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1. Justificació.  Antecedents, estat de la qüestió i perspectiva conceptual de 

l'equitat de gènere.  

 

El Grup d’Estudi i Recerca sobre la Infància  (GERI)  del qual sorgeix aquest projecte 

té entre altres objectius vincular l’estudi i la recerca teòrica amb l’aplicada, potenciant 

així els lligams entre els diferents contextos educatius i la universitat. En aquest sentit 

ja vam comptar amb el suport de l’Institut Català de la Dona (ASC / 46 / 2008 exp: U-

92 / 08) que ens va permetre aprofundir en la importància de l’educació en valors 

igualitaris des de la primera infància. Convençuts d’aquest interès, reconegut pels 

participants de la citada recerca creiem que s’ha de continuar insistint en aquest tema 

i, sempre que sigui possible, aportant recursos per a la millora de la pràctica docent.     

 

És per això que pretenem apropar la recerca formal a l’escola, i afavorir la 

complementarietat entre els dos àmbits, universitat i escola, Piaget (1985) ja indicava 

en una carta als educadors, que com més petit és un infant més complexa i difícil és la 

intervenció professional. Defensem el perfil de mestre investigador, arrelat a la realitat 

de cada dia i a la reflexió sobre la pròpia pràctica, és a dir, potenciant la recerca en 

acció (Schön, 1992; Elliot,1993) que, al nostre entendre, és la millor manera de donar 

resposta a les necessitats educatives que sorgeixen en cada marc i context cultural 

específic representat per la diversitat que es dóna a l’escola en general i a infantil en 

particular. 

 

Treballar per a una societat més justa suposa, entre altres factors, considerar 

prioritària l’educació des de la primera infància. Partim de la certesa que l’educació en 

els primers anys de vida proporciona els fonaments sòlids del desenvolupament de la 

personalitat, així doncs totes les intervencions educatives que tenen la voluntat 

d'augmentar la qualitat dels serveis en aquesta etapa educativa de la vida han de ser, 
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per si mateixes, intervencions preventives i centrades en la normalitat educativa i 

social. Entenent per normalitat allò que és acceptat habitualment per la societat. 

Bronfenbrenner (1987) ens indica, amb les seves aportacions, la importància de 

considerar la diversitat dels sistemes que poden incidir en el desenvolupament de les 

persones i per tant, és necessari vetllar per la qualitat dels microsistemes (família i 

escola) i la interrelació entre ells, el que l'autor anomena mesosistema. 

 

Contemplem l’educació en un sentit transversal i longitudinal. És a dir, l’educació 

esdevé fonamental en tots els àmbits de la vida: família, escola, barri, espai 

professional, espai d’oci... i durant tot el cicle vital de la persona, malgrat sigui l'etapa 

escolar, el període formatiu per excel·lència. L’escola i la família són, en la nostra 

societat, sistemes de gran importància pel grau d'implicació emocional de les 

interaccions que s’hi realitzen i per a l’impacte educatiu que tenen, en la formació dels 

futurs ciutadants, de manera especial, en els més petits. Àngel (2006), Jensen (2000), 

Moos (2000), Peeters (2008), entre altres, assenyalen la importància del context com 

mediador en l'aprenentatge de valors com ara l'equitat de gènere. En aquest sentit es 

subratlla la conveniència d'incorporar homes en l'educació infantil, ja que actualment 

és un espai marcadament feminitzat i discriminatori. En treballs anteriors (Vendrell, 

Baques, Dalmau, Gallego & Geis, 2008) hem pogut constatar les dificultats socials i 

laborals que tenen els mestres d'educació infantil. En el mateix treball hem pogut 

observar que tan la opinió dels mestres com la opinió dels familiars dels nens atesos 

per mestres, homes, valoren molt positivament aquesta experiència educativa, 

(Vendrell, Baqués, Dalmau, Gallego, Geis, & Frapiccini, 2009). 

 

Estem convençuts que l’educació dels infants adquireix més rellevància si es fa de 

manera coordinada entre la família i l’escola, però també sabem que no sempre és 

fàcil la coherència entre ambdós sistemes. En ocasions, perquè les famílies 
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procedeixen d’entorns culturals ben diferenciats al de l’escola i, en altres, perquè les 

pautes educatives rebudes pels progenitors a la seva infància, disten dels valors que 

l’escola actual del nostre país vol afavorir en la formació dels infants.  Entre aquests 

valors considerem importants per a esdevenir una societat més justa els que 

afavoreixen el reconeixement de la diversitat i el respecte als drets de totes les 

persones. En el grup d'aquests últims, cal assenyalar l’equitat de gènere. Si bé és cert 

que és un tema sobre el que s’ha treballat des de diferents organitzacions i 

institucions, també és veritat que sovint som testimonis que encara estem molt lluny 

d’aconseguir una situació òptima. És per aquest motiu que el nostre grup de recerca, 

GERI, des de fa anys interessat en aquest tema, vol seguir col·laborant des de la 

recerca per a que aquesta optimització sigui el més aviat possible una realitat. I és per 

la nostra vinculació al món de l’escola i en la formació del professorat que veiem en 

l'etapa de l'educació infantil una via de treball que, a la vegada entenem que està en 

total sintonia amb el model d’educació que el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya proposa pel nostre país.  

 

Així, veiem que, el decret 142/2007 pel qual el Departament d’Educació estableix 

l’ordenació dels ensenyaments per l’educació primària, queda palès el valor de 

l’educació de cara a que els nens i nenes adquireixin les competències específiques 

centrades en conviure i habitar el món. Hi podem llegir: 

 “Aprendre a conviure implica tenir en compte l’enriquiment que 

proporcionen les relacions socials i, en especial, el diàleg 

intergeneracional  i valorar les aportacions, manifestacions i produccions 

culturals en la seva diversitat  i pluralitat de gènere,...” (pàg. 2180).  

 

Com és conegut, és en el currículum per a l’educació infantil, decret 181/2008 que el 

mateix  departament d’educació considera que: 
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 “L’educació infantil afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la 

seva interrelació, que ha de permetre als nens i a les nenes créixer 

integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges 

continuats i progressius que seguiran en l’etapa d’educació primària 

amb l’adquisició de les competències bàsiques,..”(pàg. 4) 

 

Tenim la seguretat que l’escola infantil és un entorn privilegiat per a educar vers 

l’equitat de gènere i que els professionals que hi treballen són realment idonis per la 

sensibilitat que, la majoria d’ells, sempre han mostrat en relació a aquesta temàtica. 

Però també sabem que tots som fruit d’una educació poc arrelada en aquest tema i 

que ens calen eines per a poder estar segurs de la qualitat i objectivitat del treball que 

es realitza a l’escola en relació a l’educació en valors com és l’equitat de gènere.  

 

Malgrat els coneixements teòrics i les intencionalitats, massa sovint emergeixen, de 

manera poc controlada, sentiments o vivències, fins hi tot conductes que apunten cap 

a una altra direcció (Bonilla & Martínez, 1992: Leal, 2003) i és en aquests moments 

que es troben a faltar recursos que possibilitin la crítica de la nostra pràctica 

professional, la reflexió i el conseqüent canvi. En aquest sentit la recerca documental 

realitzada ens remet a estudis que analitzen l'equitat o discriminació en l'àmbit 

professional, per exemple formació universitària molt feminitzada com la infermeria o el 

magisteri més evident a infantil, i el llenguatge i el contingut sexista dels llibres de text 

que s'utilitzen gairebé durant tota l'escolaritat (Subirats, 1993).  En aquesta línea de 

treball subratllem la documentació elaborada per Abril & Romero (2008) en el marc del 

projecte europeu Gender Loops1, pel que fa a la incorporació del gènere en la formació 

del professorat, i les propostes instrumentals que ofereixen per a poder dur a terme la 

                                                 
1 http://www.genderloops.eu/es/ 
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implementació de la formació en el valor de l'equitat de gènere a l'escola d'educació 

infantil. 

 

Per altra banda l’assistència d’alguns membres del grup GERI a congressos 

internacionals, ens ha permès conèixer les investigacions més punteres vinculades al 

nostre objecte d'estudi: l'equitat de gènere a l'educació infantil.  Els congressos en els 

quals s'ha assistit i participat són: 21 EECERA  Education from birth: research, 

practices and educational policy. Lausanne and Gèneve, 14-17  september 2011, amb 

la nostra ponència «The assessment of gender equity in educational practice in pres-

chool» ” i el I Congreso Internacional de Educación para la Igualdad: género y 

sexualidades. 16-17 de novembre 2011. Universitat de Granada, amb la comunicació 

«Propuesta de evaluación de la equidad de género en la intervención educativa en la 

primera infancia.» En ambdós esdeveniments hem establert lligams professionals amb 

altres grups de recerca i hem conegut diferents estudis, i propostes de treball que 

s'estan portant a terme en espais educatius fora de casa nostra.  

 

Concretament la Junta d'Andalusia ha publicat materials per a incentivar i recolzar 

l'educació en valors d'equitat. De la diversitat de documents publicats ressaltem la 

«Guía para el profesorado sobre educación afectivo-sexual» i «Materiales didácticos» 

elaborats per Bolaños et al (1999). També ens ha il·lustrat molt el document elaborat 

per Torres & Arjona «Coeducación» publicat  també per la Junta de Andalusia on es 

planteja com la continuïtat de les conductes adultes afavoreix el manteniment dels 

estereotips de gènere, i es proposen actuacions en el currículum transversal dels 

centres educatius.  

 

En aquest sentit també hem trobat iniciatives similars a altres comunitats autònomes 

espanyoles com ara a Canàries, el País Basc i Madrid.  
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Centrant-nos a Catalunya citem, una guia per als Centres d'Educació Infantil i Primaria 

(Roset, M; Pagés, E; Lojo, M & Cortada, E., 2008) que volen incloure el valor de 

l'equitat en el projecte educatiu del centre. Propostes de materials didàctics d'aplicació 

en el marc de l'escola primària (Escardibul & Otero, 1995), o en l'educació  secundària 

(Lojo, 2005), tots ells publicats pel Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya. O, iniciatives com la de l'escola bressol Somriures, de Terrassa, que 

planteja des de la seva fundació, la intervenció educativa en el marc de l'equitat.  

 

Majoritàriament tots els documents citats són programes d'intervenció educativa que 

tenen com a finalitat afavorir l'equitat de gènere. També hem conegut la proposta 

excepcional que ha dut a terme l’Àrea de la Dona del Consell Comarcal del Bages. 

Concretament es va posar en marxa el projecte «Debat Familiar sobre Valors i 

Convivència». Ha estat un treball molt extens i que focalitza l'atenció en el marc 

familiar (Viguer & Solé, 2011).  

 

Així doncs, podem afirmar que malgrat hi ha molta informació vers la intervenció 

educativa, no hem localitzat literatura publicada sobre l’avaluació de l’equitat de 

gènere en la pràctica educativa infantil. Aquest fet suposa un repte però al mateix 

temps ens ha confirmat la necessitat de la realització d'aquest projecte per la novetat 

del nostre objecte d’estudi. 

 

Paral·lelament a la recerca d'informació sobre l'equitat de gènere  a l'etapa d'educació 

infantil, s’ha dut a terme la recerca sobre avaluació, les diferents formes d’avaluar la 

qualitat docent i els possibles instruments de mesura a emprar. Considerem que quan 

parlem d'avaluació estem plantejant, de forma implícita i en conseqüència, millores en 
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la pràctica docent. És per aquest motiu que entenem que quan parlem d'avaluació 

parlem de formació, en equips docents de forma responsable i funcional.  

 

Per afavorir una pràctica objectivable, basada en el saber i en el convenciment, volem 

aportar un protocol que afavoreixi l’anàlisi objectiva de la pràctica educativa i la reflexió 

compartida dels equips docents, i de tota la comunitat educativa que s’hi vulgui 

adherir. Aquest protocol vol ser un instrument que aporti la seguretat que les 

pràctiques educatives, en relació a l'equitat de gènere, s’ajusten realment als 

plantejaments teòrics compartits i que sovint consten en els projectes educatius de les 

escoles.      

 

Això ens porta a considerar fonamental realitzar, en primer terme, una anàlisi 

descriptiva de la situació actual, una avaluació de com s'està portant a terme 

l'educació per a l'equitat de gènere a l'educació infantil. Considerem que a partir 

d'aquesta avaluació es podran dissenyar estratègies més eficaces d'intervenció en la 

pràctica docent.  

 

L’elaboració i la validació del protocol proposat i, la seva posterior adaptació a 

diferents realitats educatives del nostre país, és el propòsit d’aquesta recerca. Recerca  

que és concreta a partir dels objectius, la metodologia, resultats i conclusions que es 

presenten a continuació.  

 

Els objectius generals són, en primer terme, avaluar, sota criteris d’equitat de gènere, 

l’etapa de l’educació infantil (0-6anys) del sistema educatiu de Catalunya y, 

posteriorment, afavorir la creació d’entorns educatius en els que les relacions humanes 

contemplin l’equitat de gènere.  
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Aquests grans objectius es concreten en altres més específics que s'organitzen en 

dues fases del projecte de recerca:  

• 1a FASE: Elaboració de l’ instrument, el protocol, d’avaluació de l’equitat de 

gènere per als centres d'educació infantil. Amb aquesta finalitat plantegem:  

− Desenvolupar el marc teòric de referència de l’equitat de gènere a 

l’educació infantil 

− Determinar el model teòric d’avaluació per aplicar a la recerca. 

− Concretar els criteris d’avaluació per a mesurar l’equitat de gènere. 

− Definir la metodologia per a recollir les dades i per a la posterior anàlisi 

− Dissenyar els instruments de recollida d’informació 

− Elaborar un manual d’avaluació i el protocol corresponent per a la seva 

aplicació.  

• 2na FASE: Difusió del protocol, amb el seguiment corresponent i la seva 

valoració posterior. 

− Seguir la seva implementació i, posteriorment, millorar el disseny. 

− Divulgar el protocol entre les escoles d’educació infantil de Catalunya 

− Estudiar l’ impacte de la seva implementació entre la comunitat educativa.  

− Crear un estat d’opinió favorable a la inclusió de la equitat de gènere com 

indicador de qualitat del sistema educatiu  

 

Tan en una fase com en l'altra s'han mantingut dos objectius més:  

− Contribuir a ampliar i divulgar les línies de recerca que existeixen en 

aquests  moments sobre aquest tema. 

− Oferir arguments a l’administració pública, amb la finalitat que es puguin 

ampliar i desenvolupar mesures que afavoreixin l’educació en valors i 

actituds igualitàries. 
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2. Mètode  

Donada la naturalesa de l’estudi s’ha optat per una metodologia descriptiva que 

combina l’ús d’instruments quantitatius i qualitatius. 

 

2.1. Planificació i realització del protocol d’avaluació 

S’ha elaborat un qüestionari ad-hoc que permet recollir informació suficient com per 

poder avaluar com s'està educant en l'equitat de gènere als Centres d'Educació Infantil 

(3-6 anys) de Catalunya.  

El primer disseny del protocol consta d'un qüestionari aplicant l'escala Lickert de 4 

opcions (gens, poc, bastant i molt) de 42 preguntes tancades, i dues obertes. De les 

preguntes tancades se'n deriva l'anàlisi estadístic de la informació obtinguda, amb 

l'aplicació del programa estadístic SPSS2 i de les preguntes obertes se'n deriva un 

sistema de categories que possibilita l'anàlisi qualitativa de la informació. 

 

El contingut del qüestionari està dividit en 3 àmbits d'anàlisi: l'àmbit institucional, l'àmbit 

didàctic, i l'àmbit de les creences personals dels mestres.  

 

L'àmbit institucional  te en compte la documentació oficial de l'escola, els equips de 

gestió i els professionals que hi treballen. Les preguntes demanden informació sobre el 

nivell de representació d'ambdós gèneres en el grup de mestres, personal 

d'administració i serveis i els monitors de les activitats extraescolars. La presència dels 

valors d'equitat de gènere en els documents identificatius del centre, els plantejaments 

pedagògics i les reunions de treball. I sobre la formació rebuda per a tractar 

correctament aquests aspectes en la vida quotidiana amb els infants i les seves 

famílies.  

 

                                                 
2 IBM programa estadístic SPSS, versió 19. 
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L'àmbit didàctic  té en compte les propostes educatives i lúdiques adreçades als 

infants, les programacions, materials, etc. Les preguntes demanden informació sobre 

la presència de l'equitat de gènere a les programacions, la planificació equitativa pel 

que fa a grups de treball i càrrecs a l'aula, i finalment l'ús no sexista del llenguatge i els 

materials, lúdics i acadèmics.  

 

L'àmbit de les creences personals  pretén obtenir informació respecte de la 

transmissió d'estereotips i discriminació de gènere en la pràctica educativa. Les 

preguntes demanen opinió personal sobre la incidència del gènere dels infants en la 

tipologia de jocs, en les formes de treballar a l'aula i a l'escola, en la pràctica educativa 

i de gestió i en les pròpies actituds personals. També en demana opinió sobre les 

percepcions de les famílies respecte de  l'home com mestre a infantil i si el gènere 

masculí implica més credibilitat en la direcció de l'escola.  

 

El protocol inclou, com dèiem anteriorment, dues preguntes obertes. Aquestes 

preguntes requereixen l'explicació de vivències a l'escola on es manifesti, per una 

banda la equitat de gènere i per l'altra la discriminació de gènere. Amb aquestes dues 

preguntes tenim la intenció de recollir la informació més quotidiana, més subjectiva i 

que mereix una gran atenció ja que s'escapa dels marcs formals als quals s'està tan 

habituat a l'escola.    

 

S'ha demanat la valoració del protocol a diferents experts. Concretament 3 professors 

universitaris: un expert en estadística, un altre en metodologia científica i una altra en 

estudis de gènere. També hem demanat opinió a dos professionals vinculats a les 

institucions públiques de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Direcció 

General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Departament d'Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, i una altra de l’Institut Municipal d’Educació de 
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Barcelona (IMEB).  A més també ens han donat la seva opinió un periodista i un 

mestre amb experiència innovadora reconeguda a l'etapa d'educació infantil.  

Finalment s’ha dut a terme una prova pilot amb els/les mestres de dues escoles de 

Barcelona.  

 

Un cop fetes les modificacions pertinents i havent seguit les indicacions dels experts 

anteriorment citats, el protocol final3 consta d'un qüestionari de 30 preguntes tancades, 

aproximadament 10 per a cada àmbit categorial, i dues obertes. A la primera  pregunta 

oberta es demana la narració d’una experiència on es mostrin conductes positives 

envers l'equitat, i a la segona pregunta oberta es demana la narració d’una experiència  

on es mostrin estereotips i prejudicis envers l’equitat de gènere. Tant en una com 

l'altra s’hi pot vincular qualsevol membre de la comunitat educativa.  

 

Finalment creiem que el protocol d’avaluació és funcional i fàcil d'aplicar. A l’ensems, 

possibilita les anàlisis sobre la pròpia conducta i la reflexió sobre els models a l'escola i 

a la societat.  

 

Tota la tasca d'elaboració i concreció del protocol d'avaluació de l'equitat de gènere a 

l'educació infantil s'explicita detalladament a les aportacions realitzades4, com hem 

indicat anteriorment a la pàg. 6, a  dos congressos internacionals.  

  

2.2. Determinació de la mostra 

Per a determinar la mostra representativa, objecte de l'estudi, hem considerat tota la 

població de mestres d’Educació Infantil d’escoles públiques i privades de Catalunya. 
                                                 
3 Veure annex núm. 2 (pàg. 41): Protocol d'avaluació de l'equitat de gènere a l'educació infantil. 
4 Veure annex núm. 5 (pàg. 57): «The assessment of gender equity in educational practice in pres-chool» Ponència 
presentada a 21 EECERA  Education from birth: research, practices and educational policy. Lausanne and Gèneve, 14-
17,  set. 2011 
Veure annex núm. 6 (pàg. 63): «Propuesta de evaluación de la equidad de género en la intervención educativa en la 
primera infancia.» Comunicació presentada al I Congreso Internacional de Educación para la Igualdad: género y 
sexualidades. Granada, 16-17 de noviembre 2011 
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Sobre una població de mestres que pertany a 2315 escoles de les quals 586 centres 

són de titularitat privada (25,3%) i 1729 centres són de titularitat pública (74,7%).  

 

El mostreig dels mestres ha estat aleatori, segons la titularitat (pública i privada). S'han 

definit els centres a l'atzar tenint en compte la grandària mostral de cada estrat a fi de 

mantenir la proporcionalitat. Finalment és l'escola qui selecciona els dos mestres q

respondran el protocol. La mostra així definida te un nivell de confiança del 95%, i el 

seu l’error mostral és de +/

 

La participació ha estat molt distribuïda per tot el territori català, com podem observar 

al mapa representatiu que es mostra a la figura 1. 

Figura 1: Mapa representatiu de la participació obt inguda a de Catalunya
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Sobre una població de mestres que pertany a 2315 escoles de les quals 586 centres 

són de titularitat privada (25,3%) i 1729 centres són de titularitat pública (74,7%).  

dels mestres ha estat aleatori, segons la titularitat (pública i privada). S'han 

definit els centres a l'atzar tenint en compte la grandària mostral de cada estrat a fi de 

mantenir la proporcionalitat. Finalment és l'escola qui selecciona els dos mestres q

respondran el protocol. La mostra així definida te un nivell de confiança del 95%, i el 

seu l’error mostral és de +/- 8,6% per a les dades globals. Essent N = 130.

La participació ha estat molt distribuïda per tot el territori català, com podem observar 

al mapa representatiu que es mostra a la figura 1.  

Figura 1: Mapa representatiu de la participació obt inguda a de Catalunya  
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Sobre una població de mestres que pertany a 2315 escoles de les quals 586 centres 

són de titularitat privada (25,3%) i 1729 centres són de titularitat pública (74,7%).   

dels mestres ha estat aleatori, segons la titularitat (pública i privada). S'han 

definit els centres a l'atzar tenint en compte la grandària mostral de cada estrat a fi de 

mantenir la proporcionalitat. Finalment és l'escola qui selecciona els dos mestres que 

respondran el protocol. La mostra així definida te un nivell de confiança del 95%, i el 

Essent N = 130.  

La participació ha estat molt distribuïda per tot el territori català, com podem observar 
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2.3. Procediment de recollida de dades5 

Es van dur a terme contactes i reunions amb la responsable de Polítiques  de Gènere i 

altres Projectes Tranversals de la Direcció General d'Atenció a la Família i la 

Comunitat Educativa per a obtenir la col·laboració del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya a l'hora de trametre els protocols a les escoles de la 

mostra (abril - set  2011).  

 

Les característiques contextuals del canvi de govern van impedir que aquesta 

col·laboració es pogués consolidar i donades les exigències de la temporalització  

prevista en el nostre projecte vam acordar fer la tramesa i en una doble vessant: per 

una banda per correu postal i per l'altra a través del correu electrònic.  

Vàrem presentar el projecte amb una carta6, donant a les/els mestres un termini de 

setmanes per a poder respondre. Així la data de lliurament era pel 28 d'octubre. No 

obstant això, vàrem ampliar el marge fins a principis de novembre (oct-nov 2011).  

Per a estudiar  l’impacte que va suposar la realització del protocol es van seleccionar  

3 escoles privades i 6 escoles públiques de Catalunya on poder fer una entrevista amb 

els/les mestres que hi van participar i també a una persona de l'equip directiu.  

 

L'entrevista semiestructurada tenia 6 preguntes obertes: totes elles relacionades  

directa o indirectament amb la validesa i funcionalitat del protocol i les possibles 

conseqüències en la pràctica educativa a l'escola. També s'han tingut en compte, 

l'edat, la responsabilitat, els anys d'experiència i el gènere dels participants (des 2011).  

 

Mostrem a continuació els resultats obtinguts i les anàlisi quantitatives i qualitatives 

que se'n deriven.  

                                                 
5 Després d'informar de cada part del procés, indiquem els mesos i l'any en els quals es va dur a terme la tasca.  
6 Veure annex núm. 1(pàg. 37): Carta de presentació del Protocol d'avaluació per a les escoles 



L’avaluació de l’equitat de gènere en la pràctica educativa a l’escola d’educació infantil

Dones, (ASC/ 1148/ 2010. Exp: U-59/ 10)   

 
 

3. Resultats  

 

La participació obtinguda ha estat finalment de 130 participants, 

són dones. La titularitat dels Centres d'Educació infantil és

73.1% i per a l'escola privada 

 

L'edat mitja dels participants 

l'interval de 36-50 anys, un 42.2% 

10.9%, els /les participants de més de 51 anys

Figura 2 : Edat dels participants

 

Pel que fa als anys d'experiència

14.4 anys. Manifestant-se, com més anys d'experiència

percentatges, fet que podem atribuir entre altres qüestions, a l'esforç físic que implica 

l'atenció als més menuts de l'escola

això constatem, veure la figura 3, 

més de 21 anys d'experiència, concretament el 24.8% dels participants en el estudi.     
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La participació obtinguda ha estat finalment de 130 participants, dels que un

La titularitat dels Centres d'Educació infantil és per a l'escola pública el 

per a l'escola privada el 26.9%, de les quals el 71.4% són religioses.

participants és de 39.5 anys. Observem, a la figura 2, 

, un 42.2% a l'interval de 20-35 anys. Essent una minoria

es participants de més de 51 anys. 

: Edat dels participants  

Pel que fa als anys d'experiència en la pràctica docent observem que  

se, com més anys d'experiència, una disminució dels 

percentatges, fet que podem atribuir entre altres qüestions, a l'esforç físic que implica 

l'atenció als més menuts de l'escola, o també a una certa fatiga (bornout)

veure la figura 3, que es manté un nombre significatiu de mestres de 

més de 21 anys d'experiència, concretament el 24.8% dels participants en el estudi.     

36-50 51-65
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dels que un 94.5% 

per a l'escola pública el 

71.4% són religioses. 

, a la figura 2, un 46.9% a 

ssent una minoria, 

 

bservem que  la mitja és de 

una disminució dels 

percentatges, fet que podem atribuir entre altres qüestions, a l'esforç físic que implica 

, o també a una certa fatiga (bornout). No obstant 

que es manté un nombre significatiu de mestres de 

més de 21 anys d'experiència, concretament el 24.8% dels participants en el estudi.      
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Figura 3 : Anys d'experiència professional

 

3.1. Anàlisi quantitativa7  

Sobre l'àmbit institucional 

• Les dades ens mostren

presència del valor de l'equitat de gènere és present als documents 

institucionals. 

• S’observa, a la figura 

l'equitat de gènere 

d’assistència i serveis (PAS). No obstant això, hi ha 

«molt» de representació de l'equitat de gènere 

extraescolars. 

Figura 4 : Representació del gènere en els professionals de l'escola

 

                                                
7 Veure annex núm. 3 (pàg. 47): Percentatges obtinguts per a cada una de les preguntes del qüestionari 
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: Anys d'experiència professional  

 

Les dades ens mostren que en un 86.6%, entre «bastant»

presència del valor de l'equitat de gènere és present als documents 

, a la figura 4, entre «gens» i «poc» el grau de representació de 

de gènere pel que fa al professorat d'educació infantil i al personal 

d’assistència i serveis (PAS). No obstant això, hi ha un 70.3%, entre 

de representació de l'equitat de gènere en els monitors de les activitats 

: Representació del gènere en els professionals de l'escola  

         
: Percentatges obtinguts per a cada una de les preguntes del qüestionari 

11 a 20 21 a 35

poc bastant molt
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«bastant» i «molt», la 

presència del valor de l'equitat de gènere és present als documents 

el grau de representació de 

pel que fa al professorat d'educació infantil i al personal 

un 70.3%, entre «bastant» i 

en els monitors de les activitats 

 

: Percentatges obtinguts per a cada una de les preguntes del qüestionari  

Professorat

PAS

Extraescolars
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• A la figura 5 s'observen les dades obtingudes respecte

plantejaments que es porten a terme 

pares com de les 

més dificultat respecte de 

les activitats proposades de relació entre les famílies i l'escola. 

Figura 5 : Relació entre la família i l'e

 

• L’equip educatiu

dediquen massa moments de reflexió sobre les pròpies conductes 

relació amb l’equitat o discriminació de gènere. La dada més significativa és 

la poca o nul·la formació que rep el personal docent i el

d'administració i serveis (

 

Figura  6 : Formació en l’equitat de gènere
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s'observen les dades obtingudes respecte els recursos i els 

plantejaments que es porten a terme per a fomentar la participació tan de

les mares. Malgrat els bons resultats, s'observ

respecte de la qualitat equitativa dels continguts implícits en 

les activitats proposades de relació entre les famílies i l'escola. 

: Relació entre la família i l'e scola  

L’equip educatiu reconeix, com podem veure a la figura

dediquen massa moments de reflexió sobre les pròpies conductes 

relació amb l’equitat o discriminació de gènere. La dada més significativa és 

la poca o nul·la formació que rep el personal docent i el

d'administració i serveis (PAS) sobre aquest tema. 

: Formació en l’equitat de gènere  

poc bastant molt

Recursos 

participació pares i 

mares

Continguts 

equitatius de les 

activitats de relació 

família

poc bastant molt
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els recursos i els 

per a fomentar la participació tan dels  

s'observa que hi ha 

la qualitat equitativa dels continguts implícits en 

les activitats proposades de relació entre les famílies i l'escola.   

 

reconeix, com podem veure a la figura 6, que no es 

dediquen massa moments de reflexió sobre les pròpies conductes en  

relació amb l’equitat o discriminació de gènere. La dada més significativa és 

la poca o nul·la formació que rep el personal docent i el personal 

 

Recursos 

participació pares i 

mares

Continguts 

equitatius de les 

activitats de relació 

família-escola

Reflexió de l'equip 

educatiu

Formació 

professorat

Formació PAS
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Sobre l'àmbit didàctic 

• Els/les mestres manifesten que tenen molt en compte els aspectes d’equitat de 

gènere en totes les propostes 

a la tipologia de les activitats, 

l'ambientació de l’aula i

es situen en el «molt

més dificultats, amb un percentatge del 48.8%, 

preparació dels fulls de treball

discriminació de gènere. I 

pel que fa als contes 

gènere. 

 

Sobre les creences personals

• Els docents manifesten no fer diferències en el tracte dels infants en raó de que 

siguin nen o nena. També ens diuen que utilitzen les mateixes e

comunicatives per 

emocionals no hi ha tanta coincidència

estan distribuïdes entre el poc (42.6%), bastant (31.0%)  i molt (26.4%)

 

Figura 7: Tracte diferenciat segons el gènere dels infants
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manifesten que tenen molt en compte els aspectes d’equitat de 

gènere en totes les propostes didàctiques o educatives a l'aula. Tan 

e les activitats, com pels materials a utilitzar a classe, 

ambientació de l’aula i en les agrupacions dels alumnes. Totes 

molt» en un percentatge superior al 50%. Sols

, amb un percentatge del 48.8%, en les preguntes referides a la 

preparació dels fulls de treball per als infants, elaborats tenint cura de la 

de gènere. I amb un percentatge inferior, del 30.2%

contes oferts als infants on es compensin els estereotips de 

Sobre les creences personals 

Els docents manifesten no fer diferències en el tracte dels infants en raó de que 

siguin nen o nena. També ens diuen que utilitzen les mateixes e

comunicatives per ambdós gèneres. Respecte la resolució dels co

emocionals no hi ha tanta coincidència i observem que les dades obtingudes 

estan distribuïdes entre el poc (42.6%), bastant (31.0%)  i molt (26.4%)

diferenciat segons el gènere dels infants  

poc bastant molt

Renyar

Resolució de conflictes 

emocionals

Estratègies 

comunicatives
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manifesten que tenen molt en compte els aspectes d’equitat de 

a l'aula. Tan pel que fa 

a classe, com en 

otes les respostes 

50%. Sols es detecten 

es preguntes referides a la 

per als infants, elaborats tenint cura de la no 

inferior, del 30.2% en el «molt», 

compensin els estereotips de 

Els docents manifesten no fer diferències en el tracte dels infants en raó de que 

siguin nen o nena. També ens diuen que utilitzen les mateixes estratègies 

Respecte la resolució dels conflictes 

i observem que les dades obtingudes 

estan distribuïdes entre el poc (42.6%), bastant (31.0%)  i molt (26.4%) 

 

Renyar

Resolució de conflictes 

emocionals

Estratègies 

comunicatives
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• Preguntats els docents sobre les possibles diferències entre les habilitats i 

destreses dels infants,

estereotips més habituals com ara acceptar que les nenes són

tranquil·les o que els nens són més independents.

 

Figura 8 :  Habilitats i destreses dels infants

 

• En la figura 8 corresponent a la presencia d’estereotips en les percepcions dels 

docents sobre les diferències en el 

aposten per una maduració mes primerenca per a les nenes i 

indiquen que els nens són bastant 

 

Figura  9:  

Presència d’estereotips en les percepcions dels doce nts sobre la maduració i 
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Preguntats els docents sobre les possibles diferències entre les habilitats i 

infants, les respostes estan molt repartides, fugint dels 

estereotips més habituals com ara acceptar que les nenes són

tranquil·les o que els nens són més independents. 

:  Habilitats i destreses dels infants  

En la figura 8 corresponent a la presencia d’estereotips en les percepcions dels 

docents sobre les diferències en el procés maduratiu dels infants: 

aposten per una maduració mes primerenca per a les nenes i 

indiquen que els nens són bastant moguts.  

Presència d’estereotips en les percepcions dels doce nts sobre la maduració i el tipus de joc
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Preguntats els docents sobre les possibles diferències entre les habilitats i 

les respostes estan molt repartides, fugint dels 

estereotips més habituals com ara acceptar que les nenes són molt més 

 

En la figura 8 corresponent a la presencia d’estereotips en les percepcions dels 

maduratiu dels infants: un 55.4%  

aposten per una maduració mes primerenca per a les nenes i un 56.9% 

el tipus de joc   
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• Els/les participants, en referència al paper de l’home com educador a infantil, 

manifesten que perceben que les famílies encara tenen una petita preferència 

al pronunciar-se, entre «poc» i «bastant», en un 56.3%, per una mestra a 

educació infantil. Finalment manifesten que el gènere masculí no és garantía 

de credibilitat en la direcció d’un centre educatiu, gairebé per unanimitat en les 

respostes, atorgant a la valoració «gens» un 94.5%. 

 

3.2 Anàlisi qualitativa 

Les dades analitzades s'han extret de les dues preguntes obertes que acompanyen el 

qüestionari i formen part de protocol d'avaluació de l'equitat de gènere a l'educació 

infantil.  

 

Les han respost de forma vàlida el 61,5% dels participants, la resta o no ha contestat 

les preguntes obertes o ho ha fet de forma errònia o incompleta. Dels que han respost, 

tots ho han fet a la primera de les dues preguntes obertes, narrant una experiència 

equitativa viscuda a l’escola. No ha estat igual amb la segona pregunta, on es 

demanava la explicació d'una realitat sexista o discriminatòria, aquesta sols l’han 

respost el 53,8%. Aquesta dada ja és, per ella mateixa, prou significativa. Podem 

interpretar-ho  de formes diferents i ens sorgeixen preguntes com: 

• A l'escola, no hi ha experiències discriminatòries de gènere? 

• En la pròpia experiència professional, costa trobar experiències on es 

mantinguin encara els estereotips?  

• Podem explicar experiències que no són positives en el marc educatiu de 

l’escola? 
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Pel que fa a les dades obtingudes a través de les narracions d'experiències a l'escola 

vinculades a l’equitat o discriminació de gènere, s'han establert, en base a la 

freqüència de paraules clau, i la recerca bibliogràfica realitzada, les categories i 

subcategories que s'especifiquen a la taula núm1 i 2. Pel que fa a la quantificació de 

les dades hem de tenir en compte que en una mateixa resposta es poden trobar entre 

una i tres paraules clau. 

 

Així observem que les categories que han estat més presents a l'hora de explicar una 

realitat on es manifesten conductes o mesures equitatives són les que fan referència, 

com s’observa a la taula núm.1, a:  

• Donar llibertat d'opció a l'infant. Per exemple el nen que pot triar jugar a 

cuinetes, o triar el color rosa per...., o la nena que opta per jugar a futbol, etc.  

• Tenir en compte l’equitat de gènere a l’hora de fer la programació de les 

tasques educatives a l'aula. 

• Aplicar mesures equitatives per part de l'equip docent com ara: l'ús del 

llenguatge no sexista, potenciar la presencia de pares i mares, i aprofitar els 

fets de la vida quotidiana per anar intervenint en l'educació en valors, i més 

específicament en l’equitat de gènere. 

Taula núm.1:  

Percentatges de les categories i subcategories obtin gudes a les respostes equitatives 

Categories                                          Subcategories                                                                                            % 

Llibertat d'opció independentment 

del gènere 
Elecció d' activitats  dirigides, jocs (racons o pati) i color de las bates 

 

32.8% 

Programació equitativa 
Organització considerant el gènere dels grups, càrrecs, activitats a 

classe, racons de joc rotatoris i roba no diferenciada 
38.8% 

Mesures equitatives de l'equip 

docent i l'equip directiu 

Llenguatge no sexista 12.1% 

Compensació de mestres homes 1.7% 

Inclusió de pares i mares en la relació família - escola 2.6% 

Aprofitar les situacions quotidianes per a reflexionar amb els infants. 12.1% 
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Pel que fa a les dades obtingudes a partir de les narracions d'experiències sexistes o 

discriminatòries s'ha definit, com es pot veure a la taula núm.2, una sola categoria: el 

manteniment dels estereotips de gènere, amb les subcategories següents:  

 

Taula núm. 2:  

Categories i subcategories referides a la discrimin ació de gènere 

Categories                                    Subcategories                                                                                               %   

Manteniment dels  estereotips  

de gènere 

Per part de les famílies  26% 

Dels mestres i professionals de l'escola  14% 

Per part dels nens i/o les nenes  54% 

 Amb mesures de l'equip directiu   6% 

 

Podem observar que la subcategoria que obté un percentatge més alt fa referència al 

manteniment dels rols de gènere que realitzen els propis infants. Per exemple: les 

nenes netegen, els nois no ploren. Si un nen juga a nines els companys se'n 

burlen,etc.  

També aquesta és una dada que per ella mateixa dóna molta informació, i de les 

reflexions que en deriven ens sorgeixen preguntes com ara:  podem observar en els 

nens allò que no gosem observar en els adults?  És obvi que els infants copien 

models. Així doncs, on els veuen? a casa, a l’escola o a la societat en general?  

Aquestes preguntes ens conviden a examinar les dificultats que tenim els adults, tan 

familiars com educadors, a l'hora de canviar les nostres actituds i pràctiques no 

equitatives, ens conviden a pensar sobre la influència de la cultura i la tradició i també, 

finalment ens convida a valorar el paper dels mitjans com ara la televisió.  

 

3.3. Estudi de l'impacte de l'aplicació del protocol d'avaluació  

L'estudi de l'impacte posterior a l'aplicació del protocol d'avaluació de l'equitat de 

gènere s'ha dut a terme, a partir d’entrevistes personals, a 9 escoles: 6 de públiques i 
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3 de privades concertades. Per a dur a terme aquest seguiment s'ha dissenyat un guió 

d'entrevista semiestructurada8 com a pauta per entrevistar a les persones que van 

complimentar el protocol. Cap d’aquests professionals coneixia un protocol que valorés 

l'equitat de gènere a educació infantil. 

De l’anàlisi de les entrevistes realitzades podem diferenciar entre:   

• Les escoles i professionals que consideren superat el tema de l'equitat de 

gènere a l'educació infantil, ja que és un valor que està present en la 

intervenció educativa. No obstant això els /les professionals utilitzen, al llarg de 

l’entrevista, expressions com ara:   

− « Quan anem a comprar joguines ho fem pensant que hi hagi varietat,... 

encara que les nenes estan més interessades per les nines i els nens pels 

cotxes», 

− «Ja fa molt anys que ho fem...», 

− «No cal tenir present aquest tema, les editorials ja ho tenen en compte...» 

• Les escoles i professionals que són capaços de fer autocrítica i critica vers 

l'escola i la societat en general. Els /les professionals suggereixen incorporar 

alguna pregunta sobre les noves estructures famílies i manifesten que hi ha 

moltes diferències en algunes de les cultures que actualment es troben a les 

escoles. Aquest fet afavoreix que els infants puguin copiar models 

discriminatoris que observen a casa seva, o als companys de l'escola.   

Algunes de les seves expressions han estat:  

− «A nivell teòric ho tenim molt clar però a nivell inconscient...» 

− «Fer el protocol ha suposat fer reflexió i estar més atent a la qualitat de la 

interacció amb els infants».  

 

                                                 
8
 Veure annex núm.4 (pàg. 53): Guió de l'entrevista semiestructurada de seguiment 
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4. Conclusions i propostes d’actuació futures 

 

En primer lloc volem indicar que al nostre país, a Catalunya, observem un nivell de 

consciència elevat pel que fa a les manifestacions formals dins de l'àmbit educatiu, a 

nivell institucional, escolar i dins de l'aula.  

Malgrat valorar molt positivament totes les accions que s’estan porten a terme en les 

escoles, no es pot considerar que s’hagi arribat a un punt òptim ja que es corre el risc 

de quedar-se en un nivell formal, superficial i que les actituds deixin entreveure uns 

valors d’equitat poc clars.  

 

Constatem algunes contradiccions per part dels mestres en l’àmbit de les creences 

personals. Superar estereotips i prejudicis sembla mes fàcil a nivell conceptual que no 

pas pràctic. Sovint es manifesten com a superats, però a la pràctica es deixa 

entreveure una certa contradicció. El nivells racional i l’afectiu no marxen amb la 

mateixa velocitat. Un exemple d’aquesta situació son les manifestacions referides al 

joc espontani i les diferències, segons gènere, del nivell maduratiu. En aquest mateix 

sentit apunten les aportacions fetes en les entrevistes de seguiment: quan les mestres 

verbalitzen que el valor de l’equitat de gènere és present i fins i tot superat a l’escola, 

però per altra banda en la compra de joguines segueixen criteris lleugerament 

sexistes.  

 

També Abril & Romero (2008) indiquen, a les conclusions de l'informe del Projecte 

Gender Loops, l'evidència de la percepció «d'haver superat» per part dels mestres la 

discriminació per raons de gènere en la quotidianitat escolar. No obstant això, 

coincidim en les manifestacions que, des d'una perspectiva sociològica, explicita Tomé 

(2011) a l'afirmar que l'escola reprodueix,encara que inconscientment, models de la 

nostra societat on sovint encara són massa presents valors i actituds sexistes.  
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Som conscients de la dificultat que representa pels mestres participants donar 

respostes que es corresponguin amb les seves vivències i experiències i a la vegada 

donin d’ells mateixos una imatge socialment acceptable i acceptada. Aquesta situació 

podria ser l’explicació de les dissonàncies apuntades mes amunt.  

 

De l’exposició anterior es posa de manifest la necessitat d’incidir en la formació inicial 

dels mestres, a les universitats  i també en la formació continuada. 

 

Els models que els mestres ofereixen són models significatius pels infants i per tant 

que amb molta probabilitat seran imitats per ells. Molts cops, i sense adonar-nos, 

manifestem actituds discriminatòries o estereotipades que creiem superades. La 

pressió social de l’educació rebuda, el nostre inconscient, no ens hi ajuda. Es per 

aquest motiu que el protocol pot ser un dels instruments de control sobre la nostra 

actuació. Suggerim el seu ús en les dinàmiques de treball dels equips docents de les 

escoles. Segur que, d’aquesta manera, es facilitarà la reflexió tant a nivell individual 

com col·lectiu i es generarà un debat que sens dubte pot enriquir a tota la comunitat 

educativa. 

 

Sabem que els processos d’avaluació comporten una pràctica reflexiva que a la 

vegada ha de suposar una millora en la pràctica educativa i consegüentment un major 

nivell de qualitat educativa. La nostra escola, actualment, ha d’incorporar infants 

procedents de cultures molt diverses on els valors igualitaris poden no ser-hi tan 

presents, per altra banda cal no oblidar l’abordatge preventiu de la violència de gènere.  

 

Es evident, i sols cal veure la premsa, que l'equitat ara per ara, en  la nostra societat, 

és una fita que encara estem lluny d’assolir. Es que no hi ha mostres, a l'escola, 
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d'aquestes actituds i d'aquestes conductes? Constatem, en les anàlisis qualitatives, la 

influència d'altres contextos, familiar i mediàtic, en la conducta infantil (57,5% 

conductes discriminatòries, taula núm.2). També Grau & Margenat (1992) expliquen  a 

partir dels resultats de l'estudi realitzat sobre el joc infantil com es manifesta l'alt índex 

de reproducció dels estereotips de gènere. L'evidència de que els infants manifesten 

de forma més espontània aquestes conductes discriminatòries fa replantejar el nostre 

treball i demana partir d'un plantejament molt més ampli, que superi el marc escolar.  

 

Per tal d’aconseguir un veritable canvi que vagi mes enllà de la dada formal, s’han 

d’implicar a les famílies en el procés educatiu, cal per tant una relació fluida entre 

escola y família. En aquest sentit citem, com exemple, el treball dut a terme a la 

comarca del Bages, per l'equip de professionals del Consell Comarcal del Bages i les 

professores Viguer i Solé  (2011) de la Universitat de València.    

 

Creiem que l'escola ha de superar el seu espai físic i obrir-se a l'entorn social. 

Dissenyar les seves propostes educatives àmpliament, on s'integrin tots els contextos 

on l'infant es desenvolupa i aprèn. Afortunadament ja hi ha escoles que ja s'han 

plantejat intervencions en aquest sentit i presenten activitats obertes al barri, a la 

ciutat, evidentment a les famílies i als infants en un clima educatiu i lúdic.  

 

Com a mesures més concretes proposem: 

• Aplicar el protocol a una mostra més extensa de la població a fi de poder 

confirmar les dades fins ara obtingudes i/o ampliar amb altres que també es 

considerin necessàries. 

• Desenvolupar tallers de conscienciació respecte l'equitat de gènere, adreçats 

als mestres, els membres del PAS i les famílies.  
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• Afavorir, de forma fonamentada, l'increment d’estudiants, homes, als estudis de 

grau de Magisteri Educació Infantil.  

• Afavorir, de forma equitativa i d'acord amb les institucions, l'increment de 

professionals homes en els Centres d'Educació Infantil, tan per a l'etapa de (0-

3anys) com per a l'etapa de (3-6anys) a fi de poder oferir als infants models 

socio educatius més equitatius (Vendrell et al. 2009).  

• Incrementar els projectes de millora de la qualitat docent que, des d'un treball 

intern, possibilitin l'avaluació i la reflexió sobre l'equitat de gènere.  

• Establir xarxes de comunicació entre les diferents institucions que es vinculen a 

l'educació infantil i potenciar mesures per a l'equitat de gènere de forma 

coordinada. 

• Incidir en els programes formatius que les Escoles de Formació Superior, i les 

Facultats d'Educació dissenyen per als estudis de Magisteri.  

• Col·laborar amb les institucions públiques: Generalitat de Catalunya, Consorci 

de l'Audiovisual de Catalunya, ajuntaments... per fomentar el rebuig cap a l’ús 

estereotips de gènere en els mas mèdia i així afavorir un entorn menys 

discriminatori. 

 

5. Divulgació i Prospectiva  

Pel que fa a la difusió de resultats, hem actualitzat la WEB9 del grup GERI  on es 

poden trobar les dades i els arxius PDF del projecte actual “L’avaluació de l’equitat de 

gènere en la pràctica educativa a l’escola d’educació infantil” i les del projecte finançat 

per ICD (2008-09)  “L’Ensenyament i l’Aprenentatge de Valors i Actituds  Igualitàries 

des de la Primera Infància: Els Homes Educadors i Mestres a les Escoles d’Educació 

Infantil”.  A mes d’altres informacions d’interès per l’educació infantil. 

                                                 
9 http://www.geri-grepside.org/ 
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Constatem que hi ha un nivell de divulgació real, tan en el context universitari com a 

nivell divulgatiu. El grup GERI ha tingut demandes de col·laboració, concretament amb 

el projecte europeu Gender Loops, i demandes de reunions amb professionals 

interessats en aquesta temàtica, concretament del Consell Comarcal del Bages, i 

demandes de consulta per part d’estudiants universitaris interessants en la recerca en 

aquest àmbit..  

 

També hem iniciat una rèplica del Projecte amb la Universitat de la Paz de Bolívia. Es 

va definir una mostra de la població, mestres, que assisteixen a la universitat per a fer 

formació continuada. En aquest moment s’està duent a terme el procés de recollida de 

dades. Ens interessa conèixer els resultats per a valorar la incidència de la cultura en 

l’avaluació de l’equitat de gènere a l'educació infantil. Creiem que aquesta tasca pot 

ajudar a comprendre millor les persones immigrants residents a Catalunya que són de 

procedència sudamèricana, concretament boliviana.  

 

Actualment estem en procés d'adequació de format als requeriments de revistes 

científiques d'impacte en el nostre àmbit: la pedagogia i la psicologia. Tanmateix volem 

presentar aquests resultats i les propostes que se'n deriven al Congrés Internacional 

22è EECERA que es portarà a terme el mes d'agost d’aquest 2012, a Oporto. 
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7. Annexos 

Núm. 1:  Carta de presentació del protocol per a les escoles 

Núm. 2: Protocol d'avaluació de l'equitat de gènere a l'educació infantil 

Núm. 3: Percentatges obtinguts per a cada una de les preguntes del qüestionari 

Núm. 4: Guió d'entrevista de seguiment a les escoles 

Núm. 5: «The assessment of gender equity in educational practice in pres-chool» 

Ponència presentada a 21 EECERA  Education from birth: research, 

practices and educational policy. Lausanne and Gèneve, 14-17,  sept 2011 

Núm. 6: «Propuesta de evaluación de la equidad de género en la intervención 

educativa en la primera infancia.» Comunicació presentada al I Congreso 

Internacional de Educación para la Igualdad: género y sexualidades. 

Granada, 16-17 de noviembre 2011 
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Benvolguts/udes, 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres, d’una banda, per explicar-vos breument la investigació 

que estem portant a terme sobre l’equitat de gènere, en l’etapa d’educació infantil i, de l’altra, 

per proposar-vos la vostra participació.  

 

L'Institut Català de la Dones ens ha concedit, per segona vegada, un ajut per a la recerca. 

Aquest fet ens suposa un reconeixement sobre l'actualitat de la temàtica i un al·licient per donar 

continuïtat a la investigació sobre el gènere que tenim iniciada des de l’any 2008. 

 

El projecte que actualment estem portant a terme, te com objectiu conèixer quina és la situació 

actual sobre l’equitat, concretament entorn la no discriminació per raó de sexe de l’alumnat. 

Centrem la recerca en la pràctica educativa de 2n cicle d’educació infantil de les escoles de 

Catalunya. Amb aquesta finalitat hem elaborat un qüestionari que possibilita aquesta anàlisi. 

  

La participació que us demanem implica respondre els qüestionaris adjunts i, un cop 

emplenats, enviar-los a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna 

entre el 24 i el 28 d’octubre de 2011. Els qüestionaris els han de respondre individualment dos 

mestres  d’educació infantil triats per l’equip docent.  

  

A partir del mes de febrer de 2012, ens oferim per fer la divulgació dels resultats a les escoles i 

entitats que ens ho demanin. Agraïm la vostra disponibilitat i estem a la vostra disposició per 

aclarir-vos qualsevol dubte sobre aquesta participació.     

Cordialment, 

 

 

GREPSIDE Grup de Recerca Psicologia del Desenvolupament 

roservm@blanquerna.url.edu 

Barcelona, 3 d’octubre de 2011     
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QÜESTIONARI PER A MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Aquest qüestionari, que s’ha de respondre individualment, pretén valorar l’equitat 
en l’etapa d’educació infantil, concretament entorn la no discriminació per raó de 
sexe de l’alumnat.  A continuació trobaràs un grup d’afirmacions sobre elements 
relacionats amb l’escola, els infants i la feina com a mestres. Respon d’acord amb la 
pròpia experiència. 
Indicacions per respondre el qüestionari: 

o Cal marcar amb una creu l’opció escollida dins la casella pertinent. 

o S’incorporen dues propostes explicatives que pots respondre opcionalment. 

o Si vols fer anotacions, tens un espai reservat al final del qüestionari. 

 
 
Gènere: ⎕ Home ⎕ Dona    

Edat: ___            Anys d’experiència en l’educació infantil: _____ 

Escola:   ⎕Pública            

     ⎕Privada concertada:  ⎕Religiosa   

⎕No religiosa 

      ⎕Privada  

 Gens Poc Bastant Molt 

 
Elements d’anàlisi en l’àmbit institucional 
 

 

1. Els documents de gestió de l’escola recullen la 
filosofia sobre equitat de gènere més enllà del 
llenguatge no sexista.  

    

2. Tots dos gèneres estan representats en el 
professorat d’educació infantil.  

    

3. Tots dos gèneres estan representats en les 
tasques de serveis de l’escola (menjadors, porteria, 
neteja, etc.). 

    

4. L’equip educatiu del centre comparteix moments 
de reflexió sobre les conductes del mateix equip 
relacionades amb l’equitat de gènere, la no 
discriminació per raó de sexe. 

    

5. Tots dos gèneres estan representats en el 
personal que porta les activitats  extraescolars. 

    

6. El PAS de l’escola rep formació per afavorir una 
relació amb els alumnes en l’equitat de gènere. 

    

7. El professorat de l’escola rep formació per afavorir 
una relació amb els alumnes en l’equitat de gènere. 

    

8. Es possibilita la participació tant de pares com de     
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 Gens Poc Bastant Molt 

mares en totes les activitats de relació família–
escola. 
9. En el contingut de les activitats de relació família–
escola es té en compte l’equitat de gènere. 
 

    

 
Elements d’anàlisi en l’àmbit didàctic 
 

 

10. L’equitat de gènere es té en compte a l’hora de 
fer les programacions d’aula tant pel que fa al 
llenguatge com al contingut de les propostes 
didàctiques. 

    

11. Els infants tenen a l’abast contes infantils en què 
es compensen els estereotips de gènere. 

    

12. Els fulls de treball per als infants estan elaborats 
tenint cura de la superació dels estereotips de 
gènere. 

    

13. L’ambientació i documentació de l’aula es fan 
tenint cura d’evitar els estereotips de gènere. 

    

14. El material imprès que s’utilitza a l’escola és 
respectuós amb l’equitat de gènere. 

    

15. L’elecció de les joguines es fa amb criteris 
d’equitat de gènere. 

    

16. La distribució de càrrecs a la classe es fa de 
manera indiscriminada entre nens i nenes. 

    

27. Es té en compte que estiguin representats 
ambdós gèneres quan es fan petits grups en 
activitats dirigides. 
 

    

 
Elements d’anàlisi en l’àmbit personal 
 

 

18. Penso que el joc de la cuineta és habitual en els 
nens. 

    

19. Penso que s’ha de renyar més els nens que les 
nenes. 

    

20. Penso que les nenes són més tranquil·les que els 
nens. 

    

21. Penso que a les aules on predominen les nenes 
s’afavoreix un millor clima de treball. 

    

22. Penso que les nenes fan les activitats gràfiques 
més acuradament. 

    

23. Penso que els nens són més independents que 
les nenes. 

    

24. Penso que les nenes em requereixen més temps 
per resoldre conflictes emocionals. 

    

25. Penso que, en general, les nenes maduren abans 
que els nens. 

    

26. Penso que els nens juguen més a jocs motrius.      

27. Penso que els nens tenen tendència a ser més 
agressius que les nenes. 
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 Gens Poc Bastant Molt 

28. Penso que utilitzo estratègies comunicatives (el 
to de veu, l’ús de genèrics, etc.) diferents segons 
m’adreci a nens o a nenes. 

    

29. Penso que les famílies prefereixen per a educació 
infantil, en igualtat de qualitat professional, abans 
una mestra que un mestre. 

    

30. Penso que és millor que la direcció de l’escola 
l’assumeixi un home per qüestions de credibilitat. 
 

    

 
 
 
 
 
Pots explicar una situació viscuda a l’escola que sigui prova 
de no discriminació per raons de sexe, d’equitat de gènere? 
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I una situació viscuda a l’escola que sigui prova de 
discriminació per raons de sexe, de no-equitat de gènere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració!!                
Octubre de 2011 
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QÜESTIONARI PER A MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Aquest qüestionari, que s’ha de respondre individualment, pretén valorar l’equitat 
en l’etapa d’educació infantil, concretament entorn la no discriminació per raó de 
sexe de l’alumnat.  A continuació trobaràs un grup d’afirmacions sobre elements 
relacionats amb l’escola, els infants i la feina com a mestres. Respon d’acord amb la 
pròpia experiència. 
Indicacions per respondre el qüestionari: 

o Cal marcar amb una creu l’opció escollida dins la casella pertinent. 

o S’incorporen dues propostes explicatives que pots respondre opcionalment. 

o Si vols fer anotacions, tens un espai reservat al final del qüestionari. 

 
 
Gènere: 5.5% Home   94.5% Dona    

Edat: 39.55 anys           Anys d’experiència en l’educació infantil: 14.38 anys 

Escola:   73.1% Pública            

     26.9% Privada concertada:  19.2 % Religiosa   

80.8% No religiosa 

      0% Privada  

 
 

Gens Poc Bastant Molt Missing 

 
Elements d’anàlisi en l’àmbit institucional 
 

 
 

1. Els documents de gestió de l’escola recullen la 
filosofia sobre equitat de gènere més enllà del 
llenguatge no sexista.  

  55.6% 31% 3.1% 

2. Tots dos gèneres estan representats en el 
professorat d’educació infantil.  

43.1% 41.5%    

3. Tots dos gèneres estan representats en les 
tasques de serveis de l’escola (menjadors, porteria, 
neteja, etc.). 

23.4% 49.2% 18%  1.5% 

4. L’equip educatiu del centre comparteix moments 
de reflexió sobre les conductes del mateix equip 
relacionades amb l’equitat de gènere, la no 
discriminació per raó de sexe. 

 43.5% 25.8%  4.6% 

5. Tots dos gèneres estan representats en el 
personal que porta les activitats  extraescolars. 

 24% 48.8% 21.5% 6.9% 

6. El PAS de l’escola rep formació per afavorir una 
relació amb els alumnes en l’equitat de gènere. 

48.4% 35.5%   28.5% 

7. El professorat de l’escola rep formació per afavorir 
una relació amb els alumnes en l’equitat de gènere. 

40.9% 36.2%   2.3% 
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Gens Poc Bastant Molt Missing 

8. Es possibilita la participació tant de pares com de 
mares en totes les activitats de relació família–
escola. 

  16.2% 79.2%  

9. En el contingut de les activitats de relació família–
escola es té en compte l’equitat de gènere. 
 

  40.6% 53.1% 1.5% 

 
Elements d’anàlisi en l’àmbit didàctic 
 

  

10. L’equitat de gènere es té en compte a l’hora de 
fer les programacions d’aula tant pel que fa al 
llenguatge com al contingut de les propostes 
didàctiques. 

  43.8% 52.3%  

11. Els infants tenen a l’abast contes infantils en què 
es compensen els estereotips de gènere. 

  49.6% 30.2% 0.8% 

12. Els fulls de treball per als infants estan elaborats 
tenint cura de la superació dels estereotips de 
gènere. 

  45.7% 48.8% 0.8% 

13. L’ambientació i documentació de l’aula es fan 
tenint cura d’evitar els estereotips de gènere. 

  31.1% 63.1%  

14. El material imprès que s’utilitza a l’escola és 
respectuós amb l’equitat de gènere. 

  29.9% 67.7% 2.3% 

15. L’elecció de les joguines es fa amb criteris 
d’equitat de gènere. 

  30.8% 66.9%  

16. La distribució de càrrecs a la classe es fa de 
manera indiscriminada entre nens i nenes. 

  6.2% 93.8%  

17. Es té en compte que estiguin representats 
ambdós gèneres quan es fan petits grups en 
activitats dirigides. 
 

  18.5% 80%  

 
Elements d’anàlisi en l’àmbit personal 
 

  

18. Penso que el joc de la cuineta és habitual en els 
nens. 

 21.3% 48% 18.1% 2.3% 

19. Penso que s’ha de renyar més els nens que les 
nenes. 

85.2% 10.2%   1.5% 

20. Penso que les nenes són més tranquil·les que els 
nens. 

34.4% 28.9% 35.9%  1.5% 

21. Penso que a les aules on predominen les nenes 
s’afavoreix un millor clima de treball. 

29.9% 33.1% 35.4%  2.3% 

22. Penso que les nenes fan les activitats gràfiques 
més acuradament. 

34.6% 36.2% 29.2%   

23. Penso que els nens són més independents que 
les nenes. 

57.4% 31.8%   0.8% 

24. Penso que les nenes em requereixen més temps 
per resoldre conflictes emocionals. 

42.6% 31% 26.4%  0.8% 

25. Penso que, en general, les nenes maduren abans 
que els nens. 

 28.5% 55.4%   

26. Penso que els nens juguen més a jocs motrius.   26.9% 56.9%   



L’avaluació de l’equitat de gènere en la pràctica educativa a l’escola d’educació infantil. Amb el suport de l’Institut Català de les 

Dones, (ASC/ 1148/ 2010. Exp: U-59/ 10)   roservm@blanquerna.url.edu 

41 
 
 

 
 

Gens Poc Bastant Molt Missing 

27. Penso que els nens tenen tendència a ser més 
agressius que les nenes. 

 39.2% 41.5%   

28. Penso que utilitzo estratègies comunicatives (el 
to de veu, l’ús de genèrics, etc.) diferents segons 
m’adreci a nens o a nenes. 

82.9% 10.1%   0.8% 

29. Penso que les famílies prefereixen per a educació 
infantil, en igualtat de qualitat professional, abans 
una mestra que un mestre. 

39.7% 33.3% 23%  3.1% 

30. Penso que és millor que la direcció de l’escola 
l’assumeixi un home per qüestions de credibilitat. 
 

94.6% 4.7%   0.8% 
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Seguiment de l’ impacte posterior a l’aplicació del  protocol 
Guió de l’entrevista semiestructurada. 

   
 
Realitzar l’entrevista a: 

una persona de l’equip directiu (que conegui el protocol) 
mestres que hi han col·laborat 

 
Fer les entrevistes per separat o conjuntament, però agafant les dades de cada 
participant per separat.   
 
Edat dels participants  

� Menys 25,     � entre 25-35,  
� entre 36-45,    � més de 46 anys. 

 
Responsabilitat de l’equip directiu entrevistat 
 � Direcció de l’escola 
 � Coordinació d’Educació Infantil 
 � Altres :  
 
Grup on majoritàriament es desenvolupa la tasca pro fessional  (encerclar l’opció) 

� P3  
� P4  
� P5  

 
Gènere 

� Home  
� Dona 

 
PREGUNTES 
 

1. Quina ha estat la primera impressió en relació al tema de la recerca (contingut 
del qüestionari)? 
Pot ser útil, interessant per què... 
 

2. Creus que aquest protocol, qüestionari, pot ser vàlid per a la millora de la 
qualitat en la pràctica educativa a infantil, en relació a la equitat de gènere?  
Al vostre centre o /altres contextos... 
 

3. Coneixeu un protocol similar, amb la mateixa finalitat? 
 

4. Ha estat un tema de debat, de conversa, reflexió entre els mestres de parvulari 
o de l’escola en general? 
 

5. El realitzar aquest protocol ha suposat un canvi de la pràctica educativa en 
referència a l’equitat de gènere?  

a. Ha estat un motiu de reflexió, d’anàlisi de les actituds en la relació 
personal amb els infants? 

b. Ha estat un motiu de reflexió en el marc de la institució, dels equips  
docents? 

 
6. Hi ha aspectes o elements que incorporaries al qüestionari, quins?  


