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Presentació de la guia i
estructura d'aquesta
Aquesta guia està elaborada per a ser una eina útil dirigida
a les Escoles de Persones Adultes. Per això, es pretén que, tant
el professorat com l’alumnat, troben en ella un instrument imprescindible i necessari per a conéixer, aprofundir i treballar tot
el que el concepte «gènere» implica.
Amb aquesta guia podrem apropar-nos, no sols a les connotacions que comporta el terme gènere, sinó també conéixer les
desigualtats que d'ell es produeixen, el paper que juga el gènere
en moltes ocasions, les polítiques de gènere que presenten els
governs, etc. La societat va canviant i és necessari adaptar-se a
ella, per aquest motiu és important la labor que realitzen les
Escoles de Persones Adultes en la seua transformació.
L'educació sempre ha de ser considerada com la millor eina
per a la formació com a persona. L'educació ens fa lliures, ens fa
crítiques, ens mobilitza i fa de la societat un ens dinàmic, que
canvia contínuament i, per tant, és necessari adaptar-se a ella.
En l'Agenda 2030, l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5
posa la seua mira en la Igualtat de Gènere. Endinsant-nos en ell
veurem les grans desigualtats que es donen tant a nivell educatiu
com econòmic, entre altres, i és per això que és imprescindible que
els governs, entitats i la societat en general treballen per a garantir
la igualtat de gènere. Aconseguir una societat igualitària és sinònim de desenvolupament.
La guia pretén oferir a la persona interessada un ventall d'informació de tots els àmbits, des de cançons amb les quals poder
treballar la diversitat sexual o la violència de gènere, com a glossaris per a conéixer el significat dels termes i així no malinterpretar conceptes o arguments a causa de la nostra desinformació,
a més d'una referència de textos i llibres que ens endinsaran en
un major coneixement de tot el que embolica al terme gènere.

Gènere

N. de les A: Les autores de la guia som conscients que els temes tractats poden
quedar desfasats o anacrònics. Aquesta guia no pretén perdurar en el temps,
sinó que pretén ser un reflex de les qüestions en temps present, esperant que
els temes avancen, canvien, milloren i s'adapten als nous temps, confiant siguen
més igualitaris.
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Sistema sexe-gènere
El sistema sexe-gènere és una forma simple i gràfica d'explicar,
almenys inicialment, com la nostra societat divideix a les persones en categories que tenen conseqüències de desavantatges
múltiples —social, econòmiques, salut, educatives, etc.— en les
seues vides quotidianes. Quan naixem es fa evident que la naturalesa dota a les dones i als homes d'òrgans sexuals i capacitats
reproductives diferents. Vagina, clítoris, penis, testicles, ovaris
són només alguns exemples d'aquestes diferències.
D'acord amb aquest sistema sexe-gènere, les característiques
biològiques són les que determinen el sexe —home o dona— i
no han canviat al llarg de la història de la humanitat. Tampoc
depenen de l'ètnia o el lloc en el qual vivim. A partir d’aquestes diferències anatòmiques, cada cultura defineix una sèrie de
característiques i regles com a «pròpies de les dones» i «pròpies
dels homes», establint dues esferes separades.
Per exemple, es diu que les dones són sensibles, maternals,
cuidadores, plorones, parladores, bufones, dolces i dependents;
mentre que els homes són forts, valents, inquiets, independents,
intel·ligents i poderosos. Així anem aprenent quines són les formes adequades i possibles de sentir, de comportar-se, de vestir-se, d'actuar en la parella etc., d'acord amb el que cada societat
considere què significa ser home i què significa ser dona. Igualment, aquests estereotips es reprodueixen en l'escenari escolar.
El gènere és una construcció social i cultural creada històricament. El gènere és el conjunt d'actituds, rols, valors i comportaments que determinen el que ha de ser un home i una
dona, imposats a cada sexe mitjançant el procés de socialització. També té a veure amb l'esfera individual —la nostra manera de pensar i sentir, la nostra manera de vincular-nos amb
el nostre cos i el de les altres persones— i amb l'esfera social
—la divisió del treball, la distribució dels recursos i la definició de jerarquies i poder entre els uns i les altres— i per ser
una construcció social i cultural, és dinàmica i pot modificar-se.
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El sexe remet a les diferències biològiques entre homes i dones. Generalment una persona és classificada de l'un o l'altre sexe, i gènere
associat, d'acord amb els seus òrgans sexuals i reproductius.
Si analitzem la publicitat, veiem molt clarament com a la dona
se li ha discriminat pel seu sexe i gènere atorgats, el sexe femení
era el destinat a atendre la casa i cuidar de la família, mentre que
l'home era el que eixia a treballar fora de la casa i el que «mantenia» a la família. Aquests rols que la societat ha anat imposant al
llarg dels segles no venen determinats en nàixer, sinó que poden
ser modificats i adaptats a les noves realitats; igual que s'han construït històricament, poden desconstruir-se actualment.
En l'actualitat el concepte de gènere es troba en les agendes
de governs i polítiques. Davant això és important conéixer bé
el concepte i no confondre'l amb sexe, al mateix temps que és
important treballar el llenguatge inclusiu per a no caure novament
en fomentar les desigualtats.
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Conceptes de gènere
Per a començar, considerem necessari enumerar la manera de
desglossar alguns dels termes que engloba aquest vocable i que
ens resulten més familiars. Entre ells destaquem els següents:
Intersexualitat: Les persones que els seus genitals, o altres característiques que determinen el sexe, varien respecte del que
es considera característic d'homes o dones, són les persones intersexuals o intersexe i la condició d'aquestes persones porta
el nom d'intersexualitat. Els xiquets i xiquetes naixen amb genitals i/o òrgans reproductors que no responen necessàriament
als patrons culturalment acceptats per l'anatomia. Resulta molt
important incorporar en el marc de l'escola, les preguntes que la
intersexualitat planteja sobre la idea que es té del cos de les persones, com l'espai resulta excloent per a altres configuracions i,
fonamentalment, de quina manera aquests cossos deixen de ser
considerats «defectuosos» o «malalts» i se'ls considera una configuració legítima en el marc de la diversitat dels éssers humans.
Cisgènere: Persona que s'identifica amb el sexe-gènere en nàixer.
Heterosexual: Persona que se sent emocional o físicament atreta
per persones del sexe oposat.
Lesbiana: Dona que se sent emocional o físicament atreta per
altres dones.
Gai: Home que se sent atret emocional o físicament per altres homes.
Persona Trans: La persona trans és aquella identitat de la qual
és diferent del gènere que se li va assignar en nàixer. És a dir, el
sexe no coincideix amb com la persona se sent i identifica.
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Gènere no binari: Identitat sexual que no correspon amb la divisió dels gèneres home-dona. Les persones no binàries poden
sentir-se dels dos gèneres, de cap d'ells o d'una barreja de tots
dos que pot evolucionar en el temps.
Bisexual: Persona que se sent atreta per persones del seu mateix
gènere i per persones d'altres gèneres.
Quan parlem de gènere, hem de ser conscients de que es tracta
d'una construcció social, on al sexe femení i masculí se'ls ha atribuït uns rols, els quals, depenent de la cultura, poden variar. Al
llarg de la història sempre s'ha atribuït al sexe femení el rol de
«sexe feble», marcant la supremacia del sexe masculí. A partir
d'ací i amb la seua evolució posterior, s'ha provocat que la desigualtat de gènere siga una fractura en totes les societats, on,
malgrat el que s'ha aconseguit en aquest terme, el sexe femení
continua patint la discriminació respecte al masculí.
La desigualtat de gènere ha de ser un dels pilars fonamentals
de les polítiques dels diferents governs, han de treballar en la
seua erradicació amb polítiques destinades a aquest tema i, fonamentalment, a través de l'educació. Per això, l'Agenda 2030
dedica el ods 5 «Igualtat de Gènere», a aconseguir la igualtat
entre els gèneres i empoderar a totes les dones i xiquetes; aconseguir aquest objectiu serà imprescindible si volem viure en un
món pacífic, pròsper i sostenible.1

1 Per a més informació sobre el ODS 5 i les seues metes es pot consultar la pàgina de
Nacions Unides: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Estereotips de gènere
Els estereotips2 de gènere són, segons l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (acnudh)3
es tracten «d'una opinió o prejudici generalitzat sobre atributs o
característiques que homes i dones posseeixen o haurien de posseïr o de les funcions socials que tots dos exerceixen o haurien
d'exercir»; és a dir, un conjunt d'idees preconcebudes, socialment construïdes i acceptades que estableixen quin és el rol dels
homes i quin el de les dones, però que no tenen cap justificació
científica que l'avale.
Qualsevol estereotip, sense importar les seues característiques, és irracional i això pot comportar a situacions de vulnerabilitat per a la persona afectada. Els estereotips, en tractar-se
d'una construcció social varien depenent de la cultura alhora
que evolucionen en el temps, però no deixant d'existir; la base
d'aquests estereotips o rols que defineixen les metes i expectatives de dones i homes es basen en l'educació que rebem des del
naixement. Tradicionalment les dones tenen el do de la procreació i, per tant, un dels rols que se li atribueix és el de la criança,
entre altres. Aquests rols donen lloc a situacions de desigualtat
i de discriminació, afecten a totes les dones per igual, sense importar el nivell de desenvolupament del seu país4 i, en moltes
ocasions, les dones pateixen doble discriminació per pertànyer a
una altra raça, ètnia, classe social, etc. Per això, els governs han
de treballar en polítiques que afavorisquen la igualtat entre els
gèneres sense discriminació de cap mena.
Des de l'antiguitat trobem relats de distinció de rols entre sexes, això s'ha mantingut al llarg de la història. Encara que s'ha
avançat molt, en l’actualitat, el gènere femení continua sent el
més discriminat, associant-lo a rols familiars i maternals mentre
que el masculí s'associa amb la fortalesa i el poder.
Aquest tipus de rols són assumits per gran part de la societat i és precisament aquests rols els que nombroses associacions i dones treballen per desconstruir, així com els denominats
micromasclismes: comportaments, a vegades, imperceptibles
que destaquen la superioritat masculina sobre les dones, com-
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portaments naturalitzats que cometem diàriament sense ser
conscients d'ells. Per aquest motiu, és imprescindible que des
que naixem rebem una educació veritablement igualitària, on no
hi haja diferències ni rols marcats.
Exemples hi ha molts, entre ells «els homes no ploren» o el
de «fixa't, ella ací i els seus fills a casa», aquests estereotips es
reprodueixen i s'assimilen com una cosa natural, però no ho
és, ja que com s'ha esmentat anteriorment es tracta d'una construcció social que canvia i evoluciona en la mateixa direcció que
la societat. Per això és imprescindible remarcar l'educació com
l'eina fonamental per a acabar amb aquests rols i estereotips i
així aconseguir un món on la igualtat de gènere ja no siga un
dels temes principals en les agendes de les polítiques de cap país
sinó una realitat.5

2 Estereotips de gènere. Nacions Unides.
http://acnudh.org/?s=estereotipos+de+g%C3%A9nero
3 Pàgina oficial de Nacions Unides. Drets Humans. Oficina de l'Alt Comissionat.
https://www.ohchr.org/sp/Pages/Home.aspx
4 Conclusions que es poden extraure de l'estudi Global Early Adolescent Study
realitzat en 2017 elaborat per l'OMS i la Universitat John Hopkins.
http://acnudh.org/?s=estereotipos+de+g%C3%A9nero
5 Es pot consultar la pàgina d'Oxfam Intermón per a conéixer més exemples.
https://blog.oxfamintermon.org/estereotipos-de-genero-que-escuchamos-cada-dia/
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Rols i identitat de gènere

Societat patriarcal

Per a entendre què són els rols i els estereotips de gènere, cal
partir primer d'altres conceptes com el sexe, l'assignació de gènere i la identitat de gènere.
Quan parlem de sexe fem referència a les diferències i característiques biològiques, anatòmiques, fisiològiques i cromosòmiques que defineixen als éssers humans com a dona o home, però
hem d'emfatitzar que no són mútuament excloents i que hi ha
individus que posseeixen tots dos, les persones intersexuals.
L'assignació de gènere es realitza en el moment del naixement, a partir de l'aparença externa dels genitals. Hi ha vegades
que aquesta aparença es troba en contradicció amb la càrrega
cromosòmica i hormonal que hui es pot determinar gràcies als
avanços de la ciència.
La identitat de gènere és la identificació amb el model de persona femenina o masculina que cada individu construeix sobre
si mateix i forma part de la identitat cultural. Segons la filòsofa
Judith Butler «el gènere no és més que una repetició estilitzada
d'actes i de fets que es constitueix a través d'ells». Aquesta definició ens ve a dir que la identitat de gènere està històricament
construïda sobre el que la cultura considera «masculí» o «femení» en un moment donat.
Si la identitat de gènere d'una persona es correspon amb el
seu sexe biològic, és a dir una dona que s'identifica amb el gènere femení o un home amb el gènere masculí, diem que aquesta
persona és cisgènere.
Si la vivència i autopercepció d'una persona en relació a la
seua identitat de gènere no es correspon amb el gènere assignat
al moment del naixement, es considera que la persona és trans
o de gènere no binari.

El patriarcat és una estructura social en la qual l'home compta
amb una supremacia respecte a la dona, només pel fet de ser-ho.
El patriarcat s'ha donat en totes les èpoques de la història.
Molts estudis opten per destacar que la societat patriarcal
venia marcada pels trets sexuals, altres opinions pels aspectes
físics com la força, però la gran majoria d'aquestes teories coincideixen en que eren patents les desigualtats i l'abús de poder
sobre les dones en tota societat patriarcal.
El patriarcat és un sistema complex estés en el temps i en l'espai, que se sosté sobre els pilars que el mantenen i reprodueixen
com la família, les religions, l'ordre econòmic, polític i l'estat
(Amorós cit. en Cofiño, 2010:38), amb una gran capacitat d'adaptació als canvis que es produeixen en la societat. El patriarcat
muta, s'adapta.
Per al feminisme el patriarcat és la supremacia de l'home sobre la dona, tant en l'àmbit públic com privat, que es dóna en
totes les societats no sols en les més primitives sinó també en les
més complexes. El feminisme defensa que sí que es pot acabar
amb el patriarcat, i que amb la seua fi, s'aconseguirà una societat
igualitària on la participació i l'experiència de les dones tinguen el
mateix pes que la dels homes.6

6 Si es vol ampliar més sobre aquesta temàtica recomanem:
La creació del patriarcat. Gerda, L. (1986).
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Discriminació per gènere
En gran part dels països, les seues constitucions tenen un article
basat en la prohibició de que cap persona pot ser discriminada per sexe, raça o religió. Però aquest article es compleix? La
discriminació per gènere es dona quan una persona és tractada
de manera diferent o desigual en funció del seu sexe, gènere o
orientació sexual.
La discriminació de gènere es dona en molts àmbits i situacions des de l'àmbit professional passant per l'educació fins als
àmbits privats, aquesta discriminació provoca la falta de comptar
amb les mateixes possibilitats, desfavorint la igualtat i, per tant,
vetant la possibilitat de desenvolupar-se i créixer com a persona.
Quan parlem de discriminació per gènere hem de pensar que
va més enllà de les nostres fronteres i que no sols afecta a les
dones, encara que en gran mesura així ho siga, sinó també a les
persones gais, lesbianes, trans, etc., que veuen en molts casos
perillar les seues vides ja que tindre una altra orientació sexual
que no siga l'«establida» suposa un delicte contra la societat i,
per tant, és penada.
La discriminació provoca desigualtat i l'Agenda 2030 i el ods 5
«Igualtat de gènere» advoca per aconseguir posar fi a ella i aconseguir una societat igualitària. En aquest ods s'especifica i es
destaca la discriminació que pateixen moltes dones en gran part
del planeta, com la dificultat d'accedir a l'educació; aquesta impossibilitat dificulta l’empoderament de la dona, mantenint costums i tradicions que li impedeixen aconseguir la igualtat.
En el món, la discriminació per gènere és una cosa palpable
que es dóna en tots els països. Davant aquesta situació hi ha moltes publicacions que destaquen com pel fet de nàixer en un país
o un altre, els nostres drets i metes ja segueixen una direcció,
inclinada a la vulneració.7

7 Entre els documents que recomanem destaquem els següents:
https://www.unwomen.org/es/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://coordinadoraongd.org/2017/10/los-20-peores-paises-nacer-mujer-16estan-africa/
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Sexisme

Bretxa de gènere

Segons la definició que el Consell d'Europa ens proporciona, el
sexisme és «qualsevol expressió —un acte, una paraula, una imatge, un gest— basada en la idea que algunes persones, quasi sempre dones, són inferiors per raó del seu sexe», aquesta definició
clarament ens fa veure que el terme sexisme també al·ludeix als
prejudicis i als estereotips que tradicionalment s'han donat a les
dones o homes, per les condicions atribuïdes a cada sexe.8
El sexisme és novament una creació social on es menysprea i
desvalora a les persones pel seu sexe, considerant un superior a
l'altre. Un exemple és parlar del sexe femení com el «sexe feble»
i això es deu a l'educació que hem rebut, no sols a casa o a les
aules sinó també l'oferida pels mitjans de comunicació. A través
dels anuncis podem observar com es manipula i es ridiculitza
en moltes ocasions a la dona,9 oferint la imatge frívola de la dona
com un objecte.
El sexisme s'ha reflectit al llarg de dècades en els mitjans
de comunicació, el cinema, la televisió, però també en el llenguatge. Quan utilitzem l'article masculí per a referir-nos a una
professió o càrrec ocupat per una dona donem suport a la desigualtat atorgant la posició de poder a l'home, que continuem
considerant com l'«apropiat» per a aquest lloc. Aquestes xicotetes coses que normalment passen desapercebudes són les que
han afavorit al fet que el sexisme siga una realitat que es trobe
en tots els àmbits, bé siga en el públic com a privat o en el professional. Per això, utilitzar un llenguatge inclusiu és fonamental
per a evitar que aquestes situacions es continuen reproduïnt fins
a veure-les com una cosa natural. La imatge de la dona no ha
de ser tractada com un objecte ja que, si busquem una societat
igualitària, hem de posar fi a les accions que determinen les diferències de poder atorgat a l'home sobre la dona i a les xicotetes
accions que el fomenten.

La bretxa de gènere és una mesura que mostra la distància entre
homes i dones respecte a un mateix indicador, és a dir, la distància entre els sexes respecte a les oportunitats d'accés i control
de recursos econòmics, socials, culturals i polítics, entre altres.
Per a mesurar la bretxa de gènere existeix l'organisme Índex
Global de la Bretxa de Gènere.10 En els seus estudis anuals realitzats sobre la base de 153 països s'analitza la paritat entre dones
i homes en 4 pilars fonamentals com són la salut, l'educació,
l'economia i la política. Malgrat els canvis i avanços que s'han
donat, les dades ens mostren com la dona continua sent la més
afectada en tots els àmbits, un exemple clar és la bretxa salarial i
el sostre de cristall. Aquest es definiria com els obstacles, sovint
imperceptibles, que impedeixen a les dones ascendir en la seua
carrera professional per a arribar als llocs més alts de presa de
decisions i poder.
La bretxa de gènere afavoreix la desigualtat. Si l'Agenda 2030
i especialment el ods 5 pretén aconseguir la igualtat de gènere,
és imprescindible que forme part de les estratègies de cada país.
Aquesta impressió ja va ser recollida pel pnud11 een 1997, i en
l'actualitat continua sent un punt fort en les agendes polítiques,
és per això que l'educació ha de ser l'eina amb la qual tota la societat lluite per a acabar amb qualsevol bretxa de gènere.
8 Per a ampliar la informació recomanem visitar la pàgina oficial https://www.
coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism on trobaran de manera detallada informació sobre aquest tema així com eines per a combatre-ho i treballar-ho a les aules.
9 Exemples d'ells els podem trobar en la pàgina del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social http://www.educatolerancia.com/sexismo-videos/ o en altres enllaços com el seguent: https://verne.elpais.com/verne/2020/03/10/articulo/1583849358_700554.html
10 Índex Global de la Bretxa de Gènere: https://es.statista.com/estadisticas/957030/indice-de-la-brecha-de-genero-de-genero-mundial/
11 Més informació en el següent enllaç: https://www1.undp.org/content/undp/es/
home/gender-equality.html
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Mandats de gènere
L'antropòloga Marcela Lagarde defineix els mandats de gènere
com a «rols que interioritzem i fem els nostres, els quals ens impedeixen transgredir els models hegemònics de masculinitat i
feminitat, traduïnt-se en pensaments, emocions i conductes que
alimenten l'ordre social, i si incomplim aquests mandats ens enfrontem a la crítica social, la culpa i la vergonya».
Els mandats de gènere són unes normes creades a partir de
la construcció social de «gènere», que assigna els rols d'homes
i dones: com han de ser les relacions entre ells, ens ensenya a
com ser i com comportar-nos per a complir amb les expectatives
imposades durant el procés de socialització.
Aquestes normes, són interioritzades per la societat, les fem
nostres i impedeixen transgredir els models dominants de masculinitat i feminitat. Segons Lagarde (1999); Rebollo (2004), s'estableixen unes característica per a cada sexe:
Les dones haurien de ser...
Belles, vulnerables i submises
Cuidar i salvaguardar el benestar alié
Situar el nucli vital en l'amor
i en la maternitat
Ser éssers dependents que necessiten
a un home per a sentir-se complets

Els homes haurien de ser...
Ser el cap de família
Independent i ambiciós
Assegurança i aventurer
Agressiu
Realista i hàbil
Estable emocionalment i ferm

Aquests mandats col·loquen a les dones en una situació de subordinació absoluta respecte a l'home, portant-les a situacions de
gran vulnerabilitat tant física com psíquica.
Novament, l'educació i la televisió són part fonamental de la creació d'aquests mandats, prova d'això la trobem en sèries de televisió destinades a públic infantil, on a les dones se'ls atribueix un
rol que ve a dir l'anteriorment esmentat per Lagarde i Rebollo.12
12 Es recomana llegir l'article publicat en la pàgina d'United Explanatios:
https://www.unitedexplanations.org/2012/11/13/las-series-de-nuestra-infancia-ylos-mandatos-de-genero/
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Equitat de gènere
Equitat i igualtat de gènere, és el mateix? Aquests dos conceptes no són sinònims, però sí que es complementen. La igualtat
de gènere, com ja s'ha comentat anteriorment, fa referència al
fet que, independentment del sexe, totes les persones tenen els
mateixos drets i han de comptar amb les mateixes oportunitats;
mentre que l'equitat de gènere és l'ingredient de l'ètica, que s'afegeix per a aconseguir que la igualtat de gènere siga una vertadera realitat i compensar la desigualtat històrica que el gènere
femení ha patit en tots els àmbits.
Quan parlem d'equitat, ho fem pensant en una qüestió de justícia. Històricament hem pogut comprovar com s'ha donat un
tracte diferent a algunes persones depenent de qüestions inevitables com el seu sexe, especialment a les dones, que amb tant
d'esforç han lluitat per aconseguir els mateixos drets que els homes, sense haver de justificar-se o esforçar-se més.
Totes les persones mereixem tindre el mateix tracte, les mateixes oportunitats i els mateixos drets garantits, això sí, sense
deixar de tindre en compte que som úniques. Així doncs, homes
i dones mereixen ser tractats de manera justa; repartint-se els
recursos i el poder social de forma equilibrada. A través de diverses mesures i polítiques, esperem anar avançant en aquest
terreny i així garantir els mateixos drets per a totes. Hui dia ja
existeixen lleis i polítiques que tracten aquest tema, però quan
anem a la pràctica, dia rere dia observem que encara estem lluny
d'arribar a una vertadera equitat, i és que no és senzill desconstruir tota l'estructura, reforçada i mantinguda durant anys a través d'un sistema heteronormatiu i patriarcal.
Davant el dubte, és bo preguntar-se la raó per la qual pot ser una
bona idea enfocar els nostres esforços cap a la igualtat d'oportunitats i tracte. Per una simple raó: ser passius davant la injustícia de
desigualtat de gènere implicaria anar en contra dels drets humans.
Vegem alguns exemples de quan es dona aquesta discriminació:
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—Quan per l'edat, el sexe, estat civil, embaràs o els fills no es
donen les mateixes oportunitats d'accés a un treball, sent la persona candidata vàlida per al lloc.
—Quan les dones han d'esforçar-se o justificar-se més en l'àmbit
laboral per a demostrar que s'han guanyat un lloc de responsabilitat o adoptar conductes típicament masculines per a guanyar-se el respecte de la resta de companys.
—Quan el repartiment de les tasques de casa continua sent en
una majoria de casos poc equitativa, i fins i tot quan tots dos
membres de la parella treballen fora de la llar les mateixes hores, deixant sense temps lliure a la dona per a dedicar-ho a altres
qüestions que no siguen aquestes tasques, cura dels fills o d'un
altre familiar, és el que es coneix com la doble jornada.
—Quan els adolescents continuen triant el seu futur acadèmic i
laboral sobre la base del seu sexe i el gènere assignat.
—Quan l'atur és més alt i el salari és més baix en les dones, malgrat que l'accés a la universitat i els aprovats es reflecteixen en
un percentatge més elevat.
—Quan s'incita als xiquets i a les xiquetes al fet que trien extraescolars, joguines, roba o maneres de comportar-se sobre la base
del seu sexe i el gènere associat, i no a les seues preferències.
No obstant això, cal aclarir —ja que el descrit pot donar lloc a
confusió— que quan parlem d'equitat no fem referència al fet que
tothom reba el mateix sempre, independentment de la situació,
sinó que cadascun reba el que li correspon sobre la base de les
circumstàncies i particularitats de cada cas. Un exemple d'això
és el principi de presència o composició equilibrada, determinada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones homes, amb el qual es tracta d'assegurar la
presència de dones i homes en òrgans i càrrecs de responsabilitat, de manera que les persones de cada sexe no superen el 60%
ni siguen menys del 40%; és a dir, a partir de l'entrada en vigor
de la llei, els partits polítics han de presentar llistes de composició paritària, per exemple.
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Perspectiva de gènere
Quan parlem de perspectiva de gènere estem fent referència a
una eina en la qual es busca mostrar que les diferències entre
dones i homes no es deuen solament a la condició biològica, sinó
que la construcció social d'aquesta és la que atorga els rols que
defineixen a homes i dones sobre la base de la cultura.
Mirar amb perspectiva de gènere és mirar amb igualtat i equitat,
és veure la realitat amb unes noves ulleres transparents, sense
rols que ens identifiquen amb un sexe i, per tant, que ens marquen i que ens dirigeixen en com comportar-nos i quines metes
podem (o no) aconseguir. Incorporar la perspectiva de gènere
en tots els àmbits —polític, educatiu, laboral i familiar, entre
altres— afavorirà canviar les estructures d'una societat tradicionalment patriarcal.
Per a entendre la complexitat del món que ens envolta, els
éssers humans sempre hem buscat dreceres, hem categoritzat
tot allò que desconeixem. Posar etiquetes és una forma de simplificació que facilita la comprensió en aquest món caòtic, és
una manera de posar ordre i donar sentit a les coses. D'aquesta
manera, sempre hem buscat les raons que expliquen determinats comportaments i la societat s'ha encarregat, segons època i
cultura, de dictaminar com han de ser aquestos comportaments.
Així doncs, anem per la vida amb unes ulleres, atorgades des que
naixem, veient a les persones segons els prejudicis que descriuen com és l'home i com és la dona. De fet, podem observar que:
Cada cultura i època veu el gènere d'una determinada manera,
atribuint-li determinades característiques. S'espera que homes i
dones es comporten segons el seu sexe, i així gènere va lligat
a sexe de manera indiscutible. El comportament ja no és una
qüestió biològica solament; s'assignen culturalment atributs diferenciadors, reforçant i potenciant aquestes maneres de veure
a l'ésser humà amb pautes educatives des d'una edat primerenca, sent la llar i el col·legi dos àmbits amb gran influència.
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És injusta la diferenciació en termes de bo-dolent, rude-afable, violent-pacífic, fort-feble del masculí i el femení, i que existisca una predominança del masculí davant el femení.
Per tant, la perspectiva de gènere no és un tema feminista o
centrat en la lluita masclista, encara que equilibrar les diferències acabe repercutint positivament en l'estructura patriarcal.
Més aviat es tracta de l'estudi dels processos socials i culturals
que transformen les diferències sexuals en el pilar bàsic del desequilibri i la desigualtat de gènere, normalitzant els estereotips,
fent-los inherents al sexe: «Els homes no ploren i les dones sempre volen anar de compres». D'aquesta manera, la perspectiva de
gènere ens suggereix canviar d'ulleres; a deixar a un costat les
idees preconcebudes i a trencar esquemes per a fer un espai a
nous aprenentatges. Ens ajuda a comprendre com es construeix
la forma en la qual la societat creu que ens hem de comportar en
funció de si som home o dona, així com l'orientació sexual que
s'espera de cadascun de nosaltres.
En definitiva: són bones notícies el saber que existeix una
construcció que, igual que es construeix, es pot deconstruir; que
no existeix una naturalesa determinant. És bo per a totes les
persones, homes i dones, entendre que tenim la capacitat de
construir i modificar aquesta realitat que ens ha sigut donada,
perquè ens fa lliures.
Com es tradueix aquesta mirada cap a la perspectiva de gènere
en beneficis? Dones i homes sentiran menor pressió sobre com
han de pensar, sentir o comportar-se solament pel fet d'haver
nascut amb un sexe determinat. Hi haurà més equilibri en situacions d'injustícia. Tindre les mateixes responsabilitats i oportunitats independentment del sexe afavoreix el funcionament òptim
de la societat, fent-la més equitativa i justa.

27

La transversalitat de gènere
Tot l'anterior sona realment favorable, però és necessari, si no
volem que es quede en pretensions teòriques, que es faça patent
en els àmbits culturals, educatius, econòmics, polítics i, en definitiva, en tota l'extensió de la societat a través de les diferents
organitzacions, governs, sector privat o organismes internacionals, acabant amb la diferència abismal entre homes i dones,
quant a l'accés a les mateixes oportunitats es refereix.
Segons el Consell d'Europa de 1998, «la Transversalitat de gènere13 és la (re)organització, millora, desenvolupament i avaluació dels processos polítics per a incorporar per part dels actors
involucrats en aquests processos una perspectiva d'igualtat de
gènere en tot els nivells i fases de totes les polítiques».
D'aquesta manera, és a través de la transversalitat de gènere
o «gender mainstreaming» —la seua denominació en anglés—
que l'equilibri entre homes i dones es veja reflectit en totes les
esferes esmentades. L'objectiu sempre és el principi d'igualtat. A
nivell constitucional, igualtat davant la llei implica prohibir la
discriminació de les persones segons les seues característiques
personals, i que això es faça patent en les esferes públiques.
D'aquesta manera, aplicant el principi d'igualtat de tracte i no
discriminació i d'oportunitats entre les persones que conviuen
en una societat, podem dir que:
—És important garantir l'accés a tots els recursos en igualtat
de condicions.
—S'han de planificar les polítiques públiques tenint en compte
les desigualtats existents, i d'aquesta manera veure quins canvis
s'han d'aplicar, segons les necessitats, és a dir, prendre mesures
equitatives per a aconseguir la igualtat efectiva.
—És necessari identificar i avaluar els resultats i impactes produïts en l'avanç de la igualtat real.

13 Si desitges ampliar la informació sobre les polítiques que des del govern es plantegen pots consultar la pàgina oficial de Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació
https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una
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Definitivament, la transversalitat de gènere és una estratègia eficaç per a l'avanç cap a la consecució de la igualtat entre dones
i homes en les polítiques públiques i suposa contribuir a eliminar desigualtats de gènere, corregir procediments i mètodes de
treball i impulsar tendències de canvi social. No es tracta d'una
aplicació esporàdica de mesures puntuals, sinó de l'aplicació de
polítiques que suposen un canvi estructural i social.

Activitats
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Activitat 1. Pintem Mandalas
Objectius

Treballar el diàleg com a valor fonamental entre participants d'un grup. Reflexionar de manera individual i col·lectiva sobre els valors dels participants. Compartir els valors
individuals amb el grup i conéixer els valors dels altres.

Participants

Idoni per a qualsevol grup i edat.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Materials

Fotocòpies, llapis de colors. Descarregar mandales per a la
seua impressió del següent enllaç:
https://www.psicologossinfronteras.org/category/publicaciones-psf/nuestras-publicaciones/

Desenvolupament
de l’activitat

A cada participant se li entrega un dibuix —mandala amb
apartats que pintar— contrari al seu gènere. És a dir, als
homes se'ls entrega un mandala amb uns genitals femenins i a les dones un amb els genitals masculins. Segons
van pintant, descobreixen el dibuix ocult.

Avaluació

Al final de l'activitat la persona que haja moderat l'activitat realitzarà una sèrie de preguntes:
Com s'han sentit? Perquè?

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat de plantejar-se qüestions de gènere en un entorn saludable. Es promou la igualtat i es
propicien canvis d'actitud que milloren la posició de les
dones en la societat.
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Activitat 2. Intercanvi de rols. Teatre d'ombres

Activitat 3. Ball intercanvi de rols

Objectius

Treballar el diàleg com a valor fonamental entre participants d'un grup. Reflexionar de manera individual i col·
lectiva sobre els valors dels participants. Compartir els
valors individuals amb el grup i conéixer els valors dels
altres. Treballar l'empatia.

Objectius

Treballar el diàleg com a valor fonamental entre participants d'un grup. Reflexionar de manera individual i col·
lectiva sobre els valors dels participants. Compartir els
valors individuals amb el grup i conéixer els valors dels
altres. Treballar l'empatia.

Participants

Des de l'adolescència fins a qualsevol edat. Participa tot
el grup.

Participants

Des de l'adolescència fins a qualsevol edat. Participa tot
el grup.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Materials

Paper, llapis i un llum.

Materials

Reproductor de música, ordinador, telèfon mòbil, etc.

Desenvolupament
de l’activitat

Es treballa en grup una xicoteta representació d'una escena bàsica costumista amb els rols molt marcats en les
quals es desenvolupa una situació masclista. Es deixa que
es construïsquen els diàlegs i que cadascun es posicione
amb el seu personatge. A l'hora d'interpretar-ho, el professor fa que es canvien els rols.

Desenvolupament
de l’activitat

Es treballa en grup i en parelles. Es treballa amb qualsevol
ball de saló: vals, o un xotis, o un tango, o un chachachá.
Es comença com sempre, l'home dirigeix. Però després es
canvia el rol. La dona és la que dirigeix. També pot fer-se
amb dos homes o amb dues dones.

Avaluació

Al final de l'activitat l'animador, moderador, o professor
que porte l'activitat realitzarà una sèrie de preguntes:
Com t'has sentit?
Què és el que pitjor t'ha semblat?
T'has sentit incòmode/a? Perquè?
Alguna vegada has viscut una situació així i l'has valorada
de manera diferent?
Ha canviat el teu punt de vista després de la representació?

Avaluació

Al final de l'activitat l'animador, moderador, o professor
que porte l'activitat realitzarà una sèrie de preguntes:
Com t'has sentit?
Què és el que pitjor t'ha semblat?
T'has sentit incòmode/a? Perquè?
Alguna vegada has viscut una situació així i l'has valorada
de manera diferent?
Ha canviat el teu punt de vista després de la representació?
És difícil sotmetre's a les ordres d'un altre?

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat de plantejar-se qüestions de gènere en un entorn saludable. Es promou la igualtat i es
fomenten canvis d'actitud que milloren la posició de les
dones en la societat.

Conclusió

La pràctica crea situacions que en la teoria no es donen,
d'aquesta manera els alumnes poden posar-se molt fàcilment en el lloc del sexe oposat. L'alumnat té l'oportunitat
de plantejar-se qüestions de gènere en un entorn saludable. Es promou la igualtat i es fomenten canvis d'actitud
que milloren la posició de les dones en la societat.

34

35

Activitats

Activitat 4. Investigació periodística

Activitat 5. Dia de cinema

Objectius

Treballar l'objectivitat. Reflexionar sobre les idees preconcebudes o apreses. Compartir els diferents punts de vista
i conéixer els dels altres. Treballar el respecte i la tolerància a les idees diferents.

Objectius

Valorar diferents punts de vista. Treballar l'objectivitat.
Reflexionar sobre les idees preconcebudes o apreses. Compartir els diferents punts de vista i conéixer els dels altres.
Treballar el respecte i la tolerància a les idees diferents.

Participants

Des de l'adolescència fins a qualsevol edat. Participa tot
el grup.

Participants

Depèn de l'edat recomanada per a cada audiovisual. Participa tot el grup.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, depenent la duració de
l'audiovisual triat. Pot modificar-se segons les possibilitats
del centre i la disposició de l'alumnat.

Materials

Quatre periòdics del mateix dia: ABC, El País, El Mundo, La
Vanguardia. El professorat i l'alumnat prepararan el material ja que és important que la notícia siga actual, hi ha
prou amb fer una còpia dels periòdics o bé fer ús de la en
versió digital si no es disposa d'ells.

Materials

Reproductor de vídeo.

Desenvolupament
de l’activitat

La persona encarregada de la sessió s'encarregarà de triar
un audiovisual bé del suggerit en l'apartat de bibliografia
d'aquesta mateixa guia o bé el que considere més adequat
per al grup amb el qual es treballarà. Es visualitza l'audiovisual i es van anotant les reaccions de l'alumnat present.

Avaluació

Una vegada visualitzat l'audiovisual la persona encarregada de la sessió començarà enumerant les reaccions que ha
observat i preguntant per elles. Al mateix temps, es contextualitzarà l'audiovisual oferint noves interpretacions
sobre aquest tema i qüestionant el que s'ha vist i com es
percep com a espectador/a.

Conclusió

Les històries completes mostren una altra manera de
plantejar les coses. Escoltar històries diferents ajuda a entendre altres punts de vista. L'alumnat té l'oportunitat de
plantejar-se qüestions de gènere en un entorn saludable.
Es promou la igualtat i es propiscien canvis d'actitud que
milloren la posició de les dones en la societat.

Desenvolupament
de l’activitat

Avaluació

Conclusió

Es treballa en grup. Entre tota la classe es tria una notícia
important sobre gènere de qualsevol diari. Es retalla. Es
busca la mateixa notícia en els altres tres periòdics. Es van
apuntant les diferències i les coincidències en una pissarra
o en un paper. Una vegada fet això es valora la interpretació d'uns i altres.
Al final de l’activitat, l'animador, moderador, o professor
que porte l'activitat realitzarà una sèrie de preguntes:
Per què creus que existeixen aquestes diferències entre
periòdics d'una mateixa notícia?
Què pretenen tergiversant la informació?
Havies sigut anteriorment conscient d'això?
Com hem de reaccionar com a ciutadanes/s davant aquesta situació?
El treball amb exemples reals fa qüestionar idees que,
d'una altra manera, mai s'haurien plantejat, així com el
missatge que els diferents periòdics ens donen de la mateixa notícia. Ací es valorarà la importància de crear una
societat crítica que no es conforme amb el que diuen els
mitjans sinó que siga capaç de crear i arribar a les seues
pròpies conclusions.
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Activitats

Activitat 6. Esforç d’empatia

Activitat 7. Què diu aquesta cançó?

Objectius

Valorar diferents punts de vista. Reflexionar sobre les idees preconcebudes o apreses. Compartir els diferents punts
de vista i conéixer els dels altres. Treballar el respecte i la
tolerància a les idees diferents.

Objectius

Reflexionar sobre el contingut de moltes cançons tant de
dècades anteriors com actuals en les quals s'exerceix una
discriminació de gènere i crítiques a la diversitat sexual.

Participa tot el grup.

Participants

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Participants
Duració

Aproximadament trenta minuts, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, depenent la duració de
l'audiovisual triat. Pot modificar-se segons les possibilitats
del centre i la disposició de l'alumnat.

Materials

Gens especial.

Materials

Reproductor d'àudio i fotocòpies de la cançó transcrita.

Desenvolupament
de l’activitat

El professor ajuda als alumnes a pensar en moments de la
seua vida en els quals s'ha donat una discriminació de gènere en les seues vides amb la qual no s’han sentit a gust.
S'estableix un diàleg entre tots els participants de la classe.

Desenvolupament
de l’activitat

La persona que dirigisca l'activitat triarà una cançó a la
seua elecció i la reproduirà a l'aula, segurament tot el
grup s'identificarà amb ella, després repartirà la lletra
transcrita perquè la lligen en veu alta i procedisquen a la
seua interpretació.

Avaluació

Es valora la situació personal de cadascun. Sempre en positiu es reflexiona sobre el punt de vista dels altres.

Avaluació

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat de plantejar-se qüestions de gènere en un entorn saludable. Es promou la igualtat i es
propicien canvis d'actitud que milloren la posició de les
dones en la societat. En empatitzar es plantegen situacions
d'enteniment que, en altres ocasions no sorgeixen.

Es valoren les reaccions de l'alumnat en llegir les lletres
de les cançons i que tantes vegades han cantat sense saber
què deien.

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat de plantejar-se l'important que
és comptar amb una actitud crítica, assimilar els continguts i els missatges que a través de les cançons ens transmeten i el mal que pot ocasionar. Molts d'aquests missatges
degraden i ataquen a la dona, a les persones homosexuals,
no sols pel contingut sexual sinó també homòfob que desprenen moltes lletres.
És important que el professorat que dirigisca el grup afavorisca el diàleg i que aconseguisca que fluïsquen les interpretacions i les opinions de l'alumnat, algunes d'elles
seran contràries però caldrà argumentar-les aconseguint
que algú del grup puga canviar la seua actitud davant elles
i transmetent aquest missatge a altres persones.
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Activitat 8. Entre versos

Activitat 9. Entre quadres

Objectius

Reflexionar sobre l'homosexualitat en la literatura.

Objectius

Reflexionar sobre l'homosexualitat en la pintura.

Participants

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Participants

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Duració

Aproximadament seixanta minuts, depenent de la duració
de l'audiovisual triat. Pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Materials

Còpies del poema de Federico García Lorca «La dolça queixa». També pot triar-se un altre poema de la riquíssima antologia poètica amb la qual compta la literatura espanyola.

Materials

Desenvolupament
de l’activitat

La persona que dirigisca l'activitat introduirà la figura de
Federico García Lorca, la seua obra, la seua biografia i el
paper que la seua figura i condició van marcar per a la
història d'Espanya. El poema estarà retallat per versos, la
finalitat serà recompondre'l per a després ser recitat de
manera conjunta en classe.

Es triarà una pintura, escultura o qualsevol obra d'art en la
qual l'homosexualitat siga el tema principal. Aquesta obra
serà reproduïda en un reproductor o ordinador per a ser
visualitzada per tot l'alumnat.

Desenvolupament
de l’activitat

La persona que dirigisca l'activitat introduirà l'obra triada
en el seu context històric destacant com la sexualitat era
vista per la societat del moment.

Avaluació

Es valoren les reaccions de l'alumnat als versos que conformen el poema, la seua interpretació una vegada contextualitzat oferirà una nova lectura del poema al mateix temps
que s'apreciarà amb una altra sensibilitat.

Avaluació

Es valoren les reaccions de l'alumnat i s'oferirà la possibilitat de conéixer més sobre l'homosexualitat en l'art des de
l'antiguitat fins als nostres dies.

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat d'analitzar com l'homosexualitat era vista i representada des de l'antiguitat en obres
d'art i en la literatura i la seua evolució fins al present.
Plantejant-se quins aspectes han canviat i intentar buscar
les raons d'això.

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat d'analitzar la importància de
Lorca no sols en l'àmbit literari sinó també com la seua
condició sexual va marcar els seus versos i la seua vida. És
important destacar la importància de la llibertat, l'acceptació de tota persona sense atendre la seua condició sexual.
També es pot plantejar el perillós que pot arribar a ser el
desconeixement i el mal personal que podem exercir sobre les persones. Alhora que es pot introduir la persecució
que moltes persones han patit a conseqüència de la seua
condició sexual.
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Activitat 10. Entre faldes
Objectius

Reflexionar sobre les dones escriptores que durant anys
van ser censurades o silenciades.

Participants

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Duració

Dues sessions d'aproximadament seixanta minuts, però
pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Materials

Aula d'informàtica i una aula en la qual els grups puguen
projectar les imatges si ho consideren o vídeos acompanyant l'explicació.

Desenvolupament
de l’activitat

La persona que dirigisca l'activitat donarà l'oportunitat al
grup de triar la figura femenina amb la qual millor s'identifiquen, bé de les que s'esmenten o bé les que el grup decidisca. Una vegada triada i per grups de dues persones
començaran la investigació. Aquesta activitat proposem
que siga de dues sessions perquè l'alumnat tinga temps de
buscar, analitzar la informació de les escriptores i realitzar
un resum en el qual es destaque la seua persona, obra, i
vida al mateix temps que oferiran la seua pròpia interpretació després d'investigar i treballar en ella i què és el que
més interessant els ha semblat.

Avaluació

Proposem les següents, però som conscients que el nombre de dones escriptores silenciades durant dècades és
elevadíssim i totes van contribuir a enfortir la figura de
la dona, per això s'ha fet una xicoteta selecció, per poder
consultar en cas que fóra necessari: Glòria Fuertes, Adelaida Els Sants, María Dolores de Pablos, Concepción Arenal,
Matilde Cherner, Caterina Albert, Clara Campoamor, etc.

Conclusió

Es valora el treball de recerca realitzat així com les conclusions a les quals han arribat després d'aquest procés.
L'alumnat té l'oportunitat de conéixer escriptores espanyoles que durant dècades han sigut silenciades pel simple
fet de ser-ho, també els acostarà a la literatura i conéixer
escriptores i moments de la nostra història importants,
enriquint-los com a persones en tots els aspectes i àmbits.

Glossari
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Identitat de gènere
Binarisme:

Construcció social que categoritza de manera dicotòmica les
activitats, els comportaments, les emocions i l'anatomia de les
persones en dos gèneres: masculí i femení.

Cisgènere:

Persona que s'identifica amb el sexe-gènere atribuït en nàixer.

Despatologizació trans:

Accions destinades a aconseguir que les institucions mèdiques
deixen de considerar la transexualitat com una malaltia mental
i passe a reconéixer-se com una manifestació més de la diversitat de l'ésser humà.

Disfòria de
gènere:

Malestar psicològic d'una persona trans produït en sentir que el
seu cos no és acceptat per la societat al no ser com el d'una persona cisgènere, és a dir, el cos no concorda amb la idea de físic
corporal que la societat té sobre el seu gènere.

Drag King:

Dona que es vist i maquilla de forma estereotípicament associada al
gènere masculí, però de manera exagerada i sofisticada, amb intencions còmiques, satíriques o dramàtiques per a actuar en espectacles.

Drag Queen:

Home que es vist i maquilla de forma estereotípicament associada al
gènere femení, però de manera exagerada i sofisticada, amb intencions còmiques, satíriques o dramàtiques per a actuar en espectacles.

Gènere
no binari:

Identitat sexual que no correspon amb la divisió dels gèneres
home-dona. Les persones no binàries poden sentir-se dels dos
gèneres, de cap d'ells o d'una barreja de tots dos que pot evolucionar en el temps.

Gènere fluid:

Persona que no aconsegueix identificar-se amb una sola identitat sexual, sinó que transita entre vàries. Es pot sentir el canvi
d'identitat per dies, mesos o anys.

Home
transsexual:

Persona que havent nascut amb òrgans genitals que s'atribueixen al sexe femení, psicològica i vitalment se sent identificat
amb el gènere masculí.

Identitat de
gènere:

Al·ludeix a la percepció subjectiva que una persona té sobre si
mateixa quant a sentir-se home o dona, tots dos o cap. No ha de
coincidir necessàriament amb el sexe assignat en nàixer i res ha
de veure amb l'orientació sexual de la persona.

Intersexual:

Persona que en nàixer presenta alguna discrepància quant a genètica, gònades i genitals. La intersexualitat no és una patologia
i existeixen múltiples causes per les quals es produeix. Aquest
terme està en evolució.
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Dona
transsexual:

Persona que, havent nascut amb òrgans genitals que s'atribueixen al sexe masculí, psicològica i vitalment se sent identificat
amb el gènere femení.

Procés de
transició:

Evolució social, legal, etc., durant la qual les persones trans realitzen, o no, canvis d'aparença o vestimenta, canvi de nom i
pronoms, tractaments hormonals i/o quirúrgics… Es tracta d'un
procés personal l'itinerari del qual hauria de decidir-se lliurement i amb totes les garanties.

Queer:

Terme encunyat per a definir a totes aquelles persones que no volen classificar-se sota etiquetes tradicionals per la seua orientació
i identitat sexual. El queer deconstrueix la sexualitat normativa i
traspassa allò socialment acceptat, això és, la vida heterosexual,
monógama, amb persones d'edat similar i classe social, etc.

Orientació de gènere
Asexualitat:

Tipus d'orientació sexual cap a ningú, és a dir, la persona asexual no sent atracció sexual per altres, però sí que pot sentir la resta d'atraccions, com per exemple la romàntica o la intel·lectual.

Bisexual:

Persona que sent atracció sexual i afectiva cap a homes i dones
indistintament.

Bifòbia:

Aversió a la bisexualitat o a les persones bisexuals, als qui ho
semblen o les defensen.

Cisheteropatriarcat:

Aquest concepte fa referència a l'organització social en la qual
només preval el criteri de l'home i sempre que siga hetero-sexual i cis —aquell la identitat de gènere del qual coincideix amb
l'assignada en nàixer—.

Criminalització LGTBI:

Accions, polítiques o lleis destinades a convertir en delicte ser
lesbiana, gai, bisexual, o persona trans. En l'actualitat, ser lgtb
o mantindre relacions sexuals amb persones del mateix sexe és
considerat en almenys 70 països del món com un delicte que es
persegueix i es pena amb presó. En 8 estats s'aplica la pena de
mort per conductes homosexuals.

Demisexualitat:

Es dona en persones que no experimenten atracció sexual excepte
en casos en què formen una forta connexió emocional amb algú.

Diversitat
sexual:

Gamma d'orientacions sexuals i identitats de gènere que formen
part de la naturalesa humana.

Hetero
norrmativitat:

Règim social i cultural que imposa l'heterosexualitat com l'única orientació acceptada, vàlida, correcta i/o normal. Totes les orientacions diverses, són per tant, contràries a aquest règim i per
això són perseguides o assenyalades.

Rol de gènere: Conjunt de comportaments i activitats que s'atribueixen socialment a cadascun dels sexes-gèneres, és variable segons les cultures.
Trans,
Es tracta d'un terme paraigua que engloba diferents identitats
persona trans: i expressions de gènere per a referir-se a aquelles persones el
gènere sentit de les quals no coincideix amb el sexe/gènere que
els van assignar en nàixer. S'utilitza com a versió acurtada de
transgènere, travestí i, en general, als qui qüestionen el binari
entre home/dona com a única opció d'identificació individual i
social. Ser trans no implica tindre una orientació sexual concreta (una persona trans pot ser gai, lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual, etc.).
Transfòbia:

Aversió a les realitats trans o a les persones trans (transsexuals,
transgèneres, travestís, etc.), als qui ho semblen o les defensen.

Transformista: Persona que es vist amb roba comunament assignada al gènere
oposat amb una finalitat artística.
Transgènere:

Transvestit
Transvestida:

Persona que no se sent bé amb el sexe/gènere assignat en nàixer
i que no s'identifica ni amb un home ni amb una dona segons
la concepció tradicional dels gèneres, amb independència que
se sotmeta o no a cap tractament. Ve del terme acadèmic anglosaxó ‘transgender’.
Persona que adopta les maneres externes i una vestimenta i uns
complements considerats socialment propis del sexe contrari.
No necessàriament la persona transvestida desitja una reassignació de sexe, ja que pot sentir-se plenament identificada amb
el seu sexe de naixement.

Heterosexual: Persona que sent atracció sexual i afectiva per persones de
l'altre sexe.
Homofòbia:

Discriminació, fustigació, rebuig i odi irracional a les persones
homosexuals. També s'entén, a vegades, com a rebuig a tot el
lgtb. Aquest terme inclou també aquestes actituds discriminatòries a una persona pel simple fet de semblar homosexual.

Homosexual:

Atracció emocional, afectiva i/o sexual que té una persona cap a
altres del seu mateix gènere —lesbianes o gais—.
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Homo
parentalitat:

Relació existent entre dues mares lesbianes o dos pares gais i
els seus fills i filles derivada de la relació jurídica que comporta
la filiació.

Homo
paternitat:

Relació existent entre dos pares gais i els seus fills i filles derivada de la relació jurídica que comporta la filiació.

Homo
maternitat:

Relació existent entre dos mares gais i els seus fills i filles derivada de la relació jurídica que comporta la filiació.

Lesbiana:

Dona que sent atracció sexual i afectiva per altres dones.

LGTBI:

Encara que es tracta de les sigles que corresponen als termes lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual —en anglés lgbti— també fan referència a tot un moviment associatiu i reivindicatiu.
Com a tal, està en permanent evolució.

LGTBIQ+:

Encara que es tracta de les sigles dels termes lesbiana, gai, trans,
bisexual, intersexual i queer, s'afig el signe + per a al·ludir a la
resta de diversitats sexuals i de gènere. Pot entendre's com una
evolució de l'anterior.

LGTBIfòbia:

Discriminació, fustigació, rebuig i odi irracional a les persones
lesbianes, gais, bisexuals, trans, bisexuals i intersexuals. Aquest
terme inclou també aquestes actituds discriminatòries cap als
seus familiars o a una persona pel simple fet de semblar lgtbi o
defensar la seua lluita.

Lesbofòbia:

Discriminació, fustigació, rebuig i odi irracional a les dones lesbianes. Aversió al lesbianisme o a les dones, als qui el semblen o
les defensen. Sovint s'incorpora dins del terme homofòbia.

Matrimoni
igualitari:

Dret adquirit de les persones lgtbi que reconeix la unió legal
entre persones del mateix sexe. Al desembre de 2012 el Tribunal
Constitucional va revalidar la plena constitucionalitat de la llei
aprovada en 2005, després d'un recurs presentat que va tardar
7 anys a resoldre's. No es recomana usar el concepte de «matrimoni gai».

Orientació
sexual:

Es refereix a l'atracció afectiva i sexual que les persones sentim
per altres persones. En virtut de l'orientació podem parlar d'heterosexualitat, homosexualitat o bisexualitat.

Orgull LGTBI:

Manifestacions del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals per a visibilitzar les seues orientacions i
identitats sexuals; rebutjar i condemnar les conductes i polítiques que fomenten la discriminació o que atempten contra la
diversitat sexual; i aconseguir la igualtat legal i real d'aquestes
persones en el món. El terme «Orgull Gai» és incorrecte atés que
exclou a la resta de les orientacions sexuals i identitats.

Pansexualitat: Orientació sexual caracteritzada per l'atracció sentimental, romàntica, estètica o sexual cap a altres persones independentment del gènere que tinguen o que no s'identifiquen amb cap.
Serofòbia:

És l'estigma i discriminació basat en la por irracional cap a les
persones que tenen vih, evitant qualsevol tipus d'acostament o
contacte amb les persones que són seropositives o portadores.

Sexe:

Conjunt de característiques biològiques, especialment de tipus
genètic i hormonal, sobre la base de les quals s'estableix la distinció entre homes i dones. No determina necessàriament el comportament del subjecte ni tampoc la seua identitat de gènere.

Sexe
d’assignació:

Gènere que se’ls designa a les persones quan naixen, basat en la
mera observació dels genitals.

Stonewall:

Revoltes violentes ocorregudes el 28 de juny de 1969 entre la
policia de Nova York i grups de persones lgtbi, cansades de la
fustigació legal i policial. Després d'aquesta data es comença a
commemorar el Dia de l'Orgull. Aquests successos van marcar
una abans i un després en la consciència lgtbi com a col·lectiu.

Triangle rosa: Símbol distintiu en els camps de concentració nazis amb el qual
s'identificava als homes homosexuals. L'activisme lgtb s'ha
apropiat del símbol com a propi.
Triangle negre: Símbol distintiu en els camps de concentració nazis amb el qual
s'identificava a dones lesbianes, prostitutes o aquelles que presentaren particularitats considerades pel règim d'Hitler com a
«antisocials».
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resposta: independència econòmica i personal, és a dir, Una habitació pròpia.
Només feia nou anys que se li havia concedit el vot a la dona i encara quedava
molt de camí per recórrer».

Àlbums il·lustrats. Còmic.
Altarriba, A. (textos) y Kim (ilust.), (2010). El ala rota. Norma Editorial, Barcelona.
«La mare de Petra va morir en donar a llum a la seua filla, i amb la desgràcia, el
seu propi pare va intentar matar-la. Des de llavors Petra té el braç immòbil ara,
en els seus últims dies de vida, el seu fill, Antonio Altarriba, descobreix que ella
l'ha mantingut en secret. La percepció d'Antonio canvia radicalment i llavors,
reconstrueix la història de la seua mare, dona devota i sofridora, que ha sigut
maltractada per un país dominat per homes.»
Davis, Eleanor., (2020). El difícil mañana. Astiberri, Bilbao.
«Estat policial, guerra amb armes químiques, urgència mediambiental... En una
societat cada vegada més terrorífica, Hannah i Johnny estan intentant tindre un
bebé. Cadascun s'enfronta de manera molt diferent a aqueix futur plagat d'esperances i temors: mentre Johnny fuig cada vegada més de la realitat, Hannah
s'involucra en la militància contra l'ús de les armes químiques i la lluita per la
igualtat. Però la repressió policial, la incertesa que travessa la parella i la relació
cada vegada més estreta de Hannah amb una amiga activista més radical fan que
comence a trontollar-se la seua visió del demà».
Equipo Plantel (textos), Gutiérrez L. (ilust.), (1978-2020). Las mujeres y los
hombres. Media Vaca, València.
«Quan decidim tornar a editar uns llibres de fa quasi quaranta anys, pensem que
dels quatre títols de la sèrie potser el més desfasat fora el dedicat a les dones i
els homes, ja que des de 1978 s'han produït molts canvis i, per sort, quasi sempre
per a millor. Malgrat tot, en 2015, les dones no sols no gaudeixen de molts privilegis que semblen reservats als homes, sinó que continuen patint a tot el món
grans discriminacions. Ningú pot tindre cap dubte que dones i homes som iguals
i tenim els mateixos drets. Només amb l'educació podrem aconseguir aqueix
món igualitari que ha de ser —per a tots— un lloc millor on viure».
Galvañ, A., (2019). Juegos reunidos feministas. Temas de Hoy, Barcelona.
«Un quadern d'activitats replet de jocs i explicacions perquè les teues discussions
guanyen en material per a riures i per a enutjos, però sobretot en profunditat. A
través dels tres nivells en què es divideix, travessaràs els conceptes teòrics que donen forma al feminisme i reconeixeràs els efectes del patriarcat en el teu dia dia.»
Mifflin, H., (2006). Fun Home: Una tragicomedia familiar. Reservoir Books,
Barcelona.
«El pare de Alison, la protagonista —i autora del llibre— és professor d'anglés i
té com a hobby col·leccionar antiguitats i la restauració, així que aplica el seu
hobby a restaurar la seua casa victoriana, que és alhora una funerària. És un pare

54

Bibliografia

distant que mai ha fet pública la seua inclinació sexual, clarament homosexual.
A través d'aquesta narrativa visual, que és alhora còmica i desoladora, ens acostem als complexos de Alison, que lluita en soledat per trobar el seu lloc».
Nagata, K., (2017). Mi experiencia lesbiana con la soledad. Fandogamia, València.
«Una batalla contra la depressió des de la sexualitat Kabi Nagata narra la història
real de la seua vida en un còmic els orígens del qual van estar en la plataforma
digital japonesa Pixiv i amb el qual arribe a milions de lectors. En la seua història
ens conta com, després d'abandonar els estudis universitaris, va caure en una
depressió que la va portar a buscar en llocs que no li corresponien el seu lloc en
el món, i de la qual solament va poder començar a eixir quan va obrir les portes
a la seua pròpia sexualitat».
Satrapi, M., (2000). Persépolis. L'Association (Collection Ciboulette), París.
«Persépolis ens compta la revolució islàmica iraniana vista des dels ulls d'una
xiqueta que assisteix atònita al canvi profund que experimenten el seu país i
la seua família, mentre ella ha d'aprendre a portar el vel. Intensament personal
i profundament polític, el relat autobiogràfic de Marjane Satrapi examina què
significa créixer en un ambient de guerra i repressió política».
Penyas, A. (2017). Estamos todas bien. Salamandra Graphic, Barcelona.
«Quan li vaig dir a la meua àvia Maruja que anava a fer un còmic basat en la seua
vida, em va respondre que millor escriguera una història d'amor. Quan li vaig
dir el mateix a la meua àvia Herminia, es va alegrar molt i em va dir "Sí, clar,
xiqueta". Les dones de la seua generació, als qui no solem cuidar com elles ens
van cuidar, sempre han sigut personatges secundaris d'altres vides: l'esposa de,
la mare de, o l'àvia de. Com Maruja i Herminia. Les seues anècdotes, les seues
idees i el seu món són ací, en aquest llibre, un xicotet homenatge que vol convertir-les en protagonistes.»

Filmografia
Bollaín, I., (Espanya, 2003). Te doy mis ojos.
«Una nit d'hivern, Pilar ix fugint de la seua casa. Porta amb si a penes quatre
coses i al seu fill Juan. Escapa d'Antonio, un marit que la maltracta i amb el qual
porta 9 anys casada. Antonio no tarda a anar a buscar-la. Pilar és el seu sol, diu, i
a més, “li ha donat els seus ulls”».
Coixet, I., (Espanya, 2009). 50 años de... La mujer, cosa de hombres.
«“El Codi Penal entre 1944 i 1963 tolerava que el marit assassinara a la seua esposa en cas d'adulteri o que el pare matara a les seues filles menors de 23 anys i
als seus nuvis en el cas de mantindre relacions sexuals sense estar casades.” Així
comença el capítol documental que Isabel Coixet va dirigir per a “50 anys de…”,
una sèrie de Ràdio Televisió Espanyola (rtve) dirigida per Manuel Arranz que
busca posar en perspectiva els canvis socials que han tingut lloc en els cinquanta
anys d'emissió de la televisió pública.».

55

Daldry, S., (el Regne Unit, 2000). Billy Elliot.
«En 1984, durant una vaga de miners en el comtat de Durham, se succeeixen els
enfrontaments entre piquets i policia. Entre els miners més exaltats estan Tony i
el seu pare. Aquest s'ha obstinat que Billy, el seu fill xicotet, reba classes de boxa.
Però, encara que el xic té un bon joc de cames, manca per complet de pegada.
Un dia, en el gimnàs, Billy observa la classe de ballet de la senyora Wilkinson,
una dona de caràcter sever que ho anima a participar. A partir d'aqueix moment,
Billy es dedicarà apassionadament a la dansa».
Eastwood, C., (els EUA, 2004). Million Dollar Baby.
«Després d'haver entrenat i representat als millors púgils, Frankie Dunn regenta
un gimnàs amb l'ajuda de Scrap, un ex-boxador que és a més el seu únic amic.
Frankie és un home solitari i adust que es refugia des de fa anys en la religió
buscant una redempció que no arriba. Un dia, entra en el seu gimnàs Maggie
Fitzgerald, una voluntariosa xica que vol boxejar i que està disposada a lluitar
intrèpidament per a aconseguir-lo. Frankie la rebutja al·legant que ell no entrena xiques i que, a més, és massa major. Però Maggie no es rendeix i es pica cada
dia en el gimnàs, amb l'únic suport de Scrap».
Gerwig, G., (els EUA, 2017). Lady Bird.
«Christin, que es fa cridar “Lady Bird”, és una adolescent de Sacramento en el seu
últim any d'institut. La jove, amb inclinacions artístiques i que somia amb viure
en la costa Aquest, tracta d'aqueixa manera trobar el seu propi camí i definir-se
fora de l'ombra protectora de la seua mare».
Guadagnino, L., (Itàlia, 2017). Call me by your name.
«Elio Perlman, un jove de 17 anys, passa el càlid i assolellat estiu de 1983 a la casa
de camp dels seus pares en el nord d'Itàlia. Es passa el temps dropejant, escoltant
música, llegint llibres i nadant fins que un dia el nou ajudant americà del seu
pare arriba a la gran vila. Oliver és encantador i, com Elio, té arrels jueves; també
és jove, segur de si mateix i atractiu. Al principi Elio es mostra una cosa freda i
distant cap al jove, però prompte tots dos comencen a eixir junts d'excursió i,
conforme l'estiu avança, l'atracció mútua de la parella es fa més intensa».
Jenkins, B., (els EUA, 2016). Moonlight.
«Chiron és un jove afroamericà amb una difícil infància i adolescència, que creix
en una zona conflictiva de Miami. A mesura que passen els anys, el jove es descobreix a si mateix intentant sobreviure en diferents situacions. Durant tot aqueix
temps, Chirón haurà de fer front a la drogoaddicció de la seua mare i al violent
ambient del seu col·legi i el seu barri».
Sciamma, C., (França, 2011). Tomboy.
«Després d'instal·lar-se amb la seua família en un barri dels afores de París, Laure, una xiqueta de deu anys, aprofita el seu aspecte i la seua tallada de cabells
per a fer-se passar per un xic. En el seu paper de “Michael”, es veurà immersa
en situacions compromeses; i Lisa, una xica del seu nou grup d'amics, se sent
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Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Els Estats membres de les Nacions Unides van aprovar una resolució en la qual
reconeixen que el major desafiament del món actual és l'erradicació de la pobresa i afirmen que sense aconseguir-la no pot haver-hi desenvolupament sostenible. L'Agenda planteja 17 Objectius amb 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. En adoptar-la,
els Estats es van comprometre a mobilitzar els mitjans necessaris per a la seua
implementació mitjançant aliances centrades especialment en les necessitats
dels més pobres i vulnerables.

Aquesta guia, realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana
en el marc del projecte «Integració de l'educació per al desenvolupament en
l'educació de persones adultes – fase 3. Gènere, Migracions i canvi climàtic»;
conté propostes didàctiques sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ods). Per a obtindre més informació, només cal visitar la pàgina web de
Nacions Unides a través del següent enllaç:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

