tros de 
pati que desitja? 

Amb els dies veig que en les seues rutines diàries, els comportaments, les 
maneres d’ocupar l’espai, els jocs o les relacions que es donen hi ha una 
clara marca de gènere que, gairebé tothom al pati, té interioritzada i 
assumida. Això em preocupa i és per això que em decidisc a estudiar-
ho d’una forma més acurada.

Fragment basat en el diari d’observació d’un pati escolar de la 
ciutat de València. 

Gener de 2016.



73

L’escola i el gènere: reproducció o transfor-
mació

L’escola és una institució a la qual se li ha encomanat la funció 
de transmetre una cultura a l’alumnat, per tal que les noves ge-
neracions s’insereixen a la societat. Però, quina cultura i de quina 
manera? Aquesta és una qüestió que genera un gran debat entre 
diversos sectors i maneres d’entendre l’educació.

D’una banda, predomina la idea que veu la cultura en 
l’educació com a objectiva, estàtica, universal i perfectament deli-
mitada (Giroux, 1990). D’aquesta manera, resulta inqüestionable 
tot allò que ocorre en la vida escolar, com ara, les diverses rutines, 
la selecció dels continguts per al currículum, el currículum ocult, 
el tipus d’avaluació, etc.

En contraposició a aquesta visió, trobem la idea que la cultura 
transmesa a l’escola mai serà neutral, ja que sempre respon a uns 
interessos ideològics i polítics. A més, s’entén que el coneixement 
escolar es troba carregat de subjectivitats i fortament influenciat 
per construccions socials i culturals. En aquest sentit, diversos au-
tors i autores han fet una forta crítica a la idea dominant que veu 
l’escola com a objectiva, com una força hegemònica inqüestio-
nable, seguint els arguments d’Apple (1986). El mateix Giroux 
(1990) exposa que el coneixement escolar és una representació 
particular de la cultura hegemònica, privilegiada i amb uns inte-
ressos concrets. A més, afegeix que la cultura escolar legitima un 
llenguatge, unes relacions socials i unes experiències vitals, entre 
d’altres, que suposen ser un privilegi per l’estudiantat procedents 
de les classes dominants, mentre que desqualifica els grups subor-
dinats. Així doncs, tal com ja van apuntar Bourdieu i Passeron 
(2001), l’escola du a terme una reproducció social i cultural que 
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provoca la perpetuació de les relacions de poder existents a la so-
cietat i que, en paraules de Grundy (1994), perpetua l’estructura 
social gràcies al control i la manipulació  de l’ambient.

Malgrat aquesta concepció –en certa manera fatalista– exis-
teix una corrent important que entén l’escola com un espai de 
canvi, on es desenvolupe una pedagogia contrahegemònica i 
on l’aprenentatge, allunyat de veritats absolutes, es duga a ter-
me mitjançant el qüestionament, el debat i la crítica de tot allò 
que ens envolta. Aquesta concepció dóna suport a una escola 
que fomente l’anàlisi i el rebuig de totes les formes d’opressió, 
la injustícia, la desigualtat, el silenciament de les veus marginals 
i l’existència d’estructures socials autoritàries (Ellsworth, 1999). 
Per tant, l’escola hauria de tindre cura i intervindre conscientment 
en l’organització escolar, el currículum explícit i ocult, els diver-
sos moments escolars i les relacions personals, entre d’altres. En 
aquesta línia, Giroux (1990), d’una banda, exposa la necessitat de 
veure les escoles com “esferes públiques democràtiques”, és a dir, 
que es convertisquen en espais dedicats a potenciar la persona i la 
societat. D’altra banda, planteja la idea que el professorat ha de 
deixar de ser personal tecnòcrata i esdevindre “intel·lectuals trans-
formatius”, és a dir, que eduquen per a l’acció transformadora, per 
al risc, per a un canvi institucional, en contra de l’opressió i a favor 
de la democràcia.

Així doncs, entendríem que l’educació pot ser també una eina 
de transformació i canvi social. És a dir, una ferramenta per garan-
tir i promoure la igualtat dintre de la diversitat, per atendre totes 
les necessitats de l’alumnat, un espai on es duga a terme i es pro-
moga la democràcia, on es qüestione qualsevol forma de coneixe-
ment, etc. Amb tot, podríem dir que l’educació es pot veure com 
una ferramenta de reproducció de desigualtats però també com 
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un espai de transformació social i cultural. I en aquesta tessitura, 
què passa amb les qüestions de gènere?

Doncs bé, cal dir que el concepte reproducció també és utilitzat 
pels moviments feministes, tot i que amb diferents matisos en 
funció del corrent. D’una banda, el feminisme socialista centra la 
mirada en com l’educació reprodueix la divisió sexual del treball 
en els àmbits domèstic i econòmic. I, d’altra banda, el feminisme 
radical entén que el concepte reproducció no sols es queda en la 
divisió de treball, sinó que va més enllà: el concepte reproducció 
també es refereix al domini dels homes sobre les dones (Hernàn-
dez, Beltran i Marrero, 2005). És més, les tesis radicals estudien 
els mecanismes i espais on es reprodueix el sexisme com un procés 
cultural, i tenen com a objectiu l’abolició del gènere com a realitat 
cultural opressiva (Jiménez, 2003).

Tot i que amb els anys s’han donat petites passes per acabar 
amb aquestes injustícies, encara no se n’han fet prou, per la qual 
cosa, l’escola roman com un espai que reprodueix i perpetua un 
sistema sexe-gènere. Aquesta dicotomia a l’espai escolar es ma-
nifesta tant en el currículum oficial com en l’ocult. En l’oficial, 
podem observar una invisibilització de les dones en totes les àrees 
curriculars. Ara bé, és important parar atenció al pes que té el 
currículum ocult, és a dir, tot aquell aprenentatge no explicitat al 
currículum oficial, habitualment transmés d’una manera incons-
cient però eficaç (Apple, 1986; Torres, 1998). Hi ha una infinitat 
d’espais i moments escolars amb una forta càrrega de gènere, i 
dintre d’aquest gran ventall ens agradaria destacar el pes que té el 
pati escolar. Veiem, doncs, que es tracta d’un espai marcadament 
androcèntric que, com veurem més endavant, es pot observar en 
l’estructura arquitectònica, els tipus de materials proporcionats, 
les relacions que s’hi donen, etc.
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Al capdavall, creiem que un pilar central en tot mestre o mestra 
que entega l’escola com un espai de transformació és, o hauria de 
ser, dur a terme una pedagogia amb mirada feminista. 

El pati escolar, un espai travessat pel poder i 
els estereotips 

El pati escolar representa el moment de major llibertat que pos-
seeix l’alumnat dintre de l’escola. Es tracta d’un espai no dirigit 
per l’adult i on els xiquets i xiquetes poden actuar d’una manera 
lliure i autònoma; és per això que aquest moment es dedica al joc 
i a l’esbarjo. És també un espai idoni per a la socialització, ja que 
la naturalesa del pati promou les relacions interpersonals entre 
l’alumnat. 

El fet que l’alumnat haja estat socialitzat dintre d’un sistema 
sexe-gènere afavoreix que en les relacions i activitats que realitzen 
al pati es projecten conductes amb una forta càrrega de gènere. Per 
tot això hem considerat que observar tot allò que es dóna al pati 
escolar ens pot donar molta informació sobre com aquest espai 
produeix i reprodueix el patriarcat. I tot plegat, amb l’objectiu 
principal de realitzar una anàlisi que ens servisca per a dur a terme 
una intervenció per al canvi.

Són diversos els estudis desenvolupats sobre allò que ocorre du-
rant moment d’esbarjo. Destaquem a qui va ser una de les pioneres 
en aquest àmbit, Grugeon (1995), qui analitzà les implicacions de 
gènere dintre de la cultura de pati, èmfasitzant les cançons escolars 
de les xiquetes. A l’Estat espanyol, un punt d’inflexió es va marcar 
amb Bonal (1998), ja que a més de ser innovador en aquesta línia 
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d’investigació, també realitzà una proposta metodològica per dur a 
terme estudis d’aquesta índole. D’aquesta manera, basant-se en els 
treballs d’aquest autor, han anat sorgint un seguit d’investigacions 
al respecte que posen de manifest la possibilitat d’entendre el pati 
com un camp de recerca travessat pel poder (Cantó i Ruiz, 2005; 
Molins, 2009; Tomé i Ruiz, 1996; Subirats i Tomé, 2010). 

En el nostre cas, Bonal (1998) també ha estat un referent per 
enllestir el nostre estudi. A continuació, presentem els resultats 
extrets després de realitzar una observació participant al pati d’una 
escola de la ciutat de València durant un mes de duració. L’anàlisi 
de les dades s’ha desenvolupat atenent aspectes diversos, com ara: 
la distribució i ocupació de l’espai, les activitats que es duen a 
terme i les relacions de poder que brollen dintre de l’entramat de 
les relacions socials.

Espais: distribució i ocupació

L’anàlisi dels espais és una temàtica que ens preocupa principal-
ment, tant pel que fa a la distribució del pati escolar, com la seua 
ocupació en funció del sexe. Hem de tindre en compte que el pati 
perpetua un sistema que exclou les xiquetes de l’espai públic, en 
aquest cas del pati escolar, i alhora atorga protagonisme a tot allò 
tradicionalment entés com a masculí.

Així, si fem una ullada a les tesis de l’urbanisme feminista, tro-
bem com aquesta corrent exposa que les ciutats són dissenyades 
agafant com a prototip representatiu d’usuari l’home blanc. Con-
següentment, l’espai públic ha estat pensat per atendre les necessi-
tats que té la figura masculina en la societat. D’aquesta manera, hi 
ha grups oprimits, per raó d’ètnia, religió, gènere o orientació se-
xual, que es queden exclosos de la participació en la vida pública. 
És per això que l’urbanisme feminista apel·la a construir els barris 
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de forma que no es perpetuen les diferències i les desigualtats, 
creant ciutats inclusives que tinguen en compte la diversitat real 
de la societat, per tal de poder garantir el dret a una ciutat per a 
tothom (Muxí i altres, 2011). A més, també es fan aportacions en 
l’àmbit escolar; així, per exemple, Ciocoletto i Gutiérrez (2013) 
observen que el disseny dels patis escolars de quasi totes les escoles 
públiques de Catalunya dóna més privilegis a les activitats tradi-
cionalment enteses com a masculines, en concret, referencien el 
fet que els camps esportius se situen al centre del pati.

En el nostre cas, les dades derivades de l’observació corrobo-
ren aquest fet: els camps esportius ocupen un espai molt ampli 
i central al pati escolar (com es pot observar en la figura 1). Es 
tracta de camps de futbol i de bàsquet (esports tradicionalment 
entesos com a masculins) que es troben just a la porta d’entrada 
de l’escola, una zona molt assolellada. A més a més, aquest es-
pai compta amb una gran quantitat de recursos i materials que 
afavoreixen un joc més còmode, com ara unes bones porteries, 
pilotes, una pavimentació adequada, una delimitació dels camps 
ben marcada amb línies pintades a terra, etc. Malauradament, no 
trobem cap espai dedicat a una activitat o esport estereotipat com 
a femení. D’aquesta manera, es normalitza aquest androcentrisme 
que privilegia el món masculí i alhora invisibilitza el món femení.

D’altra banda, si ens desplacem a la zona de darrere de l’escola, 
trobem un espai més menut, pobre pel que fa a equipament i 
material escolar i amb unes característiques climatològiques que 
juguen també en la seua contra (inundacions freqüents, vent, fred 
i poc de sol). El pati també compta amb una zona gran de sorra, 
però aquest espai és un projecte inacabat de gimnàs i no un lloc 
expressament construït per a potenciar l’experimentació amb so-
rra, per la qual cosa no té unes bones condicions per al joc. Per 
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Figura 1. Plànol del centre escolar on es va dur a terme l’observa-
ció
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últim, també hi ha una porxada, es tracta d’un espai fosc amb un 
camp de baló presoner (també conegut com a cementeri), amb 
diversos racons i pilars que faciliten seure i parlar.

Una vegada descrits els diversos espais que conformen el pati, 
cal parar atenció a l’ocupació d’aquests per part dels i les alumnes. 
En primer lloc, els camps esportius són ocupats majoritàriament 
per xics majors, mentre que per la perifèria d’aquests trobem so-
bretot grups de xiques assegudes. Quan ens desplacem a la zona 
de darrere, veiem que hi ha més heterogeneïtat, trobem que és una 
zona freqüentada per l’alumnat més menut, però també per grups 
de xiques majors i grups mixtes. Pel que fa a la zona de la sorra, 
cal dir que sobretot és ocupada per les xiquetes i xiquets menuts, 
que acostumen a jugar amb ella. I, per últim, el porxo és ocupat 
per un grup mixt i per diversos grupets de xiques majors. Així 
doncs, observem que els xics acostumen a ocupar llocs centrals i 
més amplis, mentre que les xiques freqüenten zones perifèriques i 
de dimensions reduïdes.

Amb tot, identifiquem que es dóna un repartiment desigual 
dels espais en funció del sexe i l’edat. Tal com exposen Rodríguez 
i García (2009), els espais del pati estan distribuïts de forma jeràr-
quica, on els xiquets en general i els majors en particular tenen 
més possibilitats de disposar d’espais amplis. 

La causa d’aquest repartiment d’espais vindria donada pel pro-
cés de socialització a què els xiquets i xiquetes es veuen sotmesos, 
mitjançant el qual al col·lectiu femení se’l prepara per a desenvo-
lupar-se en espais menuts i íntims i al masculí se’l prepara per a 
l’espai públic (Rodríguez i García, 2009). Però no sols això, sinó 
que, com ja hem explicat adés, trobem un androcentrisme en el 
disseny dels patis escolars, on s’agafa com a referent d’usuari la 
figura masculina. D’aquesta manera, ens adonem que la distribu-
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ció del pati contribueix a la jerarquització i invisibilització de les 
activitats que es duen a terme.

Activitats: estereotips i jerarquies

Són moltes i molt diverses les activitats que es realitzen al pati de 
l’escola; tanmateix, la seua anàlisi ens destapa els rols i poders que 
s’hi amaguen.

En primer lloc, si estudiem les característiques de les activitats 
en funció del sexe, trobem diferències notòries i força interessants. 
Així, les xiques, per la seua banda, d’una manera majoritària duen 
a terme activitats amb una intensitat física baixa, en què predomi-
nen les habilitats comunicatives i intel·lectuals, i amb unes temàti-
ques de joc que giren al voltant de l’estètica, el consum i el treball 
de cures. Per altra banda, els xics acostumen a realitzar activitats 
amb una intensitat més elevada, amb predomini d’habilitats mo-
trius i en què mostren actituds de valentia, agressivitat i força. 
Amb aquestes observacions es reforça la idea, ja detectada en altres 
estudis (Tomé i Ruiz, 1996; Rodríguez i Garcia, 2009), que els 
xiquets i xiquetes reprodueixen en els seus jocs rols i estereotips 
de gènere. 

En aquest sentit, hem detectat que es generen jerarquies entre 
les diverses activitats. Les activitats més valorades són les esporti-
ves, situant al capdavant el futbol. A banda, trobem que aquelles 
activitats que no demanen una intensitat física elevada de vegades 
són desprestigiades. En aquesta línia, Tomé i Ruiz (1996) exposen 
com l’activitat de seure i parlar, entesa moltes vegades com xafar-
dejar o xiuxiuejar, es veu desqualificada per les persones adultes. 
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Poders i gènere al pati

A mesura que creixem, anem aprenent i interioritzant un seguit 
de conductes i valors propis de la societat en la qual ens trobem, 
i és ací on anem construint la nostra identitat de gènere d’acord 
amb els estereotips de masculinitat i feminitat. Totes aquestes ca-
tegories de gènere s’articulen en una forma jeràrquica i, al capda-
munt, trobem el que Connel (1997) va anomenar masculinitat 
hegemònica.

Seguint aquesta línia, Swain (2000) va detectar que al pati es-
colar hi havia uns grups hegemònics i altres subordinats. Dintre 
dels grups hegemònics identificava xics amb actituds masculinit-
zades i dintre dels subordinats quedaven la resta. Nosaltres, en 
certa mesura també ho hem observat i, a més, ens hem adonat que 
dintre d’aquestes relacions de poder entre l’alumnat es desprenen 
conductes homòfobes.

Han estat diversos els conflictes i les injustícies que, derivades 
del xoc entre els gèneres, hem constatat. En primer lloc, hem parat 
atenció a les diverses situacions en què el col·lectiu masculí envaeix, 
molesta o agredeix les xiques en el seu joc. En segon lloc, trobem 
una desigualtat pel que fa a l’accés del material proporcionat per 
l’escola. Per una banda, observem que, en general, són els xics els 
qui en monopolitzen l’ús i, per l’altra, constatem la poca quantitat 
disponible del material que més agrada a les xiques. Per últim, i en 
referència a l’ocupació espacial, observem com són les persones amb 
actituds més masculinitzades les qui acaben ocupant més espais am-
plis i cèntrics, mentre que aquelles persones més feminitzades es 
queden a la perifèria i en espais molt reduïts. En aquest sentit, cal 
remarcar que no tothom té la possibilitat de disposar de tots els 
espais: el gènere i l’edat són uns condicionants molt determinants; 
així doncs, les xiques menudes són les més vulnerables.
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Implicacions pedagògiques

Al nostre parer, és tan important com necessari emprendre un 
procés de transformació que capgire aquesta situació de reproduc-
ció dels estereotips de gènere. Creiem que el canvi ha de vindre 
des de l’escola, amb un procés de participació que implique tota 
la comunitat educativa. Sols amb una participació plena es podrà 
engegar un projecte per caminar cap a la coeducació, que hau-
ria de conjugar, per una banda, un canvi en l’espai escolar i, en 
concret, del pati de l’escola, i, per altra banda, tirar endavant una 
transformació pedagògica.

Procés participatiu

Entenem la idea de procés participatiu com un espai d’apoderament 
individual i col·lectiu així com un exercici de democràcia. És un 
procés en què són els mateixos agents de la comunitat educativa 
els qui, mitjançant el debat, la deliberació i la implicació, influei-
xen directament en la presa de decisions d’una forma col·lectiva.

En aquest sentit, per realitzar un procés de canvi cobra gran 
importància viure eixa realitat concreta i prendre’n consciència. I 
és que, tal com Freire (1973) va exposar, l’acció alliberadora ha de 
vindre donada pels mateixos oprimits i oprimides,  ja que el com-
promís i la lluita organitzada ajuden les persones a deixar de ser 
objectes i passar a ser protagonistes i responsables. Tal com expo-
sa Novella (2008, p. 84) «convertir-se en agent significa sentir-se 
corresponsable del projecte» i, d’aquesta manera, és com podem 
arribar a un canvi real de la situació. 

Tot aquest procés es podria concretar en el següent full de ruta: 
avaluar la problemàtica, realitzar un treball de camp, organitzar 



84

les possibles propostes i, per últim, dur a terme el procés de trans-
formació (diversos autors, 2010). En el cas que ens ocupa, un pati 
escolar ple de xiquetes i xiquets, tot i que per a elles i ells aquest 
procés pot esdevenir «una experiència personal i col·lectiva que 
permet implicar-se en projectes socials que, mitjançant la paraula 
i l’acció compromesa, pretenen transformar la realitat propera» 
(Novella, 2010, p.78), hem de parar atenció a les seues caracterís-
tiques especials. 

Dintre de les diverses maneres de participació, creiem que la 
més adequada en aquest àmbit és la projectiva. És a dir, aquell 
tipus de participació en què deixem de veure l’infant com un 
consumidor (agent passiu) i passem a considerar-lo com una part 
activa de l’acció participativa, com un agent més de canvi (No-
vella, 2010). Si més no, entenem que la participació infantil és 
«l’essència del desenvolupament personal, col·lectiu i comunitari» 
(Novella, 2010, p. 78).

Creiem que aquesta situació s’ha de resoldre caminant cap a 
la coeducació, no es tracta sols d’un canvi en el disseny físic de 
l’escola sinó que implica també una transformació pedagògica. En 
aquesta direcció, tot seguit llancem un ventall d’idees a tindre en 
compte per a dur endavant un procés d’aquesta índole.

Transformació pedagògica i educativa

És necessari que les aules s’impregnen de les idees que ens aporten 
els feminismes i, d’aquesta manera, anar  transformant l’escola, 
pas a pas, cap a un espai que cerque la igualtat dins de la diversi-
tat. Són diverses les mesures que es poden prendre; a continuació, 
com dèiem, deixem un seguit de propostes.
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Per una banda, en l’àmbit curricular les mesures són diverses. 
Cal fer una revisió dels continguts amb l’objectiu d’introduir tant 
la visió de les dones com la seua figura en totes les àrees curricu-
lars. No sols això, sinó que també cobra rellevància treballar de 
manera transversal la qüestió de gènere i reivindicar la configu-
ració d’un espai fix en l’horari escolar per a tractar totes aquestes 
qüestions. Una de les tasques importants observades ve lligada a 
les activitats que es duen a terme al pati, on es dóna una repro-
ducció d’estereotips de gènere, lligada a una jerarquia d’activitats i 
de relacions de poder. És per això que, en aquest punt, l’Educació 
Física cobra rellevància en una intervenció per treballar aquest as-
pecte. Així doncs, trobem necessari que es reflexione sobre les di-
verses activitats i tot el que aquestes desprenen. Des d’aquest punt 
de vista, una estratègia coeducativa bàsica passa per introduir una 
gran diversitat d’activitats, en què els jocs cooperatius i l’expressió 
corporal tinguen el pes que els pertoca. 

Per altra banda, com ja hem anat apuntant, s’ha de tenir en 
compte el currículum ocult, un element clau en la transmissió 
d’una determinada cultura i, en concret, d’una cultura patriar-
cal. Per aquest motiu, s’ha d’anar amb compte amb el tipus de 
llenguatge que fem servir, les imatges que utilitzem, les nostres 
actituds, els gestos o les expectatives que dipositem en el nostre 
alumnat, entre d’altres. També és essencial, en relació als argu-
ments d’aquest capítol, realitzar una anàlisi dels espais de l’escola 
per constatar si l’ús d’aquests oculta certes discriminacions en fun-
ció del gènere.
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Entre totes construïm el pati que volem

En les últimes dècades estan sorgint un seguit d’iniciatives per 
a la reconstrucció dels patis escolars amb l’objectiu d’atendre la 
gran diversitat de necessitats que té l’alumnat, d’entre les quals 
destaquem la feina realitzada pels col·lectius Coeducacció, Punt6 
i Fem Patis1 . A partir d’aquestes experiències i de la proposta de 
González, Guix i Carreras (2016), ens marquem la següent línia 
de treball.

Entenem que per tal de posar en marxa un projecte de recons-
trucció del pati resulta imprescindible comptar amb la participa-
ció directa de l’alumnat, però també de la resta de la comunitat 
educativa. 

En primer lloc, cal que es faça una diagnosi del pati. Per una 
banda, caldria reflexionar sobre la distribució dels espais, els ma-
terials que disposen les i els alumnes i les activitats que realitzen, 
i extreure conclusions en funció de les visions de l’alumnat al vol-
tant d’aquests. Per altra banda, seria pertinent iniciar un mapatge 
del pati, on s’anote qui utilitza els espais, com s’utilitzen i on es 
produeixen els conflictes.

· En segon lloc, proposem emprendre una recollida de les 
propostes de transformació del pati. Primerament, seria in-
teressant que l’alumnat realitzara recerques sobre el que ja 
s’ha fet, així com debats en grup. Tot seguit, es passaria al 
llançament de propostes individuals i/o col·lectives, en for-
ma de dibuix o de text. 

1 www.coeducaccio.com, www.punt6.org, www.fempatis.blogspot.com.es/
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· A continuació, recomanem iniciar el procés de transforma-
ció de l’espai, on resultaria molt interessant aconseguir una 
participació de tota la comunitat educativa i també d’altres 
agents del barri o del poble. I, tot seguit, dur a terme diver-
ses jornades de treball comunitari on s’aniria construint el 
pati que es desitja.

· Per últim, considerem necessari realitzar una avaluació. 
Aquesta hauria de ser coherent amb les pautes seguides en 
la diagnosi inicial, cosa que també serviria per a dur a terme 
altres propostes de millora que vagen sorgint amb el temps.
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Doblement invisibilitzades
El conflicte entre ser dona i tindre altes ca-

pacitats

Beatriu Casanova Sanz i Sílvia Cortés Mollà

Fem una primera aproximació 

Dificultats en la definició de les altes capacitats

Les altes capacitats (AC) és un terme inclusiu que prové de la 
paraula anglesa gifted, la traducció literal de la qual és la de do-
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tada. Segons la definició de National Asociation for Gifted Chil-
dren (NAGC, s.d.), les persones amb altes capacitats o gifted són 
aquelles que mostren o tenen el potencial per a mostrar un nivell 
excepcional de rendiment en una o diverses àrees. Però aquest ter-
me alberga molts altres conceptes; conceptes diferents que sense 
entrar en detalls i en un espectre ampli de les seues definicions 
estarien situats en aquestes posicions, en la línia de les capacitats:

Així doncs, el terme superdotat o superdotada, farà referència a 
una persona amb un coeficient intel·lectual superior a la mitjana 
(major o igual a 130), amb una elevada motivació i alta creativitat, 
que destaca en diferents àrees. Però aquest concepte ha quedat 
obsolet ja que no inclou la resta de conceptes adés mencionats, 
i que encara que en moltes ocasions s’utilitzen com a sinònims, 
presenten matisos.

No obstant això, les altes capacitats sempre han estat subjectes 
a una falta de consens en la definició, subjugat al conflicte històric 
per la manera de definir i mesurar la intel·ligència. Per una banda, 

Figura 1: Representa els diferents conceptes per a catalogar persones amb altes capaci-
tats, ubicades en una línia imaginària sobre les capacitats que presentarien en cada cas i 
el lloc que ocuparien. Font d’elaboració pròpia.
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hi ha algunes teories que l’entenen com una habilitat general, i, 
per una altra, estan les més actuals que parteixen d’un concepte 
multidimensional.

Des que Whiple el 1925 va definir per primera vegada el 
concepte de superdotació, aquest ha anat evolucionant fins a 
l’actualitat. La concepció més tradicional definia la superdotació 
com a intel·ligència elevada, mesurada per tests estandarditzats 
que avaluaven el coeficient intel·lectual (CI) (Peña, 2000). Més 
tard, però, es van començar a assenyalar les limitacions d’aquest 
tipus de tests, ja que una única mesura proporcionava una va-
loració sesgada a l’hora d’identificar una persona amb altes ca-
pacitats. Posteriorment, acompanyada de les noves teories sobre 
la intel·ligència com les de Gardner, Stenberg o Goleman, sorgia 
una definició més moderna i multidimensional que incloïa aspec-
tes cognitius, qualitatius, psicològics i socials; amb un reconeixe-
ment més ampli de les qualitats creatives i personals (Peña, 2000).

L’estudi longitudinal de Terman, esmentat al treball de 
Peña (2000), determina que la superdotació és un tret relativa-
ment estable en el temps i que el subjecte pot ser superdotat in-
dependentment de la seua cultura, període històric o ambient 
social. No obstant això, més tard en la dècada dels huitanta es va 
reconéixer la importància dels factors socials. Així Tannenbaum 
(citat per Peña, 2000) defensa que perquè un xiquet arribe a ser 
superdotat han de coincidir 5 factors: intel·ligència general, apti-
tuds i habilitats excepcionals, factors de personalitat, un ambient 
estimulant i factors fortuïts. De la mateixa manera Monks i Van 
Boxtel (citats per Peña, 2000) consideraven importants les expe-
riències personals i els processos de socialització i destacaven la 
rellevància dels factors ambientals i socials com la família, l’escola 
o l’entorn en l’evolució de la xiqueta o el xiquet amb altes capaci-
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tats, factors que fins el moment no s’havien tingut en compte. En 
l’actualitat, Domínguez (2000) remarca que ja no es parla d’una 
intel·ligència, sinó d’intel·ligències. Intel·ligències que ja no es 
consideren fixes, sinó que evolucionen de forma integrada amb la 
personalitat i el context.

Però, malgrat tots els anys d’estudi sobre la superdotació encara 
existeix una gran polèmica sobre els mètodes d’identificació de les 
altes capacitats. Una de les eines principalment emprada continua 
sent el test d’intel·ligència, encara que els experts n’assenyalen la 
insuficiència. 

Però per què les dones són un grup de risc dins de les AC?

Si prenem la definició més bàsica de persona superdotada i ente-
nem que es tracta d’aquella persona amb un coeficient intel·lectual 
major o igual a 130, d’acord amb Rodríguez (2009), aproxima-
dament un 2,2 % de la població és superdotada. No obstant això, 
comparant aquest percentatge amb el nombre d’alumnat super-
dotat identificat segons les estadístiques del Ministeri, en aquest 
país sols es detectarien el 0,108 % del total de persones amb su-
perdotació (García- Barrera i de la Flor, 2016). A causa del fet que 
una gran part de l’alumnat superdotat i amb altes capacitats no 
arriba a diagnosticar-se,  Martín i Gonzalez (2000) adverteixen 
que el 70% de l’alumnat amb un coeficient intel·lectual major que 
130 mostren un baix rendiment escolar, entre un 30-50% sofreix 
fracàs escolar, de manera que només un 10% té la possibilitat de 
desenvolupar el seu potencial.

L’alumnat amb altes capacitats està inclòs dins de l’alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) dins de 
la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la 
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qualitat educativa (LOMQE); però a causa de les dificultats i la 
mancança de protocols d’identificació i actuació, conformen un 
grup de risc dins de l’atenció a la diversitat. Però, si un alumne 
superdotat es troba en una posició desavantatjada, una alumna 
superdotada es converteix en quasi invisible.

Un dels temes menys estudiats en la investigació sobre les altes 
capacitats és el que tracta aquest article, la superdotada i les seues 
característiques (Pérez, 2002). Se’n sap molt poc sobre el desen-
volupament psicològic, les necessitats i problemes, o sobre com 
afecta la discriminació de gènere, el masclisme i el patriarcat a 
aquest alumnat amb necessitats educatives especials. En la majoria 
de casos, les xiquetes esdevenen, com dèiem, invisibilitzades, i o 
bé no se’ls aplega a diagnosticar o no se’ls proporciona el suport i 
els mitjans que requereixen (Ellis i Willinsky, 1999).

Des d’un punt de vista estadístic, l’alumnat d’altes capacitats 
està repartit de forma igualitària entre xics i xiques dels 6 als 12 
anys, però en l’adolescència (dels 13 als 17 anys), el percentatge 
es redueix, de forma aproximada entre uns estudis i altres, a un 
70% homes i un 30% dones (Domínguez, 2002; Pérez, 2002). 
Aquestes dades ens mostren que, per algun motiu, les xiquetes es 
detecten amb menor quantitat a partir de l’adolescència, i això és 
perquè tendeixen a amagar-ne la dotació. Segons Preckel, Goetz, 
Pekrum i Kleine (2008), les xiques des d’edats primerenques ja 
intueixen que ser diferents pot portar-les més complicacions amb 
els seus iguals, i intenten passar desapercebudes, cosa que en difi-
culta la identificació.

Alonso i Benito (1996) destaquen al seu estudi la importància 
d’un diagnòstic primerenc en les altes capacitats basant-se en les 
conclusions d’un estudi conduït per Barbara Clark sobre el dany 
neuronal com a conseqüència de no utilitzar el potencial humà. 
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Està demostrat que la quantitat de connexions que tenen les neu-
rones incrementen amb l’estimulació, de manera que creen més 
connexions entre elles quan intervenen en l’elaboració del pensa-
ment complex. És a dir, que si les xiquetes amb altes capacitats no 
són identificades i no se les estimula adequadament abans de la 
pubertat, en la major part dels casos les seues capacitats no aple-
garan a desenvolupar-se amb tot el potencial. Malauradament, els 
prejudicis i les construccions socials s’interposen en la identifica-
ció de la majoria d’elles.

Les pautes de criança de xiquets i xiquetes són diferents des que 
naixen. Al llarg del seu desenvolupament, les famílies protegiran 
més les xiquetes i els exigiran conductes que consideren apropia-
des per al seu futur com a dones, mentre que amb els xiquets es 
mostraran més permissives, partint de la creença que tenen menys 
perills per a desenvolupar-se en societat (Peña i Sordíaz, 2002). I 
és per això que elles des d’edats primerenques van interioritzant 
la idea que ser home aporta més avantatges. Entre altres coses, la 
majoria d’elles, influenciades per la societat, no veuran compati-
bles el binomi feminitat-intel·ligència i moltes vegades se senti-
ran forçades a escollir per poder ser acceptades (Perales, 2012). És 
una realitat que el sistema educatiu reprodueix aquestes pressions 
i llança missatges contradictoris cap a les dones, en molts casos 
inclús posant-ne obstacles al desenvolupament del potencial. Les 
xiquetes amb altes capacitats viuen en la confusió entre allò que 
s’espera d’elles com a dones i allò que són, perquè ser una dona 
decidida, inquisitiva i àvida, contrasta directament amb el com-
portament apropiat que haurien de tindre (Pérez, 2002).

En  resum, el patró cultural que s’ha imposat a les dones al llarg 
de la història no és un perfil d’un subjecte amb una intel·ligència 
elevada o amb una gran capacitat creativa, i quan alguna dona 
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ha reunit aquestes característiques, s’ha amagat i no ha sigut ac-
ceptada per la societat. Per totes aquestes raons, no podem negar 
el pes que té el masclisme, el patriarcat i el sistema sexe-gènere 
en les dificultats per reconéixer les altes capacitats en les dones. 
Les xiquetes amb altes capacitats se senten atrapades en una con-
tradicció entre la seua intel·ligència i el seu sexe, de manera que 
sofreixen una doble discriminació: com a dones i com a perso-
nes especialment dotades (Ellis i Willinsky, 1999; Peña i Sordíaz, 
2002; Dominguez, 2002).

Característiques de les xiquetes amb AC

Hem d’encetar aquest apartat dient que cada xiquet o xiqueta 
amb altes capacitats té un perfil diferent; de fet, ens trobarem amb 
la mateixa diversitat que podríem trobar-nos amb l’alumnat sense 
altes capacitats. Però podem dir que les xiquetes amb altes capaci-
tats presenten algunes característiques semblants que es repeteixen 
en la majoria dels casos, segons Domínguez (2003) aquestes són:

•	 Un alt nivell d’autocrítica. Aquest aboca a la insatisfacció 
amb ella mateixa i el seu entorn.

•	 Hipersensibilitat al context.

•	 Augment de la indecisió si se sent atacada o ferida. Aques-
ta característica pot convertir-se en crònica, per por a 
equivocar-se o per por al rebuig social.

•	 Desig de complaure per la seua pròpia variable de gènere. 

•	 Gran perfeccionisme i autoexigència.
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•	 Exageració de les errades.

•	 Inapetència cap als assoliments.

•	 Por a l’èxit i a no ser acceptades en societat com a conse-
qüència d’aquest.

No totes les joves amb altes capacitats compleixen aquestes ca-
racterístiques i, a més, l’autor subratlla que la majoria d’aquestes 
estan provocades o fomentades pel clima familiar. És a dir, les xi-
quetes amb altes capacitats mostraran les característiques de qual-
sevol xiqueta o jove però portades a un grau més elevat. Aquestes 
passaran per la infància amb una major consciència dels senti-
ments de la gent percebent en major mesura el significat que hi 
ha sota les paraules, comportaments i relacions (Ellis i Willinsky, 
1999).

També cal assenyalar que hi ha en elles una capacitat destacable 
per a un raonament moral, humanitari i associatiu, que sobreïx 
de la dels homes (Pérez, 2002). Els seus sistemes de valors en ge-
neral són diferents, ja que els assumptes morals, els veuen en ter-
mes de relacions interpersonals i de responsabilitat cap a la resta. 
Els resulta extremadament complex posar les seues necessitats per 
davant de les necessitats d’aquells pels qui es preocupen (Ellis i 
Willinsky, 1999).

Entrebancs que en dificulten el desenvolupa-
ment

Amb tot el que s’ha explicat fins al moment resulta obvi que dins 
del col·lectiu social de persones amb altes capacitats s’ha de desta-
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car la situació especial de les xiquetes, joves i dones, com una de 
les poblacions més vulnerables.

Les dones superdotades s’enfrontaran amb barreres internes a 
causa de les característiques prèviament esmentades, i a barreres 
externes marcades per les expectatives i prejudicis de la societat. 
Aquests obstacles poden propiciar el desenvolupament de certes 
tendències, problemes de salut mental o inclús patologies des de 
la infància, fins l’edat adulta. No és d’estranyar, que en el camp de 
la personalitat siguen detectades moltes més xiquetes amb proble-
mes que xiquets, sobretot per culpa de sentiments: d’inseguretat, 
desconfiança, confusió o culpabilitat (Pérez, 2002). A continua-
ció esmentem les característiques destacades per Peña i Sordíaz 
(2002):

a. Falta de confiança en elles mateixes. Aquestes tindran 
una tendència a responsabilitzar-se de tot allò que puguen 
percebre com un fracàs o falta d’oportunitats. 

b. Por a l’èxit. Aquesta por es manifesta front a un possible 
rebuig social. Les xiques amb altes capacitats tenen una 
certa por a trencar les normes socials sobre els estereotips 
de gènere i a mostrar una conducta diferent a l’esperada. 
Així, les concepcions estereotipades dels rols femenins 
poden portar al conflicte entre qui o què volen ser, com 
oposat a qui se suposa que han de ser, la qual cosa pot 
comportar sentiments d’ansietat i culpa, i donar lloc a res-
postes inapropiades.

c. Por al rebuig social. Aquesta característica va molt lligada 
a les dos anteriors, ja que per la por a no ser acceptades pel 
seu propi entorn algunes xiquetes apleguen a emmascarar 
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les seues habilitats per tal d’encaixar en els rols establerts. 
Moltes d’elles permeten que la família, docents o amics 
controlen el seu futur, i responen a les expectatives que 
tenen la resta de persones en lloc de a les seues pròpies.

d. Una baixa autoestima. Generalment, aquestes dones atri-
bueixen el seu èxit a factors distints als seus esforços, i 
veuen la seua imatge de persona brillant com un fet im-
merescut o accidental, però els fracassos, els atribueixen a 
factors interns i falta d’habilitats. És el que s’anomena la 
síndrome de l’impostor. 

e. I, per últim, aquests autors ens parlen de l’Elecció de So-
phie que Domíguez (2002) defineix com el conflicte entre 
acceptar les seues capacitats per buscar l’autorealització 
personal o no ser fidels a elles mateixes per poder ser ac-
ceptades pel cercle d’amistats.

Tots aquests factors s’entrellacen i s’alimenten. Diversos 
autors parlen d’un burka social referint-se a com les dones amb 
talent són invisibilitzades per part de la societat. Com a resultat 
d’aquesta invisibilització, es perpetua la falta de models per a les 
futures generacions que provoca un desànim general, una gran 
inseguretat i una greu manca d’aspiracions en les joves, i especial-
ment en les joves amb talent, que no veuen representades en la 
societat cap oportunitat d’èxit.

Però aquests obstacles continuen o inclús es fan més notables 
en l’edat adulta. Un dels dilemes més importants per a les do-
nes amb altes capacitats, segons assenyalen Pérez (2002) i Peña i 
Sordíaz (2002), és l’elecció entre la carrera professional i la vida 
personal. Malauradament, en la majoria d’ocasions no comptaran 
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amb el suport adequat per poder prendre la decisió que més els 
agradaria. 

A aquest dilema se li ha de sumar l’esforç extra que requereix 
a les dones el món laboral comparat amb el dels homes. Actual-
ment, hi ha una desigualtat d’accés al mercat laboral i diferències 
salarials en alguns països d’inclús un 30% (Domínguez, 2002; 
Peña i Sordíaz, 2002). Conciliar una vida laboral exitosa amb una 
vida familiar actualment esdevé un gran repte, més encara quan la 
responsabilitat d’aquesta continua culturalment recaent en la dona 
de manera automàtica. Segons les estadístiques sobre diferències 
de gènere proporcionades per les Nacions Unides (2009), les do-
nes a l’Estat espanyol fan de mitjana el doble d’hores de treball no 
remunerat a la llar. Aquesta càrrega afegida obliga moltes dones a 
treballar a temps parcial per poder tenir cura de persones depen-
dents al seu càrrec. D’acord amb les dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE, 2009), el percentatge de dones que treballen 
a temps parcial és d’un 24,5%, front a un 6,6 % d’homes. Moltes 
de les dones amb talent es veuen forçades a escollir entre una ca-
rrera professional satisfactòria i la vida personal, mentre que per 
als homes no representa cap problema. Inclús en cas d’escollir en-
tre l’una i l’altra, seran jutjades per la societat indistintament. I 
és que, per exemple, quan parlem de la solteria per a l’home no 
és en cap cas una cosa negativa, sinó que més aviat s’accepta i es 
respecta com a símbol d‘independència o inclús com a un triomf 
(Domínguez, 2002). En el cas de les dones, serà un fracàs de cara 
a la societat per a aquelles que no tinguen fills o que no tinguen 
parella.

Malgrat tot, també hi ha dones que intenten triomfar 
en totes les àrees vitals, tant personals com professionals. Parlem 
d’aquelles dones que apleguen tan lluny com pot aplegar un home 
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en la seua carrera professional —però amb el doble d’esforç—, 
així com cuiden molt la seua aparença, i tenen èxit com a mare i 
parella. Poder assolir tot això, provoca desequilibris emocionals a 
aquelles que intenten satisfer totes aquestes expectatives socials. 
Aquest fenomen s’ha encunyat com la Síndrome de l’Abella Reina 
(Ellis i Willinsky, 1999).

Alguns apunts per a millorar la intervenció

Millorar la detecció i l’atenció primerenca

D’entre les pautes d’intervenció més urgents (Domínguez, 
2002) està la d’assegurar una detecció primerenca que permeta 
l’orientació de l’alumna cap a una percepció positiva del seu propi 
gènere i de les seus capacitats.

A l’hora de dissenyar intervencions que es duran a terme, és 
especialment important abordar el problema de les alumnes amb 
altes capacitats reconeixent tota la seua complexitat i apostant per 
l’ús d’intervencions múltiples (Pérez, 2002). Des de fa unes dè-
cades es confia en aquest tipus de programes per a les necessitats 
educatives de les AC: intervenció el més prompte possible i des de 
perspectives múltiples (Pérez, 2002; Preckel, et al., 2008).

Per tal d’aconseguir detectar els casos amb la major rapide-
sa possible, s’ha de garantir la presència de programes per a les 
AC a totes les escoles, perquè puguen aplegar a tots els xiquets i 
xiquetes independentment de la seua condició social. D’aquesta 
manera, també es mitigarien les diferències socials i econòmiques 
que s’interposen en el diagnòstic de moltes alumnes dotades, ja 
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que, segons les xifres, fins aquest moment la majoria de les xique-
tes i xiquets amb altes capacitats que han sigut detectats provenen 
de famílies amb un nivell econòmic mitjà-alt. Al País Valencià, 
segons el MEC (2015), dels 94 alumnes amb altes capacitats de-
tectats el curs 2014-15, 78 alumnes procedien de col·legis privats 
i 16 de col·legis públics. Segons Preckel, et al. (2008), el 44% de 
l’alumnat AC que no són diagnosticats i mai no reben cap aten-
ció especialitzada són alumnes d’escoles amb nivell mitjà-baix. En 
aquest sentit, s’haurien de proporcionar estratègies d’intervenció i 
orientació per als pedagogs dels centres amb urgència, de manera 
que puguen ajudar les dones de minories i en situació desafavori-
da a explorar els seus interessos, talents i opcions (Ellis i Willinsky, 
1999).

Assenyalar la necessitat de formació del professorat en altes capa-
citats i coeducació

Altres factors implicats en el desenvolupament de les joves amb 
altes capacitats són les famílies i el professorat. Cal que ambdós 
centren els seus esforços de manera conjunta per a aconseguir que 
les alumnes accepten compartir i desenvolupar el seu potencial 
(Peña i Sordíaz, 2002; Peña, 2002).

En primer lloc, cal destacar que una formació del professorat 
eficaç i completa resulta clau en qualsevol intenció de canvi so-
cial. Considerem una pauta d’intervenció essencial per millorar 
la situació d’aquestes alumnes, la formació del nostre cos docent 
en AC i  coeducació. És necessari considerar el principi d’igualtat 
com un element essencial tant en la formació inicial com en la 
formació permanent dels mestres i professors per tal d’unificar 
criteris i crear un front unit i molt més efectiu.
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Un dels principals problemes amb l’alumnat d’altes capacitats 
a les escoles és la poca motivació que senten pels aprenentatges 
convencionals. Aquesta falta de motivació sol derivar en fracàs 
escolar, amb problemes conductuals i emocionals associats (Caste-
lló, 2001). Resulta necessari promoure la creativitat i la curiositat, 
i treballar des de la imaginació i el pensament crític, atorgant un 
pes important a la motivació de l’alumnat.

El fet és que l’absència d’un criteri concret a nivell institu-
cional fa complexa l’avaluació d’aquest alumnat. A més, des de 
les universitats i les principals entitats formadores de mestres i 
orientadors, l’atenció dedicada a la formació en altes capacitats 
és deficient, i pel que fa a la formació en discriminació de gènere 
a l’escola i coeducació és quasi nul·la. Per tant, tenim una part 
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que no estan 
sent ateses de la manera més adequada, i en la major part dels 
casos, elles són les més ignorades.

Resulta rellevant el fet que la major part del professorat opina 
que són detectats la mateixa quantitat de xiquets i xiquetes amb 
altes capacitats, mentre la realitat és que es detecten notablement 
més xics que xiques (Peña i Sordíaz, 2002). En general, malgrat 
que el sistema educatiu actual està evolucionant cap a una ma-
jor adaptació a les diferents característiques de l’alumnat, encara 
manté una base rígida amb problemes conceptuals seriosos.

Segons Tourón, Fernández i Reyero (2002), les creences de les 
persones influeixen en les seues percepcions i els seus judicis sobre 
la realitat. De la mateixa manera, aquestes creences, idees prèvies 
i concepcions que puga tindre el professorat es veuen reflectides 
en les conductes quotidianes de l’aula. No és d’estranyar que en 
l’actualitat es tinga la creença que una xiqueta curiosa és una pre-
guntaire i una impertinent, mentre que un xiquet serà precoç i 
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intel·ligent. I és que no podem oblidar la importància del currícu-
lum ocult en l’àmbit educatiu.

És obvi que cadascun dels membres del professorat prové d’un 
context i unes circumstàncies específiques que impliquen uns pre-
judicis i concepcions que inevitablement es manifesten a l’hora de 
fer classe.  Però moltes vegades la falta de formació del professorat 
perpetua certes concepcions socials i prejudicis que promouen la 
discriminació de les alumnes amb altes capacitats. Tourón et al. 
(2002) veuen com la formació pot ajudar a trencar amb prejudicis 
i creences, així com generar actituds positives cap al tractament de 
l’alumnat d’altes capacitats. 

Es pot dir que des de la primària fins a la universitat les xique-
tes d’altes capacitats són tractades de manera diferent als xiquets 
amb la mateixa condició. Un estudi realitzat per Bueno (2006) 
ens mostra les opinions d’un grup de professors sobre el tracta-
ment diferent que reben els i les alumnes d’altes capacitats. Els 
resultats d’aquest indicaven que un 50% dels professors accep-
taven que vivim en una societat masclista i que, malgrat que ens 
trobem en camí de reduir les diferències entre xiquets i xiquetes, 
inconscientment s’estimula més els barons. Aquest mateix estudi 
destacava com el 50% dels professors enquestats afirmaven que 
se’ls exigia el mateix nivell d’aspiració i confiança als xiquets que 
a les xiquetes. El que podem extraure d’aquests percentatges és 
que, mentre a elles no se les estimula d’igual manera, sí que se’ls 
demana el mateix nivell d’exigència.

Per tant, treballar per la coeducació, així com una formació 
inicial i permanent del professorat són necessàries per tal de ga-
rantir no tan sols un diagnòstic adequat i eficaç de l’alumnat amb 
altes capacitats, sinó també un tractament comprensiu, igualitari 
i lliure de prejudicis. 
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Importància de l’orientació i comunicació amb les famílies

Les famílies són una part primordial en el desenvolupament de 
l’alumnat, i en el cas de les xiquetes amb altes capacitats és necessari 
informar-les de les característiques, per tal d’evitar que patrons cultu-
rals de la societat en què vivim s’interposen en el correcte desenvolu-
pament de les joves. Aquestes necessitaran orientacions importants a 
en l’àmbit acadèmic i social, sobretot quan arriben a l’adolescència, ja 
que com ja hem comentat, serà el moment en què senten contradic-
cions entre les seues capacitats i el rol social que se’ls imposa. 

Ha estat demostrat que les experiències de les quals parteixen 
les xiquetes i les joves amb talent poden influenciar, ajudant o 
interposant-se en el seu rendiment acadèmic i les seues aspiracions 
futures (Peña i Sordíaz, 2002), com hem pogut veure al comença-
ment de l’article. Reis (1995; 1998) demostrava com memòries 
negatives de comentaris familiars perseguien les dones amb talent 
durant dècades, inclús després d’abandonar les seues cases.

La majoria de les famílies senten por davant de la situació en 
què els seus fills i filles puguen ser alumnes amb altes capacitats 
(Martínez, 2006). En tot cas, un contacte pròxim entre les pro-
fessionals de l’educació i les famílies pot aportar més estabilitat a 
la situació i crear un front comú des del qual abordar qualsevol 
tipus de problema que puguen afrontar aquestes alumnes. És en 
la família on especialment es desenvolupa l’afecte, es modelen les 
emocions (la manera d’adaptar-se a l’entorn) i s’aprén a estimar les 
pròpies habilitats. El paper de les famílies és inclús més important 
que el de l’escola, sobretot si parlem del desenvolupament emo-
cional, ja que els resultats escolars i la imatge de la xiqueta que 
l’escola envia a la família, influirà directament en el nucli familiar 
o en la formació del propi autoconcepte (Domínguez, 2002).
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No podrem fer efectius canvis reals en l’autopercepció de les 
xiquetes amb altes capacitats ni en el desenvolupament de la seua 
autoestima i confiança, si no impliquem les famílies.

La impremta del material escolar

L’estudi de Bueno (2006) també va qüestionar si el cos docent 
pensava que els materials emprats eren d’alguna manera sexistes. 
Els resultats van mostrar com el 50 % del professorat admetria 
que hi havia sexisme en els materials escolars mentre el 42% de-
fensava que no, però a causa de les mesures que ells personalment 
prenien per evitar-ho.

Aquesta investigació ens diu que el llenguatge i les imatges uti-
litzades en els llibres de text són sexistes: 1 de cada 10 personatges 
és una dona. Els materials estan principalment centrats en atraure 
el públic masculí, tractant de manera general aficions considera-
des socialment com masculines, cosa que limita les preocupacions 
femenines a un àmbit privat, invisibilitza els tòpics relatius a la 
dona i perpetua els estereotips transmesos amb aquests.

Un dels problemes més evidents dels que hem parlat al llarg 
d’aquest article és la mancança de models de referència que tenen 
les xiquetes, cosa que és principalment per la manera de tractar 
el currículum en els materials. Per exemple, els llibres d’història, 
literatura i art, entre d’altres, giren al voltant de figures masculi-
nes, i la veritat és que, malgrat totes les barreres socials que van 
impedir el desenvolupament de moltes intel·lectuals femenines, 
tant en l’art com en les ciències trobem casos de dones amb papers 
molt importants però ignorades i oblidades per la història. Entre 
d’altres està el cas de Rosalin Franklin, a la qual Watson i Crick, 
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ambdós guardonats amb el premi Nobel, van robar els resultats 
referents a l’estructura de la doble hèlix d’ADN.

Altres propostes de centre

Per tal de garantir una educació en què tothom estiga inclòs, 
sense restriccions de cap tipus, resulta indispensable que cadascun 
dels factors que intervenen en l’educació de l’alumnat treballen 
conjuntament per un objectiu comú. A més de la implicació de 
les famílies i del cos docent, es necessita donar-li importància des 
dels centres i des de les administracions educatives.

En primer lloc, és necessari que l’educació al nostres país avan-
ce cap a una realitat més igualitària. García Perales (2012) sugge-
reix quatre pautes d’intervenció que podrien aportar més paritat a 
l’ensenyament i disminuir les barreres externes a què s’enfronten 
les xiquetes:

1. Establir mesures i activitats educatives destinades al reco-
neixement i l’ensenyament del paper de les dones en la història i 
les diferents àrees de la ciència. Crear d’aquesta manera models 
femenins en què les alumnes es puguen veure reflectides. 

2. Fer tallers per ensenyar tant als xiquets com a les xiquetes 
les feines de la casa, i revaloritzar així el treball domèstic i el seu 
repartiment.

3. Utilitzar els joguets indistintament des de l’etapa infantil.

4. Realitzar i organitzar activitats com campanyes de sensi-
bilització i divulgació, congressos, cursos, dinàmiques de grup, 
programes de tutorització i premis entre d’altres.

Però, a més de prendre mesures per combatre les barreres ex-
ternes, cal tenir en compte les barreres internes que presenten 
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les xiquetes amb altes capacitats. D’acord amb l’article 72 de la 
LOMQE, les administracions educatives disposaran dels mitjans 
necessaris perquè cada alumne puga adquirir el seu màxim desen-
volupament personal, intel·lectual, emocional i social. En aquest 
cas, és des de l’administració que s’ha de garantir, a banda de les 
intervencions en l’àmbit acadèmic, mesures per tal d’ajudar-les a 
desenvolupar-se amb autonomia, independència, estabilitat psi-
cològica i l’afirmació d’elles mateixes. D’aquesta manera, s’evitarà 
caure en els problemes psicològics per qualsevol impossibilitat de 
mostrar-se tal com són. Cal treballar la percepció de la pròpia ca-
pacitat ja que, d’acord amb Ellis i Willinsky (1999), tendeix a ser 
més baixa del nivell real, i ajudar-les a ser conscients de la impor-
tància i les repercussions que tenen la discriminació de l’entorn en 
el seu desenvolupament abans que ho puguen interioritzar com a 
falta de capacitat pròpia.

Per tal d’assegurar aquest suport emocional seria beneficiós pro-
porcionar sessions d’assessorament i orientació en grups xicotets 
i individualment. Aquests grups poden crear una major connexió 
entre elles, proporcionar un fort sentit d’identitat durant els anys 
d’adolescència, i ajudar en la comprensió i assimilació de les difi-
cultats que puguen trobar al llarg de la seua etapa d’escolarització 
(Pérez, 2002; Domínguez, 2002).

Una altra possibilitat és la creació d’un programa de mentors 
en què cada alumna es posarà en contacte amb una dona amb 
altes capacitats. D’aquesta manera, les xiquetes comptarien amb 
models amb qui poder sentir-se identificades (Pérez, 2002).  La 
universitat Alberta en Canadà du a terme un programa de cyber-
mentoring perquè aquelles xiquetes d’11 a 18 anys que se senten 
atretes per la ciència tinguen una mentora que els guie, els aju-
de i els proporcione un punt de vista professional extern al seu 
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context més proper i familiar. D’aquesta manera, les ajudaríem 
a acceptar les seues habilitats i a desenvolupar una major autoes-
tima i confiança en elles mateixes.

Actualment, associacions independents realitzen programes si-
milars; no obstant això, aquests tipus d’iniciatives haurien de ser 
ofertades per les administracions educatives per tal de garantir que 
tots els alumnes puguen accedir-hi amb igualtat de condicions. A 
l’Estat espanyol, tan sols el govern canari compta amb un progra-
ma de tutorització de característiques similars. Per tot això i més, 
resulta necessària la creació d’una xarxa sòlida entre les associa-
cions, els centres i les administracions educatives per assegurar així 
una actuació més propera i eficaç. 

Per concloure

Així, si les estadístiques exposades són colpidores, la realitat en-
cara ho és més. Per una banda, les persones amb altes capacitats 
pateixen una invisibilització per part de la societat a causa de les 
dificultats per a la detecció. Però les dones amb altes capacitats 
han d’enfrontar-se, a més, a la lluita contra els prejudicis socials als 
quals estan sotmeses, provocant-les una contradicció entre amb-
dós termes: ser dona i tindre una intel·ligència per damunt de la 
norma.

Aquestes pressions socials, com hem vist, es manifesten en les 
característiques que tenen associades. Aquelles dades que ens fan 
posar l’alarma són sobretot la disminució en el nombre d’alumnes 
detectades amb altes capacitats que té lloc a l’adolescència, així 
com els problemes socials i psicològics que desenvolupen a causa 
de les pressions socials sobre allò que han d’aplegar a ser i allò que 



113

realment volen ser. Preses del burka social que se’ls imposa o de 
la perseverança per assolir l’èxit en totes les cares de la seua vida, 
queden sotmeses i ofegades pels constructes socials masclistes, així 
com pels rols de gènere establerts. 

Per aconseguir avançar, doncs, cal lidiar amb aquesta doble dis-
criminació. Des de les institucions educatives haurem de posar 
l’ull en dos eixos: millorar els protocols de detecció i programes 
per al desenvolupament de les altes capacitats dels xiquets i xi-
quets, així com plantejar un enfocament no sexista de l’educació, 
és a dir, una educació que siga realment coeducativa, que trenque 
amb els rols i estereotips de gènere, trencant també amb el sistema 
sexe-gènere que ens oprimeix. Perquè un plantejament coeduca-
tiu, que tinga implícit una mirada feminista, no solament ajudarà 
que les xiquetes superdotades es desenvolupen millor, sinó que 
ajudarà que totes les xiquetes –i també els xiquets– es desenvo-
lupen sense aquest biax de gènere al qual encara estem sotmeses.
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Trajectòries:
una anàlisi del professo-
rat més enllà de la pro-
fessió

Anna Muñoz i Gil

Comencem aquest article amb la voluntat d’explicar, de forma 
entenedora, una part del Treball Final de Màster que vam realitzar 
el curs 2013-2014. Aquest treball es va centrar a aprofundir en 
sis biografies docents de professorat de Geografia i Història en 
l’àmbit del País Valencià amb l’objectiu d’obtindre algunes cer-
teses sobre quins elements influeixen en les trajectòries docents 
i com podem incidir en aquestes per acabar la vida professional 
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de forma satisfactòria. Vam seleccionar sis persones a les quals els 
vam fer entrevistes extenses semiestructurades amb l’objectiu de 
dialogar al voltant de les seues motivacions en diferents moments 
de la seua vida acadèmica i professional. Els resultats d’aquestes 
entrevistes, els vam posar en relació amb la bibliografia seleccio-
nada per extreure una sèrie de trets comuns per tal d’analitzar i 
obtindre senyals que ens indicaren quines decisions van incidir 
positivament en les trajectòries professionals. Tot i que el treball 
comptava amb una anàlisi en profunditat de les entrevistes i unes 
conclusions al voltant dels elements que dificultaven les trajec-
tòries docents, en aquest article només ens centrarem a parlar 
d’alguns factors generals que afecten les trajectòries docents.

Una part fonamental del sistema educatiu és el professorat. 
Malgrat tot, sembla que moltes vegades a l’hora d’analitzar com 
funciona, quines són les mancances, els èxits i els fracassos, tot 
acaba despersonalitzant-se. Informes PISA, lleis educatives, fi-
nançament, llibres de text, però qui hi ha darrere del gran de-
bat macroeducatiu? Són persones que dediquen el seu dia a dia a 
exercir una professió que influeix de ple en la nostra societat, que 
viuen i conviuen amb aquelles persones que en un futur passaran 
a decidir en quin món vivim. És per això que aquesta no és una 
professió qualsevol; així doncs, hem decidit intentar analitzar què 
passa en aquestes vides, més enllà dels tòpics i les crítiques sense 
fonamentació.

Com hem dit, en aquest article hem optat per centrar-nos en 
una part del nostre TFM. Tot i que en la investigació vam fer una 
anàlisi més àmplia, ara hem volgut destacar els elements que ens 
semblen més rellevants dins de les trajectòries professionals. En 
aquest sentit, ens centrarem a parlar sobre els factors ideològics, 
afectius, laborals i de gènere. A continuació, passem a analitzar un 
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per un alguns dels factors que hem identificat com a determinants 
de les biografies docents.

Els factors ideològics: les ciències socials

Quan ens referim als factors ideològics que influeixen en el profes-
sorat de Geografia i Història, ens referim al component ideològic 
que sempre ha acompanyat aquesta disciplina a l’Estat espanyol. 
Durant els anys setanta apareix una nova concepció de les ciències 
socials, en concret, de la història, que es troba lligada al canvi que 
es va produir al final d’aquesta dècada, moment en el qual aquesta 
ciència va ser qüestionada com a disciplina escolar pel fet d’haver-
se convertit en un coneixement memorístic, enciclopèdic i cul-
turalista (Merchán, 2002). Serà en aquest marc, en el qual hi ha 
una nova interpretació de la funció que tenen les ciències socials, 
en què es formen molts dels professors que actualment ocupen els 
seminaris d’Història i Geografia dels centres de l’Estat espanyol.
Per tant, podem dir que alguns professors consideren la seua 
tasca docent com una professió de valors en què actuen com 
a agents socials que han de fer accessibles els continguts a 
l’alumnat. I, en conseqüència, possibilitar l’avanç de la societat i 
el desenvolupament humà. En definitiva, la tasca del professorat 
va molt més enllà de ser un transmissor de continguts, el seu paper 
és d’educador, que té una tasca socialitzadora, humanitzadora i 
culturitzadora. 

Aquesta interpretació de la professió docent com a generadora 
de canvi que aporten les ciències socials, moltes vegades entra en 
conflicte amb altres visions més funcionalistes que poden existir 
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en els centres, com és el cas de les ciències exactes. Aquesta situa-
ció pot causar problemes dins dels equips docents. Ens referim 
al fenomen de l’etiquetatge que es produeix entre el professorat: 
«són molt polítics», «els professors d’història adoctrinen», «són 
d’esquerres», etc.

Però si analitzem els conceptes ideològic o polític i ens adrecem 
al diccionari per llegir-ne la definició, podem traure algunes con-
clusions. La definició que dóna de polític el Diccionari Català-
Valencià-Balear diu: «Allò pertanyent o relatiu a la ciutat o a la 
vida social, i especialment a l’organització, administració i govern 
d’un Estat». Per tant, ens adonem que les ciències socials han de 
ser polítiques, perquè han de servir per a entendre «la ciutat», «la 
vida social» i «l’organització i administració i govern dels Estats» i 
saber donar resposta als problemes que se’n deriven. 

Si ens fixem en la definició del concepte ideològic que dóna 
l’Enciclopèdia Catalana: «Conjunt de conceptes, creences i ideals, 
d’abast factual i normatiu, per a explicar els fenòmens socials.» 
Podem dir que les ciències socials intenten explicar els fenòmens 
socials, els canvis i les pervivències en el temps històric; per tant, 
no podem deixar d’afirmar que les ciències socials també són in-
trínsecament ideològiques. 

Però també hem de tenir en compte que el perfil del professo-
rat no és estàtic. És a dir, diferents estudis identifiquen un perfil 
de professorat que Cuesta anomena «generació del 68», que va 
nàixer entre la segona meitat dels quaranta i els primers anys dels 
cinquanta. Aquest grup professional, que ja es troba en procés de 
jubilació, té unes característiques a les quals han fet referència di-
ferents autors que han estudiat la professió docent des del vessant 
de la didàctica de les ciències socials:
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- Carme Guimerà (1991): «Podríamos decir que los 
profesores de Historia de Secundaria [...] tendrían las 
siguientes características generales: licenciados en Historia 
[...], tienen una formación e interpretación marxista de 
la Historia, conceden a la enseñanza de la Historia gran 
poder formador de ciudadanos...»

- Cuesta (1998): «El “marxismo de aula” parece más la 
autoconciencia de una `creencia´ que la evidencia de una 
praxis distintiva del grupo profesional...»

Aquestes dues cites ens ajuden a comprendre el perfil del pro-
fessorat d’història de la generació del 68. Però no podem deixar 
d’assenyalar que actualment als seminaris de geografia i història 
s’ha incorporat professorat molt més jove que, tot i compartir al-
guns trets ideològics dels quals hem parlat, té un perfil diferent. 
Des del nostre punt de vista, la visió marxista s’ha diluït front 
a altres visions relacionades amb la història cultural. Però hi ha 
un element que perdura: la creença en el poder formador de la 
història per a crear una ciutadania crítica capaç de prendre partit 
sobre els problemes socials i polítics del present.

En aquest punt, ens podem preguntar si davant d’aquesta 
situació la renovació del professorat ha canviat l’ensenyament i 
l’aprenentatge de la geografia i la història. Tornem al que deia Rai-
mundo Cuesta sobre «el desig o aspiració del marxisme d’aula». 
Aquesta és una idea que, tot i que gran part del professorat 
l’assumeix teòricament, a la pràctica no es veu materialitzada dins 
de l’aula. Per tant, podem dir que l’ensenyament i l’aprenentatge 
de la història escolar no ha canviat significativament en aquest 
període de temps tot i que el professorat, com que és fill d’un altre 
període històric, té unes característiques diferents.
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En conclusió, pensem que la història somniada (Cuesta, 1998)1 no 
acaba de materialitzar-se a l’aula. I que l’instrument que realment 
marca el discurs que es desenvolupa al voltant de les ciències socials 
és el llibre de text, ja que, en la majoria dels casos, a partir d’ell 
s’organitza l’assignatura: temps, continguts, activitats, avaluació, 
etc.

Però encara que l’ús del manual siga generalitzat, fins i tot 
massiu, entre el professorat segueix havent-hi una creença que 
les ciències socials són assignatures amb un potencial important 
pel que fa al foment de valors, ciutadania i consciència crítica. 
El treball d’aquestes capacitats, moltes vegades, es materialitza a 
l’aula a través d’activitats esporàdiques com poden ser els debats, 
els cinefòrums o els comentaris de notícies d’actualitat. Però no 
s’estructuren de forma que encaixen en la programació didàctica 
d’aula, sinó que es realitzen com un afegit que pretén trencar 
temporalment amb la rutina d’aula.

Per tant, pensem que tant la història com la geografia tenen una 
càrrega ideològica i política important que va lligada, en molts 
casos, a la visió que el professorat done dels continguts, però que, 
al mateix temps, és més una il·lusió de la història somiada que una 
realitat.

1 Concepte que encunya Raimundo Cuesta per a referir-se a «el intento de 
romper con los duros imperativos de la realidad escolar».
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Els factors afectius: l’alumnat

Una de les primeres coses que veiem quan entrem en un centre 
és que en molt pocs anys s’han produït canvis substancials en la 
configuració cultural i social de l’alumnat. Com s’ha assenyalat 
en nombroses ocasions, aquests canvis van de la mà dels canvis 
socials en els quals ens hem vist immersos: societat de la informa-
ció, avanç de les noves tecnologies, desideologització, pèrdua dels 
valors clàssics...

Per tant, és evident que la relació entre el cos docent i el 
col·lectiu estudiantil es troba marcada per un fort component 
afectiu. El primer que podem observar és que en molts casos es 
produeix una distància molt gran entre les cosmovisions del pro-
fessorat i de l’estudiantat: no comparteixen el mateix sistema de 
valors, tenen diferents visions del món que els envolta; en defini-
tiva, viuen en mons diferents i parlen codis oposats, i, en conse-
qüència, sembla que moltes vegades no són capaços d’entendre’s.

Pel que fa al món globalitzat, actualment tenim noves fonts 
d’informació que no es poden obviar: internet, TV, etc., que resul-
ten més atractives per a l’alumnat i creen hàbits sobre el seu temps 
lliure (per exemple, el zàping o el fet de xatejar amb els amics i 
amigues, entre d’altres). Davant d’aquesta situació, el professorat 
ja no pot ser un facilitador d’informació, sinó que ha d’orientar 
l’ensenyament facilitant, a més, noves fonts d’informació (Mu-
sach, 2010).

Així mateix, el professorat es troba en un atzucac a l’hora de 
decidir quina és la seua posició respecte a la relació amb l’alumnat. 
Una relació que s’ha de focalitzar a crear un bon clima de classe, 
en el qual els docents són l’element sobre el qual gira la cons-
trucció emocional de l’aula, ja que són ells els que generen el 
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sistema de treball, el tipus de relacions humanes i els codis bà-
sics d’interrelació i comunicació (Esteve, 2008). També Ginnot 
(1993) fa referència a la importància d’aquest clima d’aula: «He 
llegado a una estremecedora certeza: soy el elemento decisivo en 
el aula. Mi ser, mi persona, es lo que crea el clima de la clase. Es 
mi actuar diario en el aula lo que genera sol y calor o tristes nu-
barrones». 

Per tant, la situació en què es troba el professorat és complexa: 
d’una banda, se’ls insta  a convertir-se en aliats, persones que aju-
den i guien en el procés d’aprenentatge; però, d’altra, aquest mo-
del xoca amb el sistema d’avaluació vigent i amb les jerarquies a 
les quals aboca el sistema educatiu. Encara més, els professors han 
de donar les eines per a un futur que sembla molt incert. Aquest 
futur incert també està relacionat amb la falta d’expectatives que 
aplega a tenir el jovent de hui en dia: fa vint anys una titulació 
universitària garantia una bona professió i un cert estatus social, 
ara les titulacions no garanteixen res o molt poc.

Un dels primers elements a destacar és la situació jeràrquica a 
partir de la qual s’organitza l’aula. Partint d’aquesta situació hem 
d’adonar-nos, com hem assenyalat adés, que les visions i les in-
terpretacions d’ambdós grups tendiran a ser diferents i, en alguns 
casos, contraposades. Estem parlant d’un grup de persones que 
s’encarrega d’avaluar front a un altre que es troba situat per sota 
dins d’una escala socialment jeràrquica. Aquesta situació es dóna 
per tres característiques que diferencien l’alumnat del professo-
rat: menys edat, menys coneixements adquirits, i menys maduresa 
personal i intel·lectual. 

A partir d’aquest treball podem introduir una sèrie de conclu-
sions que ens ajudaran a entendre la complexitat de les relacions 
a l’aula. Cal començar per assenyalar un fet obvi però important: 
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les visions de l’alumnat i del professorat són diferents, però cal 
assenyalar que els grups en ells mateixos no tenen una visió ho-
mogènia. Tot i això, si comparem les diferents opinions, trobem 
semblances internes dels grups i diferències entre la visió del pro-
fessorat i l’alumnat.

Pel que fa a la visió del professorat, a l’hora de mostrar la seua 
opinió sobre l’alumnat, hem de dir que fonamentalment és una 
visió molt personalista, en la qual el seu rol juga un paper cen-
tral al voltant del qual giren la resta d’elements que interactuen a 
l’aula. Volem destacar diferents valoracions que fa el professorat al 
voltant de l’alumnat. En primer lloc, hi ha una tendència a con-
siderar que ha canviat, en els últims anys, la sociologia de l’aula 
amb l’aparició d’alumnat involuntari en els cursos de batxillerat. 
Aquest fet és conseqüència de la falta d’oportunitats en l’àmbit 
laboral i de la insuficient oferta de places en els cicles de formació 
professional. Pel que fa a les finalitats de la història, el professorat 
diferencia dos grups: aquelles persones que mostren interés per 
l’assignatura i li troben un sentit social, i un altre grup que la veuen 
com una assignatura pesada, obligatòria i memorística. El primer 
grup, els que estan interessats en l’assignatura, pensen que ser-
veix per a fomentar el seu esperit crític i saber analitzar el present 
(Sáiz i Muñoz, 2014). També cal assenyalar que hi ha un gruix de 
l’alumnat que entén l’assignatura com un tràmit per tal d’aprovar 
i poder avançar en els seus estudis, i així, superar els exàmens. Pel 
que fa al temari, el professorat coincideix a assenyalar que hi ha 
una preferència pels grans temes contemporanis. Aquests ajuden a 
millorar la motivació de l’alumnat i la identificació amb la matè-
ria. Allò que unifica els i les joves segons el professorat és el pessi-
misme front al futur. El fet que els estudis no garantisquen un lloc 
de treball minva la seua motivació a l’escola. Com diu Merchán, 



128

el fet de trobar un treball no sembla una recompensa prou forta 
perquè els i les joves senten atractiu el sistema.  

Un altre element que comparteix el professorat és la visió de la 
devaluació dels estudis en educació secundària. Aquest és un ar-
gument que s’ha estudiat bastant perquè ha sigut molt comú entre 
el professorat a partir de la entrada en vigor de la Llei Orgànica 
General del Sistema Educatiu (LOGSE). Però hem d’assenyalar 
que aquesta visió és enganyosa perquè no és possible comparar el 
model actual amb l’anterior, ja que actualment hi ha molta més 
gent dins del sistema educatiu i, en conseqüència, fer compara-
cions resulta molt complicat.

Si analitzem els resultats de l’anàlisi, observem que es poden 
enllaçar amb la idea d’una distància entre teoria educativa i pràcti-
ca docent. És a dir, el professorat té un discurs al voltant de la seua 
tasca docent que no acaba de coincidir amb la pràctica del dia a 
dia. Aquest fet fa que, dins de l’aula, agafen força la rutina, la me-
morització, la poca participació o el llibre de text com a elements 
que configuren la classe d’Història. Per contra, el professorat no 
ho veu així i considera la seua classe interessant, participativa, ex-
plicativa i adaptada. Tot i això, ens sorprén que les idees teòriques 
sobre com hauria de ser una classe no són tant divergents. 

Els contrastos que s’estableixen entre les cosmovisions de 
l’alumnat i el professorat ens assenyalen una distorsió entre la 
pràctica i la teoria. En relació a aquesta, l’alumnat veu la classe 
d’Història com a tradicional i memorística, mentre que el pro-
fessorat tendeix a considerar la seua pràctica i el seu coneixement 
més innovador i trencador (Cuesta,1998).

En conclusió, podem assenyalar que l’aula és un espai molt 
divers on el professorat se sent el centre sobre el qual gira tota 
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l’activitat que allí es desenvolupa. Aquesta visió, moltes vegades, li 
dificulta entendre quines són les idees i sentiments de l’alumnat. 
A més, les rutines escolars tenen molt de pes dins de les dinàmi-
ques docents i això fa que es produïsca un abandonament teòric 
per part dels docents, els quals no aconsegueixen plasmar les seues 
idees en la pràctica.

Els factors laborals: la precarietat

Cada vegada les exigències cap al cos docent són majors. Podem 
assenyalar una sèrie d’indicadors: noves responsabilitats en el 
rol dels professors; més funcions, no només s’han d’ocupar de 
l’àmbit cognoscitiu, sinó que han de procurar pel bon equilibri 
psicològic; han de treballar els valors; fer-se càrrec de la diversitat; 
dels alumnes amb discapacitats, etc. I tot això s’exigeix no només 
sense cap al·licient ni formació expressament dirigida per a aquesta 
tasca, sinó també amb un empitjorament en les condicions de 
treball del professorat.

Un altre dels elements amb el qual ha de batallar el profes-
sorat és l’abandonament de la responsabilitat educativa fora de 
l’escola, afavorida per la incorporació de la dona al mercat laboral 
i l’ocupació en feines que majoritàriament ocupen moltes hores 
del dia als pares i mares, i no deixen l’espai per a la convivència 
familiar. Això fa que recaiga sobre l’escola gran part de la respon-
sabilitat de la transmissió de valors. 

Aquesta situació es veu agreujada a través de l’augment de les 
ràtios, la reducció de les plantilles de docents i les retallades sala-
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rials. Tres elements que minven de valent la motivació del profes-
sorat que cada vegada s’ha d’enfrontar a situacions més complexes 
i amb unes condicions més precàries. 

Per una altra banda, hem de tindre en compte que dins del cos 
docent hi ha dues categories laborals: el funcionariat i la interi-
nitat. Tot i que l’estatus de funcionari és cada dia més inestable, 
hem de dir que els interins i les interines es troben en una situació 
molt més precària i insegura. A més a més, la situació en què viu 
el docent interí també afecta a la resta del cos professional. De fet, 
els departaments de Geografia i Història dels instituts esdevenen 
molt inestables amb l’anada i vinguda de professorat interí sense 
plaça, cosa que impossibilita l’elaboració d’un projecte educatiu 
estable i amb continuïtat.
Per entendre millor la situació en què es troba el professorat 
respecte a la seua feina, utilitzarem el concepte precarietat subjectiva 
(Linhart, 2013). Aquest concepte fa referència a la precarietat que 
poden patir els assalariats estables amb un contracte indefinit però 
que es troben confrontats amb unes exigències cada vegada més 
grans en el seu treball, en continu risc de la possibilitat que aplegue 
un dia en el qual no estiguen a l’alçada. Un dia en el qual no 
puguen mantindre’s al seu lloc. És a dir, es troben en una situació 
d’inseguretat i por a l’hora de desenvolupar les seues carreres.

Un exemple d’aquesta situació en el camp de la docència al 
País Valencià és l’exigència de l’anglés. El govern de la Genera-
litat Valenciana arran del Decret de Plurilingüisme està exigint, 
cada vegada més, una formació en llengua anglesa. Una forma-
ció que la major part del professorat no té i que es veu amb la 
necessitat d’adquirir. Aquesta situació, des del nostre punt de 
vista, està creant inseguretat entre el professorat, el qual recorre 
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a cursos de formació per suplir les exigències que es fan des de 
l’administració.

És per això que el concepte de precarietat subjectiva, com veu-
rem a continuació, ens ajuda a entendre la complexa situació en 
què es troba el professorat. Danièle Linhart la defineix així: «Sen-
timiento que tienen los asalariados estables de no sentirse en casa 
en su trabajo, de nos ser tampoco ellos mismos, de no poderse fiar 
de rutinas profesionales, de redes, del saber y del saber hacer acu-
mulado gracias a la experiencia o transmitidos por los más vetera-
nos; podríamos describirla como el sentimiento de no dominar el 
trabajo y de tener que realizar esfuerzos sin parar para adaptarse, 
para cumplir con los objetivos establecidos, para no ponerse en 
peligro ni física ni moralmente. Como el sentimiento de no dis-
poner de recursos en caso de problemas de trabajo graves, ni por 
parte de la jerarquía, ni por parte de los colectivos laborales que 
se han desmembrado con la individualización sistemática de la 
gestión de los asalariados y su puesta en competencia.»

Aquesta definició parla dels assalariats en general, però podem 
aplicar-la perfectament al cos docent. En primer lloc, el fet de “no 
sentir-se a casa, de no ser ells mateixa” ens indica la tendència que 
hi ha de perdre la llibertat de càtedra i l’autonomia com a pro-
fessionals i, en conseqüència, adaptar-se als models establerts. En 
segon lloc, el fet d’haver de fer esforços contínuament per adap-
tar-se és el que hem comentat anteriorment, la necessitat de for-
mació en relació a les exigències de l’administració i no de la vo-
luntat pròpia. En tercer lloc, el fet de complir els objectius, també 
s’observa en la necessitat imperant de complir el temari, acabar el 
llibre, avaluar els continguts, etc. Una actitud molt comuna entre 
el professorat, que intenta d’aquesta forma demostrar que ha fet el 
seu treball i ha complert els objectius de cara als seus companys i 
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a la societat (famílies, administració...). En quart lloc, veiem que 
fa referència a la inseguretat respecte a possibles problemes. En el 
cas del professorat, el que s’observa és una desconfiança total en 
l’administració, que fa que el professorat senta falta de suport per 
part d’aquesta. Per últim, trobem el tema dels col·lectius laborals 
que, segons l’autor, desapareixen en favor de la gestió individual. 
Respecte a aquest tema, el que podem veure als instituts és que el 
treball es fa de forma individualitzada i que escassament es treballa 
de forma cooperativa, fet que dificulta encara més el desenvolu-
pament satisfactori de la tasca docent. D’aquest tema, com hem 
assenyalat adés, parla Guimerà (1991) en la seua investigació.

A banda de tot el que hem explicat, cal assenyalar un altre 
factor que dificulta la tasca docent. Ens referim a la insuficient do-
tació de recursos amb què han de conviure els centres educatius. 
Aquest fet és un entrebanc més que amenaça la qualitat laboral i 
de l’ensenyament, cosa que s’agreuja pel desconeixement i la ig-
norància de la realitat de la situació laboral per part dels gestors, 
responsables de marcar els objectius i avaluar els resultats. I esde-
vé, com assenyala Huberman (1990), un obstacle front a un final 
de carrera docent satisfactori. 

En definitiva, la situació amb la qual ha de conviure el profes-
sorat no és fàcil. Per una banda, hi ha una retallada de drets labo-
rals important que s’uneix, d’altra banda, a la complexitat de les 
aules del segle xxi, que es caracteritzen per ser espais on el paper 
tradicional de l’escola s’ha vist modificat amb l’entrada a l’escenari 
de nous agents de socialització (mitjans de comunicació de mas-
ses, consums culturals massius, etc.) que s’han convertit en fonts 
potents de transmissió d’informació i cultura (Esteve, 1987, 21). 
Una combinació insostenible que debilita la figura del professorat 
i empitjora la qualitat de l’ensenyament. La falta de temps per 
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a reflexionar, la inexistència de grups de treball, les baixades de 
sou per baixes de malaltia etc., condueixen a un malestar docent 
creixent que manifesten Milstein, Golaszewski i Duquette (1984) 
a l’hora d’estudiar les fonts d’estrés en el professorat. En aquest 
sentit, els factors més significatius són, seguint aquest ordre: els 
salaris, la falta de coherència en les relacions amb l’alumnat i la 
sobrecàrrega de treball. 

Amb això, podem concloure que al professorat els entrebancs 
externs a la feina escolar, els causen més molèsties que els proble-
mes d’aula. El professorat percep els problemes que es produeixen 
a l’interior de la classe com a dificultats inherents al seu propi 
treball, a les quals fan front, generalment, sense concedir-los un 
especial significat traumàtic. Mentre que els problemes referits a la 
consideració social del seu treball, la crítica radical als seus models 
d’ensenyament i el clima que envolta l’escola, particularment pel 
que fa a les relacions amb l’administració, pel fet que són qües-
tions que els afecten profundament, però que no tenen capacitat 
de dominar, els planteja una autèntica crisi d’identitat (Esteve, 
1987).

Els factors de gènere: la compatibilitat de la 
vida personal i laboral

En aquest apartat ens volem endinsar a analitzar quins són els 
factors que condicionen les professores. Partim de la base que el 
patriarcat com a sistema hegemònic instaurat en tots els àmbits de 
la vida, afecta de ple en el cos docent.  

En primer lloc, farem una ullada a les dades estadístiques sobre 
nombre de dones i homes dins del cos docent. Observem que el 



134

nombre de dones és superior al d’homes en el sistema educatiu. 
En general, hi ha un 65% de dones front a un 35% d’homes. 
És una dada prou significativa, sobretot crida l’atenció la dedi-
cació de les dones com a mestres d’Educació Infantil. En el cas 
d’educació secundària l’esquerda no és tan ampla però sí que hi ha 
un major percentatge de dones, sobretot en centres sense Batxille-
rat (72% de dones).

Davant d’aquesta situació, se’ns fa inevitable preguntar-nos com 
afecta el fet de ser dona a l’hora de desenvolupar una trajectòria 
docent. Per iniciar l’apartat, obrim una sèrie de preguntes sobre les 
quals reflexionarem més endavant: les professores tenen les mateixes 
oportunitats a l’hora d’ocupar càrrecs de gestió? Podem identificar una 
discriminació laboral? Tenen trajectòries professionals amb unes carac-
terístiques pròpies? Són més proclius a ocupar llocs de treball relacionats 
amb l’ensenyament de les humanitats i les ciències socials?

Abans de respondre les preguntes volem fer un breu parèntesi 
per fer referència a les idees que ha posat de relleu l’economia 
feminista. Així doncs, el treball de les cures cau essencialment en 
les dones, això ho hem pogut veure d’una forma clara en les entre-
vistes que hem realitzat. Les tres dones entrevistades parlen de la 
maternitat i la criança com un fet determinant en les seues vides/
professió; en canvi, els homes no ho perceben com un element 
que interferisca en la seua feina. Per tant, de nou s’observa que 
la càrrega de les cures, la porten les dones, dones universitàries, 
professores i funcionàries. El que s’ha anomenat la superwoman 
que en paraules de Casademont «es una mula multitarea, una loca 
estresada y despeinada, que llega a todo como puede, intentando 
no perder la dignidad y coleccionando manchas de dedos al cho-
colate en la falda que sólo puede lavarse en la tintorería. Un ser 
imperfecto, pero real».
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Passem a intentar respondre les preguntes que hem fet ante-
riorment. Pel que fa a les dades referents als càrrecs de poder, per 
exemple, pel que fa al nombre de directores als centres en el curs 
2012-2013, hi havia un 46,7% de dones directores en centres de 
Primaria i un 31,8% en centres de Secundària. En el total de cen-
tres, les dones ocupen més de la meitat dels càrrecs directius, en 
canvi en els centres d’ensenyament secundari són moltes menys 
les que es troben ocupant càrrecs directius. Ens sorprèn el per-
centatge de 31,8% de dones que ocupen el càrrec de directores 
en els centres d’ESO, Batxillerat i/o FP front al 56% que podrien 
optar a ocupar-los. Per tant, trobem que tot i que el nombre de 
dones als centres siga significativament superior al d’homes, a 
l’hora d’ocupar càrrecs de poder queden relegades a un segon lloc. 
Com diu Maruani (2000), es tracta d’un èxit decisiu (el fet que 
moltes dones tinguen estudis superiors) tot i que inacabat, perquè 
l’increment de credencials femenines permet a les dones accedir 
al món de l’activitat extradomèstica, però no es plasma correlati-
vament en el seu accés a llocs de direcció. Segons Sandra Acker 
(2003, p. 138), alguns professors planifiquen racionalment la seua 
carrera laboral, pujant graons en el seu lloc de treball. Algunes do-
nes reaccionen a aquesta situació  volent imitar aquest model però 
«se da cuenta de que su escalera carece de algunos peldaños y que 
tiene menos manos que la sujeten y le ayuden a subir».

Pel que fa a la discriminació laboral, des del nostre punt de vis-
ta, es materialitza a través de la càrrega que suposen els rols impo-
sats cap a les dones: mares, mullers, mestresses de casa, etc. Aques-
tes càrregues, amb què moltes dones han de conviure, limiten les 
seues trajectòries docents i les condicionen per complet. Hem de 
tenir en compte que aquesta situació no és individual ni volun-
tària, més aviat, és conseqüència del sistema patriarcal en el qual 
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vivim. Per tant, les seues trajectòries professionals es diferencien 
de les dels homes principalment en la diferència d’oportunitats a 
l’hora de desenvolupar una carrera docent progressiva cap a espais 
de major poder, remuneració i prestigi social. 

Si consultem les dades sobre estudis superiors feminitzats el 
que podem observar és que les àrees de salut i sobretot educació 
són les que més freqüentades estàn per dones. Així mateix, ens 
sembla interessant assenyalar que hi ha un important contrast en-
tre les carreres de l’àmbit social i humanitats, en què el nombre de 
dones és elevant, i les tècniques, en les quals hi ha una presència 
masculina majoritària. Hi ha una major tendència de les dones 
per ocupar carreres anomenades popularment “de lletres”. Aques-
ta és una situació que es repeteix en moltes universitats. Aquesta 
situació es trasllada als centres de secundària pel que fa al profes-
sorat i els seminaris que els conformen. 

En conclusió, són diferents els factors que influeixen a les pro-
fessores per raó de gènere a l’hora de desenvolupar la seua tasca 
docent. Per això, pensem que és necessari tenir en compte aquesta 
desigualtat –conseqüència del sistema patriarcal– que des dels ini-
cis de la nostra vida acadèmica fins al final de la vida laboral ens 
marca els passos que donem i les decisions que prenem. 

Conclusions

En aquest article preteníem esbossar alguns dels factors que afecten 
el desenvolupament personal i professional dels entrevistats. 
En contrastar els resultats obtinguts en la nostra recerca amb la 
bibliografia existent sobre trajectòries docents ens hem adonat 
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que hi ha molts punts de connexió. Per això, hem estat capaços 
de reflexionar al voltant d’una sèrie d’elements que considerem de 
vital importància a l’hora d’entendre els processos que segueixen 
les vides professionals de gran part del professorat i, en concret, 
del professorat de Geografia i Història al País Valencià. En aquest 
article hem volgut assenyalar alguns dels factors que considerem 
més rellevants per tal d’entendre la complexitat de la vida docent 
i esbrinar quins elements determinen les trajectòries professionals. 

Com heu pogut veure, hem destacat els factors ideològics, afec-
tius, laborals i de gènere. Quatre elements que traspassen l’àmbit 
estrictament professionals, que interpel·len amb les motivacions i 
els sentiments personals. Amb aquest article també volem assen-
yalar que allò laboral és personal i polític. Tot està entrellaçat i cal 
prestar atenció a la diversitat d’elements que interactuen per fer un 
bon diagnòstic. 

En conclusió, hem assenyalat les ciències socials com a assig-
natures eminentment ideològiques, considerades pel professorat 
com a eines que possibiliten una comprensió crítica del present. 
És interessant tindre en compte aquesta característica. El profes-
sorat que va viure la Transició sap i, per tant, busca alguna cosa 
més enllà de l’explicació memorística de la història. Ho fa perquè 
s’enfronta al model franquista de la història relat o història me-
morística, i vol buscar una manera pròpia d’explicar les ciències 
socials. És per això que treballa la causalitat, el treball de les fonts, 
etc. També hem pogut adonar-nos que en la societat que vivim els 
conceptes ideològic i polític tenen connotacions negatives. Fet que 
no queda al marge de la valoració social que es té de les ciències 
socials. 
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Ens ha semblat important incorporar també els factors afec-
tius, és a dir, tractar de comprendre la importància de les rela-
cions que s’estableixen dins de l’aula. Aquest component resul-
ta especialment important perquè forma part d’un espai que no 
se sol tenir en compte: l’afectiu. A més, condiciona la interacció 
entre el professorat i l’alumnat. I, en definitiva, el clima que 
es genera –element bàsic per al bon funcionament del procés 
d’ensenyament-aprenentatge.

Respecte als factors laborals, hem observat que cada vegada 
més intervenen com a obstacles front al benestar docent i la in-
novació. Les mesures aplicades en els últims anys només han fet 
que empitjorar la situació del professorat i minvar la qualitat de 
l’ensenyament: augment de ràtios, retallades en recursos, reducció 
de les plantilles docents i baixada de salaris només són algunes de 
les mesures que dificulten el desenvolupament d’una trajectòria 
docent satisfactòria.

Per últim, hem parlat sobre els factors de gènere. La nostra in-
tenció era esbossar alguns elements que condicionen les trajectòries 
professionals de les dones dins del sistema educatiu. Les dades que 
hem consultat ens indiquen que els cicles de vida professional de les 
professores es troben marcats pel fet de ser mares i per les dificultats 
a l’hora d’ocupar llocs de responsabilitat. Les entrevistes realitzades 
també confirmen aquestes dades des d’una perspectiva qualitativa i 
ens permeten concloure assenyalant que les dones agafen el pes de 
les tasques reproductives tot i que mantinguen una ocupació fora de 
la llar. Aquesta situació provoca una càrrega extra en les seus vides, 
fet que determina i influeix en el desenvolupament professional.

Comptat i debatut, hem intentat explicar quatre factors que 
considerem determinants a l’hora d’esbrinar quins elements de-
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terminen les vides professionals. En conclusió, podem dir que la 
línia entre l’esperança i el desencís és fina. La complexitat de les re-
lacions que s’entrellacen en la vida del professorat són complexes i 
la distància entre els diferents graons del sistema –aula, seminari, 
centre i administració– dificulta un final de trajectòria satisfactori. 
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L’hort escolar com a eina 
d’apoderament de la dona 
i la infància

Diana Santana Martín

«L’horta és femenina. 
Per això hi ha tants homes que troben la pau en ella.» 

Escutia, 2009, p. 19

Introducció

L’hort escolar es presenta com un recurs al qual se li atribueixen 
infinitat de possibilitats educatives, no solament des de la dimen-



144

sió natural, sinó també social. Per això, lluny de focalitzar el tre-
ball en funció dels resultats hortofructícoles, s’utilitza com a eina 
per a promoure hàbits alimentaris saludables; desenvolupar la de-
mocràcia, la participació activa i els drets humans, i ampliar-ne 
l’àmbit d’actuació i les possibilitats educatives.

Mitjançant una experiència que té lloc en una comunitat nati-
va de l’Amazònia peruana es verifica la rellevància que aquest re-
curs assoleix per a enfortir la identitat femenina nativa mitjançant 
la conservació i valoració del patrimoni alimentari. Així mateix, 
l’hort es presenta com un recurs per a promoure la transformació 
cap a una societat més justa i equitativa a través de l’apoderament 
de la dona i la infància amb la presa de decisions i el desenvolupa-
ment de l’autoconeixement. 

L’article que teniu a les mans reflexiona sobre les possibilitats 
que presenta la implantació d’un hort proposat des de la institució 
educativa d’una comunitat nativa situada a l’Amazonia peruana. 
Com que la iniciativa sorgeix del centre, les activitats que s’hi des-
envolupen compten amb un caràcter didàctic, dirigit a desenvo-
lupar unes habilitats i competències en funció de les necessitats 
socials detectades en una fase prèvia a la implantació.

D’aquesta manera, la participació es dirigeix cap a la satis-
facció de necessitats socials reals, amb accions que combinen el 
servei a la comunitat amb l’aprenentatge curricular mitjançant 
l’aprenentatge-servei (Puig, Gijón, Martín i Rubio, 2011). En 
aquest context, l’hort escolar es presenta com un recurs didàctic 
que, des d’un punt de vista interdisciplinari, proporciona a tota la 
comunitat educativa l’oportunitat de treballar l’educació ambien-
tal com a eix transversal (Díaz, Moya, Buscarons, Alonso i Del Pi, 
2006), fomentant-ne el treball cooperatiu i la participació activa 
de tots els membres.
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Al seu torn, l’hort es presenta com una eina didàctica capaç 
d’exercir una gran influència en el procés de transformació social, 
dirigida cap al reconeixement femení i infantil del treball, i la ca-
pacitat per a prendre decisions amb criteri, en benefici del benes-
tar i la salut de la comunitat. D’aquesta manera, des de l’educació 
ambiental s’abasten els problemes del medi ambient humà, esta-
blint relacions constants entre totes les àrees del currículum per a 
repensar els conceptes mitjançant la trobada amb altres mirades 
(Vilches, 2015).

Atés que a través del treball a l’hort s’afavoreixen els vincles 
afectius, s’evidencia la riquesa que aporta la convivència per a 
facilitar no solament el coneixement mutu, sinó també el reco-
neixement de les contribucions que els grups més desavantatjats 
aporten al conjunt de la societat. Amb això es demostra com la 
implantació d’un hort escolar origina actituds que apoderen la 
dona i la infància, i en promouen la participació cap a l’acció 
col·lectiva.

Encara que l’agricultura ha sigut associada tradicionalment a 
l’home, mentre aquest treballa al camp, l’element femení sempre 
ha estat present, anònim i discret, conreant un hort per a assegurar 
l’alimentació de la família (Escutia, 2009) i participar en la con-
servació de la biodiversitat mitjançant l’aprofitament d’espècies 
endèmiques transmeses de generació en generació (Amarigue, 
2014). Per tant, és possible relacionar l’hort amb la construcció de 
la identitat nativa, patrimoni, valors i costums, però sobretot amb 
les jerarquies de poder que s’estableixen en funció del gènere, que 
ja s’intuïa en treballs anteriors (Santana, 2013). Així mateix, l’hort 
genera tensions a favor de la igualtat social quan s’evidencia el va-
lor productiu i intel·lectual de la dona, amb l’exercici d’un paper 
actiu en el qüestionament dels rols socials establerts per a poder 
modificar la societat cap als ideals d’equitat, respecte i tolerància.
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Objecte d’estudi i necessitats detectades

La comunitat nativa on té lloc l’experiència compta amb una po-
blació aproximada de 180 persones, repartides en unes 30 famí-
lies. Pertany al grup etnolingüístic quítxua-lamista i es troba si-
tuada en la selva de l’Amazònia peruana, més concretament, prop 
del naixement del riu Cumbaza, al departament de San Martín. 
El territori pertany a l’Área de Conservación Regional Cordillera 
Escalera. Com que el territori pateix un procés intern d’ús, desfo-
restació i ocupació descontrolada, els estudis realitzats indiquen la 
necessitat d’establir mecanismes apropiats per al control d’aquesta 
zona mitjançant la participació de la població. Per a la qual cosa es 
recomana el desenvolupament de projectes d’educació ambiental 
encaminats a recuperar no solament el patrimoni natural, sinó 
també el cultural (diversos autors, 2009).
Dins d’aquest context, mitjançant una beca internacional 
d’estudis1, entre els mesos d’agost de 2012 i gener de 2013, es 
planifica el desenvolupament de l’educació ambiental en la població 
indígena mitjançant l’inici de diversos projectes educatius.

En una fase prèvia a la presentació de propostes amb aquesta fina-
litat, s’inicia un període de presa de contacte amb la realitat indígena 
gràcies a la convivència amb els habitants del territori on –a través de 
l’observació participant2 i les entrevistes no formals als membres de la 

1 Emmarcada en el programa de Cooperació al Desenvolupament de la Uni-
versitat de València per als estudiants que cursen l’últim any de Grau en la Facultat de 
Magisteri i segons el conveni establert entre la universitat d’origen, la Universitat de 
València, i la de destinació, la Universidad de San Martín, a Tarapoto (Perú).
2 Aquesta tècnica consisteix en el fet que l’investigador s’involucre en 
els processos que defineixen la realitat estudiada, de manera que es produeix una 
interacció amb els actors socials (Guzmán, González i Sevilla, 2000, p. 170). 
D’aquesta manera, l’observació no s’entén com a passiva i invisible. Així com en altres 
experiències similars (Franco i Valera, 2011), la integració en el context de la persona 
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comunitat i professionals que desenvolupen la seua tasca en ella– es 
comença a arreplegar dades per a la detecció de les problemàtiques 
socials presents3.

L’agricultura familiar amenaçada

Com a conseqüència del procés seguit per una globalització mal 
entesa, les mesures de reforma política imposen una repressió a 
favor de les empreses transnacionals, que avancen en el control 
mundial de la producció i distribució d’aliments i territoris (Fran-
co i Valero, 2011). A causa de la inclinació de les polítiques estatals 
iniciades als anys 60 en benefici de la colonització de l’Amazònia 
per l’elevat interés econòmic, lluny de promoure una agricultura 
d’autoconsum, es promou de forma més intensiva els cultius co-
mercials4 (Romero i Marquardt, 2015).

A aquest fet se li afig la precarització a la qual estan subjectes les 
condicions de vida i ingressos de les comunitats indígenes. Com 
que aquests guanys s’obtenen en funció de la producció, es pro-
mou la sobreexplotació dels terrenys. Com a conseqüència, el co-
muner s’entén com un esclau de la terra que treballa per a benefi-
ciar la proliferació de cultius comercials i l’enriquiment d’empreses 
no locals. A causa de l’absència d’incentius per a promoure-la, 
l’agricultura domèstica va quedant desatesa i abandonada amb el 

que observa ha sigut essencial en les dinàmiques d’acceptació i confiança mútua que 
permet socialitzar; assistir a les assemblees generals i reunions, i mantindre xarrades 
informals.
3 Tota l’experiència, incloent-hi les reflexions associades i les fonts d’informació 
consultades, va ser detallada i registrada al blog «http://sintiendoenaguasfrias.blogspot.
com.es». Posteriorment, tota la informació s’ha sintetitzat i publicat en un llibre 
(Santana, 2017).
4 Dacsa, cotó, café i cacao. Als anys 90 també es va cultivar coca durant diversos 
anys. En 2012, s’iniciava el boom del sacha-inchi, es tracta d’una planta perenne de la 
família de les euforbiàcies, de la qual s’extrau un oli excel·lent domèstic, industrial, 
cosmètic i medicinal, molt ric en àcids grassos insaturats.
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pas dels anys, limitant-se a una agricultura de subsistència que 
explica la pèrdua de pràctiques ancestrals. Per tant, el patrimoni 
alimentari es veu fortamet afectat, tendint a desaparéixer5, i, amb 
tot, de manera excepcional, algunes famílies encara es reserven 
una porció de txakra6  per a conrear dacsa, fríjols, cacauets, arròs, 
iuca, papaia, pimentó, plàtan, coriandre o tubercles endèmics. No 
obstant això, el cultiu de verdures escasseja.

Problemes de desnutrició infantil i salut en adults

En la comunitat nativa hi ha un centre mèdic al qual acudeix 
la població local i la de dues comunitats més. Segons les entre-
vistes informals a l’obstetra, la infermera i el tècnic de manteni-
ment, malgrat no existir cap cas concret de desnutrició infantil 
en la comunitat on té lloc l’experiència, molts menors en etapa 
de creixement es troben en risc. La dieta quotidiana depén del 
que es cull i, com hem explicat, hi ha manca de verdures i horta-
lisses per l’abandonament en benefici de la producció comercial. 
D’altra banda, la majoria de les dones en edat avançada presenten 
problemes de visió que els impedeix realitzar part de les tasques 
domèstiques, entre les quals es troben els treballs tradicionals que 
arrepleguen un llegat molt ric en art, com la creació d’objectes de 
fang i el teixit de platines7. Com a conseqüència, hi ha un risc de 
perdre aquest coneixement ancestral, part de la tradició i la iden-
titat femenina indígena.

5 En el cas de la sacha papa, segons explica un testimoni natiu, ja s’ha deixat de 
cultivar (Asociación Rural Amazónica Andina, Choba Choba, 2000).
6 Porció de terra de la selva que es condiciona per a cultivar. Totes les famílies 
en necessiten una per a subsistir i poder rebre ingressos a canvi de l’explotació.
7 Cintes de diferents grossors que utilitzen a manera de corda per a transportar 
càrregues considerables. Presenten una iconografia exclusiva d’aquesta cultura que es 
transmet entre dones de generació en generació.
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Les creences i els rols de gènere

Abans de l’arribada de l’agricultura intensiva de cultius comer-
cials, proliferaven els horts dedicats a l’autoconsum on la dona 
decidia el que conreava8, assumint aquesta tasca, a més de la cria 
de gallines i altres treballs assignats a la seua identitat de gènere9, 
com és la criança, l’atenció de la llar i la família.

Actualment, el seu paper en la txakra és el de col·laborar en 
les tasques agrícoles quan el marit ho requereix. En aquests casos, 
la dona és l’encarregada de sembrar les llavors10 i collir el fruit, i 
l’home, del cultiu i la cura. En el cas particular de la sembra, no 
pot dur-se a terme mentre la dona es troba en el període de mens-
truació, ja que les creences asseguren que aleshores les llavors no 
germinaran. Hi ha estudis que afirmen que el caràcter mitològic 
de la cosmovisió nativa influeix en la formació de patrons cultu-
rals, rols i identitats, i d’aquesta manera afecten la participació 
pública de la dona indígena (Pintat i Bressole, 2015). En aquest 
context, no resulta absurd associar aquestes tasques amb la funció 
biològica de concebre i assumir la criança per part de la dona, 
mentre l’home s’encarrega de la protecció de la unitat familiar. 
Amb això es justifica l’enfocament funcionalista que perpetua la 
restricció de les esferes separades en relació al sexe (Scott, 1986).

8 Cal destacar que la comunitat nativa posseeix una txakra comunal regentada 
únicament per dones on comparteixen coneixements. La iniciativa va ser el resultat del 
treball impulsat anys enrere per una ONG italiana. Aquest espai de trobada fomenta el 
treball col·laboratiu entre aquest sector poblacional i contribueix a estrènyer vincles. La 
collita s’obté per al benefici de totes les famílies de la població.

9 D’acord amb teòriques del feminisme crític com Joan Scott i Judith Butler, 
el gènere és la construcció social de la diferenciació sexual. Per tant, es tracta d’una 
identitat col·lectiva amb la qual els individus (dones i homes) es reconeixen, relacionen 
i representen.
10 També és l’encarregada d’extraure-les, seleccionar-les i guardar-les per a 
tornar a sembrar-les.
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Respecte a la situació de la dona a l’hora d’exercir el seu dret a par-
ticipar en l’àmbit públic, s’observa que els càrrecs administratius i 
polítics de l’organització comunal, els ocupen els homes. Tant és així, 
que en la història de la comunitat, cap dona ha ocupat el càrrec d’apu11. 
Hi ha estudis sobre cultures similars que expliquen aquesta limi-
tació per a intervenir en la vida pública, atribuint-hi una sèrie 
de raons com són: l’alt grau d’analfabetisme, l’escàs desenvolupa-
ment de capacitats per a gestionar, la dependència econòmica en-
vers el marit, la gran càrrega familiar associada a la criança i el risc 
de múltiples malalties ginecobstètriques a les quals està exposada 
(Pintat i Bressole, 2015).

A aquesta experiència, en concret, se suma el fet que la dona no 
arriba a establir llaços d’unió suficientment significatius com per a 
implicar-se en els problemes que pateix la comunitat. Això es deu 
al fet que les xiquetes creixen sabent que quan tinguen un marit12 
abandonaran per sempre la seua comunitat, i amb això els seus és-
sers estimats, per a anar-se’n a viure a la del seu marit i formar part 
de la seua família. Aquesta situació no solament evidencia l’escàs 
sentiment de pertinença a la comunitat, sinó que també explica la 
dificultat que presenten per a confiar en els altres membres de la 
comunitat i expressar les seues emocions.

No obstant això, hi ha casos en els quals es casen amb homes 
de la mateixa comunitat. Cal dir que, quan una dona no segueix 
el patró establert13, se la margina socialment. Per això s’arriben a 
plantejar abandonar la comunitat per a buscar un avenir en altres 
poblacions.

11 Màxima autoritat de la comunitat, que es renova per votació cada dos anys.
12 Generalment, s’uneixen en matrimoni sent encara menors d’edat.
13 Hi ha dones de lliure pensament que decideixen romandre solteres o que 
ingereixen plantes abortives per a interrompre l’embaràs quan quan aquest es produeix 
fora del matrimoni.
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Una estima personal feble

L’absència de la dona en l’àmbit públic i la restricció a què se 
li sotmet per a prendre decisions segons els rols de gènere esta-
blerts, minva l’autoconcepte d’aquest col·lectiu i el situa en la 
base de la piràmide social. A més, es tracta d’un comportament 
que es transmet de generació en generació, ja que les joves co-
pien els patrons de conducta dels models femenins de referència.  
La dona es presenta callada, introvertida, dubitativa, insegura 
i amb considerables mancances afectives, aspectes que la doten 
d’una escassa autoestima i dependència extrema envers l’home, 
que es tria a la joventut com a company per a tota la vida.

Pel que fa a la infància, aproximadament fins als tres anys de 
vida rep l’afecte i les atencions necessàries. No obstant això, passat 
aquest període, els xiquets i les xiquetes passen a ser tractats com 
a adults, exercint treballs en la txakra i en el cas de les femelles, a 
més, les feines associades a l’àmbit domèstic. Se’ls retira tot tipus 
d’afecte i se’ls tracta amb indiferència i severitat. Deixen de rebre 
resposta a les seues demandes, principalment de caràcter afectiu. 
No disposen de temps per al joc ni reben cap tipus d’educació 
emocional que els ajude a generar una imatge positiva d’ells ma-
teixos. Com a conseqüència, aquesta població es torna retreta, in-
segura i freturosa d’autoestima14. Aquest problema s’incrementa 

14 Durant les assemblees generals que tenen lloc cada mes on els natius prenen 
decisions sobre els assumptes relacionats amb la comunitat, poques dones hi acudeixen. 
Les que apareixen ho fan per a cobrir l’absència del marit, en el cas que s’haja hagut 
d’absentar, ja que la normativa marca l’obligatorietat d’assistència de, com a mínim, 
un representant per família. El mateix succeeix amb els joves. Els únics que són capaços 
d’emetre judicis, opinar i valorar són els homes que ja han sigut apus i per això, en 
algun moment han portat el pes de les decisions. Per tant, són ells els que, a efectes reals, 
prenen les decisions que afecten la comunitat.
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en els casos de les xiquetes per la desigualtat social que pateixen en 
funció del rol de gènere assumit.

L’hort escolar com a proposta d’apoderament

Tal com afirmen Melero i Solís (2012), no pot haver-hi un des-
envolupament humà sostenible si no es té en compte la igual-
tat de gènere. Dit d’una altra manera, l’educació ambiental ha 
d’integrar els nous enfocaments que aporta la perspectiva de gène-
re per a promoure el desenvolupament humà sostenible. Les auto-
res advoquen per la necessitat d’enfortir l’autoestima i reconéixer 
l’autonomia, llibertat i labor femenina. Així mateix, la integració 
de valors relacionats socialment amb la identitat femenina es re-
coneixen com a aspectes essencials per a la comprensió dels pro-
blemes socioambientales i el canvi de model de desenvolupament 
cap a una millor qualitat de vida humana (Melero i Solís, 2012). 
Per a això, el desenvolupament de la participació i l’accés de les 
dones a la presa de decisions es converteixen en una tasca pendent.

Per tant, l’hort es presenta com a projecte educatiu en 
l’assemblea mensual de la comunitat, comptant amb el suport del 
centre mèdic i l’escola15. La iniciativa és acceptada per la pobla-
ció16 i secundada per la universitat de destinació. D’aquesta mane-
ra, la Facultat de Ciències Agràries va facilitar les primeres llavors 

15 El centre educatiu comptava amb una aula d’infantil i una altra de primària. 
Es va treballar únicament des de l’aula unitària de primària, amb un total de 9 xiquets i 
4 xiquetes de tots els nivells educatius, des dels 6 fins als 11 anys d’edat.

16 La decisió va implicar no solament la cessió del terreny sinó també la 
preparació, la qual cosa va involucrar tots els membres de la comunitat en els treballs 
previs de desallotjament i desherbatge.



153

i adob ecològic. Així mateix, tant els universitaris com els docents 
es van oferir per a ajudar els escolars en tasques puntuals com la 
preparació dels planters i la construcció de cavallons (Figura 1).

S’inicia d’aquesta manera una primera fase en la qual l’hort 
es concep com a part de l’escola. Se li atribueix així una finalitat 
educativa, els objectius de la qual se centren a evidenciar-ne la 
utilitat social mitjançant la resolució d’una problemàtica deguda-
ment concretada (Morales, 2014), des d’una perspectiva integral 
per a incloure la dimensió natural i cultural.

Atés que un dels objectius se centrava a enriquir l’alimentació 
dels habitants mitjançant el coneixement i la promoció de la in-

Figura 1.

Estudiants de Ciències Agràries treballant l’hort juntament amb els menors de la 
comunitat

Font: elaboració pròpia
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gesta d’hortalisses, la principal tasca associada va consistir a realit-
zar un receptari per a poder arreplegar i potenciar tot el patrimoni 
alimentari que havien anat desenvolupant les dones de la comuni-
tat generació en generació, com a font de coneixement ancestral i 
tret identificatiu de la cultura nativa.

Aquesta proposta s’ofereix com a oportunitat per a evidenciar 
la utilitat social del treball de cerca i recerca elaborat pels me-
nors per a rescatar i conservar el patrimoni culinari. A més a més, 
el procés en si promou el desenvolupament de la capacitat per a 
prendre decisions, activa i l’autoestima.

Figura 2.
Xiquet ensenyant a sa mare la seua aportació al receptari

Font: elaboració pròpia
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Per a dur-ho a terme, les mares havien d’explicar als seus fills 
i filles com elaboraven les receptes perquè les escrigueren. Poste-
riorment, els estudiants proposaven enriquiments de les receptes 
originals per a afegir-hi l’aportació nutritiva que els faltava, a par-
tir de les verdures que es colliren a l’hort. Al final de l’experiència, 
es va aconseguir un total de 51 receptes que van ser arreplegades 
en un receptari (Figura 2).

La divulgació que els escolars fan sobre els avanços i assoliments 
des de les seues cases permet que l’hort es reconsidere perquè el 
seu àmbit d’actuació s’estenga a tota la població. S’inicia així una 
segona fase de l’hort, on, sense perdre’n el caràcter didàctic, passa 
a convertir-se en un hort comunal, de manera que s’altera el siste-
ma productiu de la població per a respondre a les seues demandes. 
És en aquest període en què els homes decideixen, en una assem-
blea general, fer-se càrrec d’ell, i estableixen torns periòdics de 
cultiu, manteniment i reg.

Amb el pas dels mesos, els treballs en l’hort cessen i comencen 
a haver-hi símptomes d’abandonament. Els homes no compleixen 
amb les obligacions i la brossa comença a créixer i ofega els cultius. 
És aleshores quan els menors, com a principals implicats en el 
projecte des de l’origen, comencen a mostrar la seua preocupació 
enfront de la possible pèrdua de la collita. Les dones, que s’havien 
presentat voluntàries per a regentar l’hort quan els homes van de-
cidir fer-se càrrec d’ell, van començar a mostrar-ne la indignació. 
Finalment, una majoria es va mobilitzar per a pressionar l’apu i 
aconseguir que es colliren els enciams, ja que era el primer cultiu 
que havia progressat (Figura 3). És aleshores quan comença una 
nova fase de l’hort.

Les dones s’adonen que part de la collita s’havia perdut i moltes 
de les llavors no havien pogut prosperar a causa de la brossa, que 
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creixia descontroladament. Juntament amb els xiquets i xiquetes 
reparteixen els enciams a tota la comunitat mentre augmenten els 
comentaris d’irritació i impotència (Figura 4).

L’ambient que es genera, sumat a la prova visible del potencial 
productiu de l’hort, convenç les dones que no s’havien implicat 
per a unir-se amb l’objectiu de conrear l’hort i realitzar les tasques 
que els homes havien abandonat. Durant diversos dies es dedi-

Figura 3.
Collint els enciams

Font: elaboració pròpia
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quen a regentar l’hort sense consultar els homes i a prendre deci-
sions sobre ell. Netegen la brossa, lliguen les tomaqueres, retiren 
les plantes mortes i tornen a sembrar juntament amb els seus fills, 
que s’uneixen a la causa (Figura 5 i 6).

En aquesta tercera fase de l’hort, s’identifica un fort desenvolupa-
ment de l’autoconfiança, on dones que mai havien intervingut en la 
vida pública ixen de les llars per a protegir un bé comú i garantir així la 
dieta familiar. És aleshores quan es comença a parlar d’apoderament 
com «un estado de sentirse confiado y seguro de uno mismo», segons 
Rodríguez, Perezgrovas i Saragossa (2011, p. 283)17.

17 Els autors analitzen experiències molt similars on l’hort es converteix en 
un recurs per a apoderar la dona indígena en Chiapas (Mèxic) al marge de l’esquema 
cultural que relega la dona a un segon pla.

Figura 4
Repartiment dels enciams a totes les famílies de la comunitat

Font: elaboració pròpia
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Mantindre durant diversos dies l’hort els va permetre enfortir 
la imatge pròpia, ja que es podien considerar persones expertes i 
intel·ligents que podien decidir sobre quines, com i quan plantar, 
sense que els homes contradigueren les seues decisions. D’aquesta 
manera, l’hort va ser causant d’una petita revolució en el pensa-
ment femení, ja que va habilitar nous espais i rols culturals alter-
natius.

És per això que, quan els homes es van poder organitzar, van 
convocar una assemblea comunal. Com a conseqüència del sen-
timent d’amenaça a l’statu quo imposat i moguts per la por a per-
dre el poder i la sobirania sobre les dones, els homes van convo-

Figura 5.
Mare amb fills sembrant
Font: elaboració pròpia
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car una assemblea comunal. Després d’humiliar públicament les 
dones responsables, se’ls va relegar novament a l’àmbit familiar. 
D’aquesta manera, els comuners van tornar a portar les brides de 
l’hort i el van destinar a l’abandonament progressiu.

Les diferents explicacions que se li atribueixen a aquest fet es 
relacionen amb les diverses maneres d’entendre la categoria de 
sexe, en funció de la manera en què s’organitza el poder (Butler, 
2007). En aquest cas, es produeix una subversió de la identitat de 
gènere que qüestiona la jerarquia associada construïda socialment, 
rebutja la utilitat interpretativa de les esferes separades (Scott, 
1986) i trenca amb el discurs hegemònic.

Després d’aquest episodi, va començar una quarta etapa, en 
què part de les dones, que s’havien guardat les llavors sobrants, 

Figura 6.
Grup de dones lligant les tomaqueres

Font: elaboració pròpia
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van secundar la iniciativa proposada pels fills i filles mesos abans. 
Molts menors havien habilitat una porció de terreny en els seus 
txakres per a plantar les espècies que havien sobrat del planter, amb 
quantitats de plantes d’enciam, carlota i tomaca, entre d’altres. 
D’aquesta manera, havien ja iniciat els seus petits horts domèstics, 
que cadascú cuidava de forma personal, de manera que l’hort co-
munal es va estendre per a introduir-se en cadascuna de les llars.

Conclusions

Aquesta experiència demostra la rellevància que assoleix la ins-
titució educativa per a iniciar projectes de rellevància social que 
impliquen tots els membres de la comunitat quan es parteix d’un 
treball previ de cerca de problemàtiques concretes.

En aquest cas, com que es tracta d’un hort que inicialment es 
gesta amb finalitats educatives, es demostra que en estendre’s cap 
a altres modalitats, no perd el caràcter didàctic, i es presenta com 
una eina d’ensenyament i aprenentatge continu. La comprensió 
de les problemàtiques afavoreix la implicació en elles i la presa de 
decisions encaminades a desenvolupar iniciatives per a conservar 
l’hort, traslladant-ho a les llars. D’aquesta manera, es garanteix 
el patrimoni alimentari, es rescata la tradició nativa i s’afavoreix 
la dieta i salut familiar mitjançant el cultiu de verdures, entre 
d’altres. Així mateix, es presenta com un model de desenvolupa-
ment alternatiu que apodera la dona indígena18.

18 Com a exemples es poden citar estudis diversos com el d’Amarigue (2014) 
sobre els horts familiars en comunitats natives de la regió de Loreto (Perú); Franco 
i Valero (2011) sobre els horts casolans Thul Nasa regentats per les dones indígenes 
de Yaquivá (Colòmbia); Madden (2011) a Talamanca (Costa Rica) i Rodríguez et al. 
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Al seu torn, s’evidencia la rellevància en la promoció d’hàbits 
alimentaris saludables en la mesura en què enforteix la identitat 
femenina nativa mitjançant la conservació i valoració d’aquest pa-
trimoni. A més, promou el reconeixement de la infància per la 
seua capacitat per a implicar-se en els projectes socials i recuperar 
part de la saviesa nativa i formes tradicionals de producció.

Aquesta experiència convida a reflexionar sobre l’impacte que 
exerceixen els rols socials i les relacions de gènere en la gestió am-
biental i sobre la qualitat de vida de la població (Tréllez, 2005), 
fomentant l’equilibri dinàmic de les relacions socials en un marc 
natural i cultural. En aquest sentit, caldria analitzar el paper que li 
van atribuir les dones de la comunitat a la persona que va desen-
volupar l’experiència, ja que com que era una persona del mateix 
sexe, es presentaria com un referent involuntari d’apoderament 
que, a través de la convivència, promouria la presa de decisions 
cap a la igualtat de drets.

No obstant això, malgrat que la identitat de gènere és una 
construcció cultural, aquesta experiència demostra que la dona 
posseeix una capacitat d’acció sobre ella que es configura en re-
lació a la seua capacitat reflexiva. Per tant, l’hort es presenta com 
un recurs que promou l’acció encaminada a reconceptualitzar la 
identitat per a refutar-ne el caràcter estàtic i permanent.

Igualment, l’hort es presenta com una eina d’apoderament, 
ja que promou el desenvolupament de la participació dels grups 
socials desavantatjats i contribueix al desenvolupament de 
l’autoconeixement, cosa que s’evidencia amb l’amenaça que per-
cep el col·lectiu masculí quan l’hort passa a ser regentat per les 

(2011) sobre els horts casolans a Chiapas (Mèxic).
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dones i els menors. Com a conseqüència, adopten les mesures 
oportunes que la condició de poder i supremacia sobre elles els 
permet. Es demostra com la implantació d’un hort escolar és ca-
paç d’originar actituds que apoderen la dona i la infància, i amb 
això els eleva en l’escala social i els relaciona estretament amb les 
jerarquies de poder.

En definitiva, l’hort escolar es presenta com un element de 
transformació social capaç d’iniciar petites revolucions cap a la 
llibertat i igualtat, ja que pot exercir un paper actiu en el qüestio-
nament dels rols socials establerts mitjançant el desenvolupament 
de la capacitat crítica.
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Cooperació educativa a 
Ghana
Un relat (quasi) parrhesiàstic

1

Carla Aparici Pérez

Estoy dejando testimonio. También vosotras debéis dejar testi-
monio. Vuestras hijas tienen que dejar testimonio. Quemaron 

todos los documentos. Nosotras tenemos que hacer que se apague 
lo que ellos metieron en nuestras mentes, tal y como termina de 

curarse una herida. Pero debemos guardar lo necesario para dejar 

1 Parrhesia (o parresia) és l’adaptació d’un terme emprat en la retòrica clàssica 
que es pot traduir per «parlar amb franquesa», «dir-ho tot». Implica la parla compromesa; 
l’obligació de parlar en la veritat pel bé comú.
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testimonio. Esa cicatriz, que queda como vestigio, debemos man-
tenerla tan visible como nuestra sangre 

Gayle, citada en Carby, 1982, p. 209

Roda de reconeixements

Aquest projecte ha estat possible gràcies a una sèrie de persones a 
qui vull esmentar abans de començar el relat. En primer lloc, del 
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials 
de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, vull ci-
tar Diana, autora d’un dels articles que componen aquest llibre i 
l’experiència de la qual ens va aportar la preparació (si és que es 
pot anar preparada) per a l’inici de la nostra aventura –les seues re-
comanacions (tant bibliogràfiques com pràctiques) les vam agrair 
molt–; Xosé i Juan Carlos, impulsors i tutors del projecte, i David, 
tutor del meu treball de final de grau en què vaig investigar sobre 
el paper que estava complint, en la comunitat, l’escola on tenia 
lloc el projecte. En segon lloc, de la Universitat Politècnica de Va-
lència, vull esmentar Amparo i Lucila, la nostra primera acollida a 
Ghana i, per a mi, un dels cors del projecte; Jorge, qui havia estat 
dos anys abans realitzant un parc per al pati de l’escola i que ens 
explicava l’estada amb una il·lusió de contagi inevitable; Begoña, 
tutora incansable del projecte de Jorge, de Martín i ara d’Elena, i 
a unes quantes persones més, amb qui nosaltres no vam  coincidir 
–almenys no fins la nostra tornada– però de qui vam escoltar par-
lar molt per les seues contribucions al treball. En tercer lloc, hi va 
haver, per suposat, la disponibilitat i comunicació constant amb 
Saani, el fundador de l’escola, nadiu de Kumbungu i resident, lla-
vors, a València des de feia catorze anys. Saani és l’origen, l’ànima i 
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el motor d’aquesta escola. Com no, he de citar Anna –autora d’un 
altre dels articles del llibre i coordinadora d’aquest– i Martin. Ells 
van ser companys de projecte, «pis» i vida durant els dos mesos 
que vam ser allà, i coprotagonistes, per tant, d’aquesta història. 
Ells romanen presents en tot el relat: en cada llet en pols en nàixer 
el dia entre els sons dels animals i les crides de la mesquita; en cada 
posta de sol sobre aquell cel terrós; en l’excursió amb llanternes, 
a per truita, d’una nit; en l’excursió per tot el poblat, a recopilar 
aliments, per fer aquell sopar tan local, d’una altra; en les eternes 
converses, dubtes i debats que la intensa trobada intercultural feia 
constantment brollar. Menys romàntic però de necessari esment 
en la relació va ser el SEDI, el Servei d’Informació i Dinamització 
de l’Estudiantat de la Universitat de València, sense el finança-
ment econòmic del qual –prèvia burocràcia i patiment– hauria 
estat impossible aquesta estada.

Introducció

M’ha generat nombrosos dubtes l’enfocament del text. No volia 
caure en un excés de subjectivisme i informalitat; alhora, volia 
que fóra un relat personal i sentit dels fets que descriuria. M’ha 
estat difícil trobar la distància requerida per un assaig de cai-
re acadèmic i un relat que responguera a una introspecció, que 
era el que m’abellia pensar i escriure; quelcom que em retrobara 
amb l’experiència viscuda i m’ajudara a tancar-la. He jugat entre 
aquests dos extrems, de vegades, posant-me sobre ells; altres, tro-
bant equilibris. 

M’havia proposat gaudir escrivint-ho i aprofitar aquest efecte 
terapèutic del diàleg entre el que aboquem i el que la narració 
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ens retorna. Un diàleg que em servira per donar respostes perso-
nals, segurament temporals, però que ara em foren vàlides i em 
reconciliaren amb l’experiència viscuda i les preguntes que d’ella 
s’havien desprès. 

Contextualització

En gener de 2016 Anna i jo empreníem el viatge cap a Ghana. La 
meua primera eixida a un país per a mi llavors –i encara– exòtic. 
La meua primera experiència en un projecte de cooperació. El 
projecte s’adreçava a una escola del nord del país, al poble de 
Kumbungu. El nom de l’escola era Bobgu N-NyeYaa, terme en 
dagbani, llengua local, que els parlants ens traduïen a l’anglés com 
a together strength. 
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Ghana, coneguda durant la seua etapa colonial com la Costa 
d’Or, va ser el primer país de l’Àfrica subsahariana que va assolir la 
independència. A partir de 1957, va començar la descolonització 
britànica, que va posar fi oficial a l’etapa de sotmetiment –i his-
tòria d’esclavisme– a què la població havia estat sotmesa per part 
de distintes potències europees. 

La població de la regió nord de Ghana es diferencia, a grans 
trets, de la resta del país pel fet de ser majoritàriament musulma-
na –la major part d’habitants de Ghana són de religió cristiana. 
A més a més, hi ha altres diferències com que el clima és més sec 
i àrid; les construccions són cases rodones de tova i palla, i per 
un índex de pobresa, en contrast al del sud, que no ha disminuït 
malgrat un context general de creixement econòmic. Pel que fa a 
la vessant educativa, en què vull detenir-me, les diferències territo-
rials entre el nord i el sud i entre el territori urbà i el territori rural 
són significatives. 

La Northern Region és la zona on trobem l’assistència a l’escola 
primària i secundària més baixa (un 59% dels xiquets i les xiquetes 

GRÀFICA 1: Ràtio d’assistència a l’escola primària, per regió (2011)
Font: Darvas i Balwanz (2013)
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van a l’escola front a la majoria d’àrees on el percentatge d’assistència 
supera el 70%). Seguint amb l’estudi de Darvas i Balwanz (2013), 
s’observa que, també a les zones rurals, l’assistència és bastant 
més baixa que a les zones urbanes2: dades de 2011 recullen que 
l’assistència a l’escola primària a les zones rurals ghaneses era del 
68% front al 80% de les zones urbanes; a l’educació secundària, 
l’indicador baixava més: un 34% de l’alumnat hi assistia a les 
zones rurals a l’escola, front a un 51% que ho feia a les zones 
urbanes. En la distribució de mestres formats, també trobem 
desigualtats3. Els districtes urbans i els més rics compten amb un 
major nombre de mestres amb la formació específica per ser-ho. 
Les regions més pobres, rurals i del nord són, de nou, les més 
afectades. Els propis autors de l’estudi assenyalen que aquesta 

2 Darvas i Balwanz (2013), pag. 5. Figura 0.1
3 Darvas i Balwanz (2013), pag. 7. Mapa 0.1

Gràfica 2: Dades d’assistència, 6-14 anys, atenent a pobresa, gènere i 
regió (2003-2008)

Font: Darvas i Balwanz (2013) 
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desigualtat és important perquè la formació dels mestres és un 
dels factors que més influeixen en la millora de l’aprenentatge 
dels estudiants. Les diferències no es produeixen només entre 
aquells que van a l’escola i aquells que no hi van. D’entre els qui 
hi assisteixen, observem com l’assoliment de la llengua anglesa i 
de les matemàtiques torna a ser més baix a les regions del nord i a 
les regions rurals4. Un altre factor producte de desigualtat que tot 
seguit analitzarem és el gènere. 

Aquesta gràfica plasma les tres vessants del repte de l’equitat a 
Ghana: gènere, pobresa i regió. En l’estudi que estem resseguint 
s’afirma que la paritat de gènere en l’educació primària quasi s’ha 
aconseguit5; no obstant això, la disparitat augmenta en sumar-se, 
a més, el fet de ser de família pobra i del nord del país. D’aquesta 
manera, les xiques pertanyents a famílies pobres de la regió nord 
de Ghana tenen la meitat de probabilitats d’assistir a l’escola que 
la mitjana estatal.

Bobgu N-Nye Yaa: l’origen

Bobgu N-Nye Yaa va nàixer el 1992, quan Saani, després d’haver 
completat l’educació secundària, va començar a fer classes sota un 
arbre a xiquetes i xiquets de la comunitat que –com ens explica el 
protagonista– no tenien possibilitat d’accés a l’educació per man-
ca d’escoles suficients al poble o per manca de recursos econòmics. 
Quan la temporada de pluges es va acostar, Saani va aconseguir 

4 Darvas i Balwanz (2013), pag. 8 i 9. Figura 0.4 i 0.5
5 Darvas i Balwanz (2013), pag. 52. Ho corrobora l’estudi World population 
data sheet with a special focus on women’s empowerment, de Population Reference Bureau. 
(2015, p. 16), en què s’especifica que l’assistència masculina a l’educació secundària és 
del 69% mentre que la femenina ho és del 65%. La desigualtat augmenta en l’educació 
terciària, en què l’índex de paritat indica que hi ha un home per cada 0,63 dones.
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un petit espai cobert on poder seguir amb les classes, i s’hi va in-
corporar una altra mestra, Atika, també després de concloure la 
seua etapa d’educació secundària. El lloc, menut i sense finestres, 
no estava habilitat, i Saani va decidir viatjar a Europa per guanyar 
diners i enviar-los per a la creació i manteniment de l’escola. Així, 
en 1998 va començar un llarg i dur viatge per arribar a Líbia, des 
d’on van eixir dues pasteres en novembre de 2002: una d’elles mai 
va arribar, unes 90 persones van morir a la mar; de l’altra, on via-
tjaven unes 70 persones, en van arribar 7, entre elles, Saani, amb 
un tret al pit –fruit de les màfies de fronteres– i amb la dignitat per 
terra. Arribat a Fuerteventura, va passar un any i mig en un camp 
d’immigració, fins que l’any 2003 va arribar a València. 

Temps després de l’arribada, Saani va tindre contacte amb 
un grup format en gran part per treballadores de la Universitat 
Politècnica de València amb desig de col·laborar en el  projecte. 
Així, fins hui en dia en què, amb el treball de la pròpia comunitat 
Bobgu N Nye-Yaa, de Saani i del grup col·laborador de València, 
s’ha construït a Kumbungu una escola amb tres classes –KG1, 
KG2 i P1 (educació infantil i primer d’educació primària)–, un 
parc, una aula d’informàtica, dues habitacions menudes que 
actuen com a magatzem i com a sala de mestres i un espai d’ombra 
previst per servir com a menjador. També s’hi ha col·laborat 
amb un grup de dones del poble dotant-les de mitjans per a la 
producció de mantega de karité.

La nostra tasca

A Anna i a mi se’ns encomanava obrir una nova via dins d’aquest 
ampli projecte en la vessant educativa. Martín, amb qui compar-
tírem l’estada, duia a terme un treball distint: la construcció d’un 
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espai d’ombra per a l’escola. Mentre Martín s’encarregava d’això, 
nosaltres ens centràvem en el treball amb els i les mestres. La nos-
tra tasca consistia, d’una banda, a fer formació al professorat en 
actiu de l’escola i, d’altra, a fer una avaluació de les necessitats 
educatives d’aquesta i estudiar la possibilitat d’establir un conveni 
per a una col·laboració continuada entre Bobgu N Nye-Yaa i la 
Facultat de Magisteri. 

Aquesta pràctica cooperativa ens va suposar la repetició, ara en 
un nou context i noves implicacions, de la pregunta «per a què 
eduquem?» i, més concretament, «per a què està educant aquesta 
escoleta del nord de Ghana?». A més a més, de la cooperació i 
de la trobada intercultural es desprenien moltes altres qüestions: 
«com podem col·laborar des de la Facultat de Magisteri de la Uni-
versitat de València? Podem col·laborar? Hem de col·laborar? Qui 
decideix com i en què es col·labora? Amb quina legitimitat hi 
estem intervenint? Hi ha cap possibilitat, en aquesta trobada in-
tercultural, d’arribar a acords entre les parts, de decidir juntes?» 
Les preguntes es reproduïen fins arribar a la inicial i més crua: «té 
sentit, açò que estem fent?»
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Objectius i metodologia de l’anàlisi

Una vegada contextualitzat el projecte i el marc de l’experiència, 
la pretensió del text és explicar la meua vivència des d’una doble 
perspectiva: ser el subjecte en posició de superioritat en la relació 
amb el poble d’acollida –en tant que pell blanca (o silibinsi, com 
ells ens anomenaven)– i, alhora, ocupar una posició d’inferioritat, 
atenent a un altre tret –ser dona–, respecte als qui eren els nostres 
principals interlocutors: els homes. Són les dues identitats de les 
quals no puc defugir a l’hora de fer una explicació franca del relat. 

La pretensió, per tant, no és explicar el conjunt del projecte 
de cooperació dut a terme, l’evolució i si vam aconseguir els ob-
jectius en ell proposats –tot i que puc avançar que no o almenys, 
sent generoses, no en la mesura desitjada–, sinó estudiar distintes 
situacions produïdes en el marc d’aquest projecte susceptibles de 
ser analitzades sota les dues identitats esmentades. 

Com he exposat a l’inici, una de les dificultats per a abordar 
aquest treball era metodològica: com trobar els balanços entre un 
escrit que partia d’una vivència i la necessària distància que havia 
de posar per a analitzar-la. Crec que val la pena dedicar un espai a 
conceptualitzar aquesta preocupació.

Entenia que, en una qüestió tan delicada com tractar de parlar 
d’un subjecte aliè –la població ghanesa i, més en concret, les dones 
ghaneses– s’havia de ser prudent. Massa vegades s’ha parlat per 
elles. Com va criticar Spivak (1993), les dones blanques no poden 
erigir-se en la veu de la dona. Els feminismes negres van fer a les 
feministes blanques repensar la posició des de la qual articulaven 
el discurs, les van fer parlar des de la seua situació concreta: com a 
dones blanques. Filomena Steady (citada en Pérez, s.d.) va ser una 
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de les primeres a plantar cara a la idea que la dona africana necessi-
ta ser alliberada pel feminisme occidental. No podem aproximar-
nos a una cultura aliena i jutjar-la sota els instruments d’anàlisi de 
la pròpia cultura sense sotmetre’ls a crítica. Filomena Steady rei-
vindicava, en aquest sentit, que a Àfrica el feminisme ha de tindre 
en compte les característiques del mode de vida africà com són la 
importància dels xiquets i xiquetes, la maternitat, l’autonomia o la 
cooperació femenines. Precisament, pel fet d’associar el concepte 
de feminisme a la idea dels feminismes blancs, moltes dones africa-
nes van rebutjar el terme. Ama Ata Aidoo (citada en Pérez, s.d.) 
explicava que alguns crítics anomenen les escriptores africanes 
feministes «perquè els seus personatges manquen de la debilitat 
que s’espera de personatges femenins en la ficció». Jabardo (2012) 
posava com a exemple atroç de producte elaborat sota una lectura 
etnocèntrica l’Informe Moynihan. En ell es feien servir criteris ela-
borats sobre la base d’un model de família nuclear, de manera que 
feia servir com a referència –i universalitzava– el model de famí-
lia de classe mitjana blanca nord-americana. Sota aquest prisma, 
l’autor afirmava que «una quarta part dels matrimonis estaven dis-
solts, al voltant d’una quarta part dels naixements eren il·legítims; 
almenys una quarta part de les famílies tenien com a cap de famí-
lia a una dona» (p. 43). Així, l’estudi el duia a concloure que les 
famílies negres estaven «desintegrades» o «desestructurades». 

Com podia afrontar l’anàlisi i l’explicació de l’experiència? 

Suspendre el judici, fer un aculturalment temporal prescindint 
dels criteris de la pròpia cultura, és impossible. Però des de la cons-
ciència del referent cultural, front a una experiència d’aquestes 
característiques, el millor que es pot practicar, emprant el terme 
de San Román (1996), és un etnorreferencialisme crític, aquell que 
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implica precisament el coneixement i la recerca conscient d’aquest 
referent.

Pel que fa a l’explicació del relat, Collins (citada en Jabardo, 
2012) proposava –i s’adia amb allò que jo volia fer– que en una 
epistemologia alternativa, en una epistemologia feminista ne-
gra, l’autora és central, està present en el text i el coneixement 
es crea dialògicament, en la mesura en què «es construeix des de 
l’experiència viscuda i sota una posició teòricament objectiva». 

Per resoldre aquesta anàlisi, i seguint la línia proposada per Co-
llins, he tractat de posar a dialogar l’empíria –allò per mi observat 
i viscut–, amb la teoria. En ocasions, a més, he aportat exemples 
de produccions culturals per tal d’il·lustrar allò descrit. 
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Anàlisi de situacions

 Jo, dona blanca: subjecte cooperant

Las mujeres blancas que se dedican a publicar ensayos y libros 
sobre cómo «desaprender el racismo» continúan teniendo una 

actitud paternalista y condescendiente cuando se relacionan 
con mujeres negras […]. Nos convierten en el «objeto» de su 
discurso privilegiado sobre la raza. Como «objetos» continua-

mos siendo inferiores 

bell hooks, citat en Jabardo, 2012, p. 24.

El primer enfrontament amb la qüestió de gènere –si més no, el 
primer conscient– es va donar en el moment en què vaig comu-
nicar a casa el viatge a Ghana. Anava amb Anna, la qual cosa els 
alegrava –no feia el viatge ni realitzava el projecte sola; a més, 
Anna i jo ens coneixíem feia anys– però, el que els va donar més 
tranquil·litat va ser el fet de saber que durant la nostra estada hi 
hauria també allà –duent a terme el seu projecte a la mateixa es-
cola i vivint a la mateixa residència que nosaltres– un xic valen-
cià cooperant de la Universitat Politècnica de València (UPV): 
Martín. A ma casa no coneixien Martín. Tampoc el coneixíem 
nosaltres en aquell moment. El fonament de la tranquil·litat que 
produïa la seua presència residia bàsicament en dos factors: 1) ser 
«d’ací» -un ací en què se superposen múltiples identitats6 simul-

6 La identitat és resultat del procés de l’objectivació de processos d’identificació. 
La identificació és el moviment subjectiu (personal o col·lectiu) d’afinitat i semblança, 
de reconeixement per paregut amb alguna cosa o amb algú (Ramírez, 2011).
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tànies que el feien ser percebut com a «pròxim» i 2) ser home. La 
importància d’estar acompanyades d’un home es magnificava en 
tant que la resta d’homes amb qui conviuríem, a més de desco-
neguts, eren percebuts, en termes de Said, com a «l’altre»: negres, 
musulmans i amb una llengua i cultura diferents. «L’altre» esdevé, 
més que una categoria de classificació, un estereotip, una forma 
«simplificada» (Stallybrass, citat en Tajfel, 1984) i que respon a 
«creences exagerades» (Allport, citat en Tajfel, 1984) associades 
a la categoria. Els estereotips, a més, sovint van acompanyats de 
prejudicis, és a dir, «d’una predisposició favorable o desfavorable 
cap a qualsevol membre de la categoria en qüestió» (Tajfel, 1984). 
Els prejudicis, davant d’allò desconegut són inevitables. També 
nosaltres els teníem. 

Anna i jo no teníem cap problema a desplaçar-nos sense cap 
home pel país, ni tampoc de Kumbungu a Tamale (la ciutat més 
propera), on anàvem almenys dues vegades per setmana; però sí 
que vam poder observar la diferència –que a la terra d’on venim 
també es dóna– entre anar amb un home i anar ella i jo –dues 
dones joves i blanques– sense cap home. El fet que els homes ens 
envaïren pel carrer, que entraren en el nostre espai –tant física-
ment, tractant d’aturar-nos, seient al costat; com verbalment– s’hi 
produïa molt més quan Martín no hi era. Els intents de cridar 
la nostra atenció i d’acostar-se a nosaltres eren incomptables al 
llarg del dia. Les declaracions d’amor espontànies i les peticions de 
casament també eren quelcom recurrent. No tant a Kumbungu, 
que era un poblat més menut on la gent es coneixia entre ella i 
també a nosaltres començaven a conéixer-nos o sabien de la nostra 
presència i projecte. En eixir cap a Tamale o cap a qualsevol altre 
lloc, la sensació d’aclaparament esdevenia esgotadora. En aquest 
sentit, Douglas (1978), en la seua anàlisi sobre com el cos social 
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condiciona el mode en què percebem el cos físic, establia que on 
no hi ha una preocupació per mantenir els límits socials, tampoc 
la hi ha per mantenir els límits corporals. A Kumbungu, en tant 
que societat més menuda i, en tant que érem conegudes en ella 
–era on residíem–, hi havia aquest límit social i, per tant, també 
els homes es limitaven en el seu acostament corporal cap a no-
saltres. 

La meua impressió no és que els homes ghanesos foren més 
invasius que els «d’ací» –ho desconec–, sinó que resultàvem –en 
tant que blanques, en tant que «exòtiques»–, un producte de «cu-
riositat» o de «desig», quelcom atractiu per diferent. De fet, no 
érem «exòtiques» només per als homes. Amb els homes negres 
s’hi produïa aquesta peculiar relació pel fet de ser nosaltres dones, 
joves i blanques alhora. Però, «exòtiques», ho érem per al conjunt 
de la societat. Per als més menuts, érem tot un fenomen: els be-
bés ploraven en veure’ns; als xiquets més majors, que ja anaven a 
l’escola, els resultàvem  molt atractives i els feia il·lusió seguir-nos i 
tocar-nos (sobretot tocar-nos). La gent més gran, per la seua part, 
ens sotmetia –gairebé a diari– a «examen» fent-nos les correspo-
nents salutacions en dagbane, per comprovar els nostres avanços 
en la llengua, rere la constatació dels quals reien i aplaudien.

Com ja he esmentat, els nostres interlocutors en el projecte 
eren principalment homes. Hi havia Saani qui des de València 
duia tot el control del procés. Haruna, mestre de l’escola incorpo-
rat més tard que les altres tres mestres (dones) i que, no obstant 
això, era qui exercia les funcions informals de «direcció». I hi havia 
el director oficial, un subjecte alié fins llavors al projecte, de nova 
incorporació, a qui se li havia atorgat directament aquell càrrec, 
en detriment de qualsevol de les dones mestres que hi treballaven 
allà des de feia més anys. 
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En els dos apartats següents analitzaré, amb una mica més de 
deteniment, la nostra relació amb les dones al país de destí i el pa-
per que complia l’escola respecte a la reproducció dels rols de gè-
nere. Per acabar aquest apartat, vull assenyalar que els nostres in-
terlocutors en el context del projecte també s’hi sentien, d’alguna 
manera, amb la responsabilitat de tindre cura de nosaltres més 
enllà de l’abast del propi projecte. En un principi, van tractar de 
controlar bastant els nostres moviments, tot argumentant que, si 
estàvem allà, estàvem sota la seua responsabilitat, sota la seua tute-
la. Enteníem la bona intenció que de segur s’amagava rere l’acció 
i la voluntat de «protegir-nos», però aquest paternalisme no el va 
viure Martín, ni tampoc Jorge, quan va realitzar el seu projecte, 
dos anys enrere. 

«Nosaltres» i els «altres»: construccions líquides

¿Cómo se relacionan el género y la geografía? ¿Dependen 
las diferencias entre los hombres y las mujeres de la zona del 

mundo en que habitan? Si los atributos de género son una 
creación social, ¿cómo varían la feminidad y la masculinidad 

en el tiempo y el espacio? ¿Cuántas variantes conocen las 
relaciones sociales entre los hombres y las mujeres? ¿Todas las 
sociedades conceden al hombre un papel central y sitúan a la 

mujer en los márgenes? ¿Tiene algo que decir la geografía a 
este propósito? 

McDowell, 1999, p. 11

A Ghana, tots ens veien «blanques». Amb això vull dir que, front 
a les nombroses formes de classificar-nos a què podíem ser sotme-
ses, la principal era el color de la nostra pell. A València no solem 
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ser classificades com a blanques, però allà, en un context on era 
estrany trobar-ne d’altres, era allò el que ens distingia. Sovint érem 
apel·lades com a «sibilinga» (pell blanca), especialment per part 
dels xiquets. Els de Kumbungu tenien un breu càntic que inter-
pretaven cada vegada que ens veien. Deia així: «Sibilinga, how are 
you? We are fine! Thankyou!».

En primer lloc, vull analitzar com es creen les formes socio-
culturals de classificació. Per fer-ho, abordaré primer la qüestió 
de la «identitat» –la qual evoca el «nosaltres»– tot contraposant-la 
al concepte d’«alteritat» –allò que representa a l’«ells», a l’altre, 
al diferent; en definitiva, al «no-nosaltres». Aquesta contraposició 
evidencia la voluntat de diferenciació entre els grups representats 
per sengles mots, és a dir, la impossibilitat de pertànyer alhora al 
«nosaltres» i a l’«ells», almenys en l’anàlisi d’una categoria concre-
ta. Ho explique: el grup «nosaltres» i el grup «ells» no són grups 
estables i immutables als quals sempre pertanyen els mateixos ele-
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ments, els quals variaran en funció de la categoria d’anàlisi que 
tractem. Anna i jo ens plantejàvem, en aquest sentit, les possibi-
litats d’establir amb les dones de la comunitat un «nosaltres» sota 
la identitat del gènere compartit. Sabíem que ens percebien com 
a «l’altre»: ens percebien com a l’altre respecte a raça, ens perce-
bien com a l’altre culturalment, ens percebien com a l’altre per 
no ser musulmanes i ens percebien com a l’altre tot situant-nos 
en una classe o nivell socioeconòmic superior. Ens preguntàvem 
si, a banda dels necessaris ponts interculturals que calia teixir i el 
diàleg que calia generar des de la diferència, hi havia una identi-
tat comuna, el gènere, susceptible de ser potenciada en la nostra 
trobada amb les dones de la comunitat Bobgu N-Nye Yaa i, en 
concret, amb les mestres de l’escola.

Nombroses situacions responen afirmativament a la possibili-
tat de formació de grup sota la identificació de gènere. Una de pa-
radigmàtica és una escena de la pel·lícula Qu’est-ce qu’on a fait au 
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Bon Dieu? (Chauveron, 2014). Per contextualitzar, es tracta d’una 
comèdia que té per protagonistes els Verneuil, un matrimoni fran-
cés conservador d’alt nivell socioeconòmic. Les tres primeres filles 
dels Verneuil que es casen, ho fan – respectivament– amb un mu-
sulmà, un jueu i un xinés. Els Verneuil, que aspiraven a casar les 
seues filles amb francesos d’ascendència francesa, catòlics, blancs, 
i ben posicionats socialment, és a dir, amb homes a qui ells consi-
deraven de la seua identitat, pertanyents al «nosaltres», ho duien 
amb bastants reticències. L’escena a què m’he referit es dóna, fina-
litzat el dinar de Nadal, en un moment en què Claude Verneuil, el 
pare de la família, apareix en una mena de despatx luxós amb els 
tres gendres. Estan asseguts als sofàs fumant i bevent licor, mentre 
les dones –mare i filles– es troben a la cuina. En aquell moment es 
dóna una situació que sorprén i alhora honora Claude: els gendres 
coneixen la Marsellesa i la canten amb passió. D’aquesta manera, 
Claude comprova que –malgrat ser fills d’immigrants, malgrat no 
ser francesos «purs»– se senten francesos. Sogre i gendres canten la 
Marsellesa junts. En el moment descrit, s’hi forma grup, un grup 
que «s’objectiva» sota dues identificacions: el sentiment d’orgull 
de pertinència a França i el fet de compartir gènere, de ser homes, 
com es desprén de la virilitat de l’escena.

El gènere, en efecte, és una categoria (o taxonomia) –entés 
el concepte com «una classe de coses que agrupem perquè com-
pleixen un criteri d’agrupament prèviament definit» (Ramírez, 
2011)– sota la qual s’hi pot crear identificació, s’hi pot objecti-
var grup. Això no significa, per suposat, que totes les dones si-
guen iguals, que les seues necessitats siguen les mateixes arreu ni 
tampoc que existisca –o haja d’existir– un feminisme universal 
amb unes reivindicacions comunes deslligades de l’anàlisi contex-
tual. Pretendre un feminisme universal suposa, ací, la imposició 
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de valors eurocèntrics. Partint d’una hipòtesi més optimista que 
la d’Spivak (1993), les subalternes volen i poden parlar. Seguint 
Collins (citada en Jabardo, 2012), «si un grup no es defineix a si 
mateix, aleshores serà definit per i en benefici d’altres». Una de les 
finalitats dels estudis feministes és demostrar que la construcció i 
el significat de la diferenciació sexual constitueixen els principis 
organitzadors fonamentals i eixos del poder social, així com una 
part decisiva de la constitució del subjecte i del sentit individual 
de la identitat, en tant que persona amb sexe i gènere (McDowell, 
1999). En efecte, sota la categoria «gènere» es classifica i ha de ser, 
per tant, tinguda en compte en l’anàlisi. Així, tot seguit, faré re-
ferència a diferents situacions viscudes durant el projecte, en què 
l’element «gènere» està present. 

Els homes habituaven a practicar el que sempre ens definien 
com a sitting and relaxing, consistent a seure en llocs públics del 
poble, fora de l’espai domèstic, amb amics o familiars –sempre 
homes. Les dones no duien a terme aquesta pràctica. Pel contra-
ri, la càrrega de les tasques domèstiques era normalment d’elles. 
Aquest fet, el vam observar en el moment en què vam plantejar 
fer la formació al professorat fora de l’horari escolar de l’alumnat. 
Haruna, l’únic mestre-home a l’escola, va respondre per elles a la 
proposta tot dient que les mestres-dones no podien ja que tenien 
tasques que havien d’atendre a les seues llars. Elles, Marijana, Afis-
hetu i Atika, tret de les corresponents salutacions, rarament inte-
ractuaven directament amb nosaltres quan Haruna era present. És 
cert que ell parlava anglés un poc millor que elles i, per tant, la co-
municació amb nosaltres era més fluïda, però no era aquest l’únic 
motiu pel qual es produïa el fenomen. Ell actuava com a interme-
diari i elles també reforçaven aquest patró. Les mestres quedaven 
en una posició secundària que només superaven davant l’absència 
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d’ell. En aquest cas, la teoria de Douglas (1978) –sobre la tendèn-
cia a comportar-se, en funció de les situacions, mitjançant un estil 
corporal adaptat a aquestes situacions– es confirmava. Elles, cor-
poralment, i de forma observable, es relegaven a un segon plànol: 
deixaven l’home en la posició privilegiada –en aquest cas, aquella 
més propera a nosaltres, els deixaven parlar representant la veu de 
totes. Tampoc hi intervenien ni s’acostaven quan nosaltres ens tro-
bàvem conversant amb ell/s. Ens van explicar que tradicionalment 
allà els homes i les dones tendeixen a actuar en espais separats. 
Dos exemples bastant observables són el fet de no menjar alhora 
els homes i les dones i el fet de resar en espais separats. 

Educació reproductora

La pedagogia crítica i l’educació multicultural necessiten 
alguna cosa més que bones intencions per a aconseguir la seua 

meta. Requereixen un moviment revolucionari d’educadors 
informat per una ètica que seguisca els principis de la com-

passió i la justícia social, un ethos socialista basat en la solida-
ritat i la interdependència social i un llenguatge de la crítica 

que siga capaç de captar les lleis objectives de la història 

McLaren, 2012, p. 145

Una de les hipòtesis implícites en el meu treball final de grau al 
voltant d’aquest projecte era que una de les principals debilitats 
de l’escola era la formació dels i de les mestres i la seua manca de 
consciència crítica i apoderament sobre el seu context. En l’anàlisi 
de les necessitats de l’escola, vam realitzar un taller amb el pro-
fessorat per tal de conéixer-ne les percepcions respecte a aquestes 
necessitats. Les seues respostes, totes centrades en aspectes mate-
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rials, ens confirmaven la hipòtesi inicial: no feien crítica sobre el 
seu paper com a mestres, sobre la seua manca de formació, sobre 
la manera en què es feien les classes. L’única deficiència la situa-
ven, inicialment, en els aspectes materials. Més endavant, amb 
una mica més de confiança i, sobretot, en converses informals, 
també ho farien en els aspectes organitzatius i la distribució de rols 
de poder a l’escola. 

Una altra observació va ser la tendència de reservar les classes de 
més menuts –on la tasca de cura de la higiene, de l’alimentació, de 
la son... és major– per a les dones en la majoria d’escoles. De fet, 
Saani ens va dir que necessitava una altra mestra dona a l’escola. El 
director també coincidia en l’anàlisi: ens explicava que les dones 
són diferents amb el tracte amb els xiquets i xiquetes i, de menuts, 
és millor que estiguen amb dones. El concepte de mestra responia 
a allò que Paulo Freire anomenava «tia», una persona encarrega-
da només de la tasca reproductiva, sense cap atribució política. 
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Això és un element també present a la nostra realitat: el sector de 
l’educació i, més concretament, el de l’educació infantil és sobre-
tot treballat per dones. 

Les desigualtats pel que fa al gènere en l’àmbit de l’educació, 
en el cas estudiat, eren majors del que indicaven les gràfiques. 
Almenys així ho percebien i transmetien els membres de la comu-
nitat vinculats al sector educatiu. Segons Saani, les xiquetes falten 
més a l’escola perquè moltes vegades s’han de quedar a cuidar 
dels familiars més menuts. Zuu Yiri, professor de Ciències Socials, 
explicava que la proporció de dones és menor en totes les etapes 
educatives –començant per la pròpia Educació Primària– i, a més, 
va reduint-se a mesura que es puja de nivell. Ell atribuïa aquest 
fet l’analfabetisme dels pares. Deia així: «ells no són conscients 
del valor que una dona vaja a l’escola» i afegia que, per a ells, és 
l’home qui ha de buscar treball i, per tant, necessita educació, 
mentre que la dona no ha de buscar treball, sinó que ha de buscar 
home i, consegüentment, no necessita ser educada. En preguntar 
a Tipangya –professora d’anglés a la Senior Secondary School a un 
poble proper a Kumbungu– si creia haver tingut, com a dona, 
més dificultats per dur a terme els seus estudis ens responia que 
«rotundament, sí». Explicava que a ella li havia costat molt i que 
«els homes sempre tenien menys coses a fer». 

L’escola Bobgu N-Nye Yaa no era, per descomptat, un espai 
exempt de la reproducció de rols de gènere. Per posar un exemple 
visible, abans d’entrar a classe agranaven un poc la pols de les tau-
les amb branques i quasi sempre ho feien les xiquetes. Vam trac-
tar d’incidir sobre aquest currículum ocult mitjançant un panell 
d’hàbits i rutines en què les tasques de la classe foren repartides 
per la totalitat d’aquesta, però no es va arribar a sistematitzar l’ús 
d’aquesta ferramenta. 
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L’escena en què millor es va evidenciar aquesta influència dels 
rols de gènere es va donar en una de les classes de formació que 
féiem amb el professorat. Per treballar l’assignatura de llengua 
vam proposar l’activitat de contar històries a partir dels personat-
ges i espais que eixiren en llençar els daus. Totes les activitats que 
proposàvem per ser treballades a les classes amb les criatures, les 
practicàvem prèviament amb el professorat. Així, de personatges 
per als daus, el professorat va triar: una persona rica, una alta, una 
intel·ligent, una roïna, una desobedient i una respectuosa. Pel que 
fa als espais: el mercat, una casa, una escola, un camp de futbol, 
una església i una mesquita. En llençar els daus, van eixir els per-
sonatges respectuós i intel·ligent, i, d’espai on es desenvoluparia 
l’escena, el mercat. Llavors, vam deixar uns minuts per tal que el 
mestre i les dues mestres que eixe dia es trobaven en la formació 
pensaren conjuntament una breu història. 

Reproduïsc el que vam escriure al blog7 al respecte:

La història que, després de pensada entre els tres, va ser narrada 
per l’home-mestre, era la següent: «Hi havia una vegada un home 
que era respectuós i intel·ligent i s’anomenava Yaw Amponf. En el 
seu camí cap al mercat es va trobar una dona plorant, li va pregun-
tar què li passava i ella li contestà que havia perdut els diners i que 
necessitava comprar un perol per a la seua mare. L’home va deci-
dir ajudar-la, però tampoc tenia diners, així que va decidir anar 
a jugar a gambling per aconseguir guanyar els diners necessaris. 
En un primer moment no va guanyar la partida però, finalment, 
aconseguí fer-ho i donà els diners a la dona. Ella, molt agraïda, 
li donà les gràcies i se n’anà feliç a comprar el perol. Abans de 
marxar, però, preguntà a l’home: “per què m’has ajudat?” i l’home 

7 https://kumbungulb.wordpress.com/2016/03/03/yam-ampomf-o-el-
fantasma-del-patriarcat/



191

respongué: “perquè no puc veure cap dona patir”».

L’anàlisi que hi vam fer a la mateixa publicació, la resumiré 
breument: trobem un home, amb nom i cognom, que ajuda una 
dona, sense nom ni cognom. Els personatges, que segons els daus 
havien de ser dos: «una persona intel·ligent» i «una persona res-
ponsable», es van convertir en «un personatge-home, intel·ligent i 
responsable» i «un personatge-dona, sense atributs específics, però 
que la història ens suggereix feble i desprotegit davant d’un pro-
blema». El desenllaç de la història es produeix amb la resolució 
del conflicte plantejat, resolució duta a terme exclusivament pel 
personatge-home.

Conclusions

Del projecte descrit vaig obtenir molts aprenentatges; de fet, em 
va quedar la sensació que «ens emportàvem molt més del que ha-
víem deixat». Durant una llarga temporada m’entristia, en part, 
pensar en el projecte, perquè em produïa una sensació de deses-
perança. Desesperança per un país encara sotmès –i amb ments 
ideològicament sotmeses– a la lògica imperial i al pensament neo-
liberal. En aquest sentit, vull compartir, ja aproximant-me al final 
del relat, algunes imatges que conserve gravades:

A l’Aeroport del Prat, a Barcelona, després de facturar i mentre 
esperàvem que obriren la porta per embarcar, vam conéixer un xic 
originari de Ghana, que va emigrar i ara vivia a l’Estat espanyol i 
que, cada pocs anys, quan els estalvis li ho permetien, anava al seu 
país a visitar la família. Portava auriculars de casc grans, esportives 
bastes i ulleres de sol colorides, tot ben cridaner. Reflectia eixa 
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voluntat inequívoca de posar en evidència, en arribar al seu país, 
que li havia anat bé, que ja era distint a ells. 

Ens va preguntar si érem musulmanes, cristianes... Sense 
deixar-nos respondre, va seguir. «Bé, potser no creieu, vosaltres 
teniu de tot, no necessiteu creure en res.» Després va seguir expli-
cant-nos quins llocs ens recomanava. La recomanació es basava 
en allò més paregut a occident, on podíem trobar centres comer-
cials o llocs per menjar com a Europa, de manera que manifestava 
una nul·la valoració d’allò propi com a possible reclam. Durant el 
transcurs del viatge vam comprovar la tesi que en aquell moment 
va sorgir: la presència d’un alt grau d’autoodi. Allò seu és per a 
ells símbol de fracàs, del que s’ha de fugir per poder avançar cap 
al model admirat: el dels seus colonitzadors, el d’occident. Ghana 
és un país que conserva diversos castells, com el d’Elmina o el de 
Cape Coast, que guarden les històries, imatges i olors d’explotació 
i comerç d’esclaus negres, per part de distints països d’occident, 
com Portugal, Holanda o Anglaterra. En lloc d’haver un cert sen-
timent d’aversió envers aquells que poden interpretar com els seus 
opressors històrics, hi ha una culpabilitat col·lectiva compartida i 
una admiració quasi incomprensible cap als blancs –imatge que 
per a molts evoca l’èxit– i el desig d’assimilar-se a ells. 

A Bobgu N-Nye Yaa, la ideologia educativa també responia a 
un discurs importat d’occident. L’orientació que se li volia donar 
a l’educació en aquesta escola era «com més disciplina i treball més 
ràpid, millor». No tenien recursos suficients ni continuïtat en el 
professorat ni professorat format, però la intenció del director i de 
la comunitat semblava ser –i així ho explicitaven– convertir-se en 
una escola «d’elit» i «competir» amb les altres. De fet, en proposar 
obrir la formació que anàvem a realitzar a mestres d’altres escoles, 
s’hi van negar ja que per tindre alumnat «necessitaven diferen-
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ciar-se». El director –sense diners per pagar la gasolina per anar 
al poble– transmetia un esperit entrepreneur: «la por al fracàs no 
pot conduir-te a l’èxit», com a estat de whatsapp; la bandera dels 
EUA com a fons de pantalla de mòbil; samarretes amb el símbol 
d’Apple i discurs empresarial. Una sèrie d’elements que feien pen-
sar que l’únic problema de l’escola on hem dut a terme el projecte 
i, extensivament, a moltes altres no és la qualitat d’educació pel 
que fa estrictament als continguts curriculars i a la didàctica. 

L’esperança educativa, parafrasejant a Mc Laren i Kincheloe 
(2008), està en «mestres amb consciència i claredat ideològica, 
mestres que comparen i contrasten les seues pròpies explicacions 
de la societat amb les hegemòniques». Qui no fa això, qui no es 
qüestiona, reprodueix l’ordre vigent, sovint de forma totalment 
inconscient. Reprodueix la idea del «somni americà», que diu que 
amb esforç i treball, independentment de les teues condicions de 
partida, podràs arribar allà on et proposes i que, si no ho fas, és 
culpa teua, és la teua responsabilitat, ja que estava a les teues mans. 

El señor Broadbent, por ejemplo, explicó que el fracaso 
académico de los alumnos y alumnas mexicanos o latinos 
podría contrarrestarse, al menos en parte, si los profesores 
y profesoras lograran hacer que sus estudiantes de clase tra-
bajadora se dieran cuenta de algún modo de «cómo vive la 
otra mitad» y cuestionaran «lo que les ha tocado en la vida». 
[…] Señaló que muchas veces estas oportunidades no están 
basadas en el mérito o en la capacidad, sino en la suerte. 
(McLaren i Kincheloe, 2008, p. 365)

El fet d’explicar que hi ha condicions de partida que influeixen 
en gran mesura en les possibilitats del desenvolupament ajuda, 
d’una banda, a que no existisca la contínua recerca d’una ambició 
que pocs abastaran i la consegüent frustració en no aconseguir-
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ho i, d’altra banda, –i col·lectivament més important– al fet que 
els esforços no se centren en aquesta recerca individual sinó en la 
lluita col·lectiva per canviar les condicions de partida. L’educació 
hi té un paper determinant: «La educación liberadora no produce, 
por sí misma, el cambio social […] pero no habrá cambio social 
sin una Educación Liberadora.» (Freire, citat en Jara, 2010, p.1)

L’esperança està en aquestes pràctiques. També ho està en do-
nes com Amata Muniru, a qui, des d’ací, vull fer un reconeixe-
ment. Amata és la neboda de Saani, una dona que contagia amb 
la seua força parlant. Ella és de Kumbungu i amb la col·laboració 
econòmica d’una membre del col·lectiu de la UPV va poder estu-
diar Periodisme a Accra. És una dona compromesa amb els drets 
del seu gènere, que treballa per ells des del context i la perspectiva 
locals.  Des de les experiències cooperatives, el millor que es pot 
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fer és buscar aquests motors de canvi al lloc –que els hi ha, sempre 
els hi ha–, i col·laborar amb ells; anar de la mà de qui coneix el 
context, deixar que qui xafa cada dia el territori siga qui lidere el 
procés. 
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