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PRESENTACIÓ 

Els membres del Grup d’Estudi i Recerca sobre la Infància, en base a la nostra 

experiència com a professionals de l’educació i també com a docents i investigadors  

de la comunitat universitària, hem anat  manifestant un interès creixent per l’educació 

en els valors i actituds igualitàries, des de les primeres etapes educatives .Actualment, 

observem que les característiques de la nostra societat estant generant unes  

dinàmiques d’atenció als infants en l’àmbit familiar molt diferents a les que es donaven 

fa uns anys. El fet de que la dona s’hagi incorporat al mercat de treball a més  que no 

es donin les polítiques laborals necessàries facilitadores de la conciliació de la vida 

familiar amb la laboral planteja, per una banda,  un baix nivell de natalitat i per l’altra la 

necessitat de crear serveis d’atenció a la infància que fins ara no es contemplaven. 

Darrerament observem un increment de les polítiques municipals i autonòmiques que 

afavoreixen la creació i implementació d’aquests serveis, bàsicament escoles 

d’educació infantil 0-3 anys. Es fa evident doncs, la necessitat de poder oferir 

professionals preparats d’ambdós gèneres, que siguin capaços de fer front a aquesta 

nova demanda social. Professionals que sàpiguen gestionar no sols la cura i l’educació 

dels infants, si no també l’atenció a les seves famílies,  fins i tot generant dinàmiques 

socials que optimitzin la seva tasca educativa.  

 

A la majoria de les escoles d’educació infantil del nostre país, la presència d’homes 

com educadors es molt escassa. Tanmateix a les escoles de magisteri, la proporció 

d’estudiants masculins a educació infantil no arriba al 3%. Des de la nostra 

perspectiva, aquesta baixa  representació masculina a les escoles infantils contribueix 

a la transmissió d’estereotips generals sobre homes i dones i, en concret, sobre 

professions més masculines o femenines. Concretament aquesta desigualtat afavoreix 
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la creença que l’educació infantil es cosa de dones. Aquest fet porta com a 

conseqüència l’absència de models masculins vàlids per als nostres infants. 

 

Una de les formes de trencar amb aquests estereotips és augmentar la presència 

d’educadors masculins a les escoles d’educació infantil. A l’informe de la Xarxa 

Europea d’Atenció a la Infància per a la millora de la quantitat i la qualitat dels serveis, 

coordinada pel professor Peter Moss, de la Universitat de Londres, y publicat al 1996, 

s’indiquen una sèrie recomanacions i d’objectius generals per a tots els països 

europeus. Un d’ells planteja la necessitat d’augmentar fins al 20 % els professionals 

masculins dels centres educatius infantils, (Àngel, 2006).  

 

Si aquest és un dels motius que justifiquen l’existència del nostre grup de recerca, no 

podem oblidar-ne d’altres que impliquen tan als infants com a les persones grans. 

L’aprenentatge i el desenvolupament infantil està molt mediatitzat pels models que els 

adults ofereixen directa o indirectament, i com tots sabem, el seu impacte és més fort 

com més significatives siguin les persones, principalment amb les quals s’estableixen 

vincles afectius,  , com és el cas de pares i mestres. Malgrat podem observar alguns 

progressos en la manifestació d’uns  rols paterns menys estereotipats, encara hi ha 

moltes famílies que ofereixen als seus fills models en els que es transmeten valors i 

actituds de desigualtat per raons de gènere. Aquesta situació s’ha agreujat amb l’arriba 

al nostre país de persones procedents d’altres països i cultures on les dones solen ser 

discriminades i apartades d’una vida social participativa. Així doncs l’escola infantil 

esdevé un context molt significatiu per a oferir als infants i les seves famílies un model 

educatiu basat en l’equitat i en el valor de les persones, un model que trenqui amb els 

estereotips propis de la discriminació per raons de gènere. 

 

Entenem que l’entorn educatiu plural i respectuós amb la diversitat humana de gènere  

té tanmateix una gran importància per a la prevenció de la violència contra les dones. 

Violència que moltes vegades neix d’experiències en contextos de desenvolupament 

en els que s’han estructurat rols autoritaris i intolerants basats en la força física i en 

una tradició excloent, on molts cops, s’arriba a anular el respecte pels drets i deures de 

les persones, siguin homes o dones. 
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Les reflexions del nostre grup de recerca coincideixen amb la d’altres grups 

d’educadors i d’investigació que des de fa anys estan interessants per aquest tema. 

De manera especial destaquem les aportacions suficientment conegudes de Jensen 

(2000) i  Moss (2000) que defensen la integració de l’home al centre d’educació infantil 

per que afavoreix el desenvolupaments dels infants en un entorn on les actituds 

igualitàries hi són de forma real i quotidiana. Un context així afavoreix una visió 

oposada als estereotips clàssics de rols socials segons el gènere. Jensen afegeix que 

els centres que posseeixen un grup d’educadors mixta, manifesten un tipus de 

relacions més clares i directes i on es resolen els problemes de forma eficaç. Als 

estudis realitzats als països del nord d’Europa, a les escoles infantils on hi ha homes 

educadors, s’evidencia que la relació entre els nens i les nenes és més igualitària, 

tenen més tendència a jugar entre ells, donant-se espontàniament menys agrupacions 

d’infants separats pel gènere. 

 

Heather (2005) indica també que la presencia de professionals masculins pot ser un 

suport o referent per a infants que viuen en famílies on no hi ha una figura masculina 

estable. Owen (2003) al respecte d’aquest tema es planteja també dubtes sobre el rol 

de l’home educador, sobre si aquest ha d’assumir unes funcions més tradicionals o pel 

contrari ha de trencar estereotips. 

 

Observem doncs que els treballs de recerca realitzats fins ara són prou interessants, 

ens plantegen afirmacions però també alguna qüestió, dubtes que ens porten a 

reafirmar el nostre tema d’estudi així com també la seva actualitat. 

 

Finalment indicar que actualment estem en contacte amb diferents institucions i/o 

grups de recerca que treballen en línies properes a la nostra. En concret amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha dut a terme estudis per a 

determinar la masculinització o feminització entre el seu alumnat d’alguns dels estudis 

que ofereixen i que ha dissenyat un pla d’acció per a potenciar la igualtat entre homes i 
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dones. També amb la Universitat de Girona, (UdG) col·laborant amb el projecte 

Gender Loops  (Leonardo da Vinci D/06/B/F/PP 145 569) 

Els beneficis socials  que pot suposar  l’existència del nostre grup d’estudi son: :  

L’educació en valors i actituds igualitàries es porta a terme oferint models vàlids 

en la dinàmica del dia a dia a l’escola, de fet es normalitzen actuacions, 

situacions d’atenció als infants que fins ara eren patrimoni, majoritàriament, de 

les dones.   

 

Les avantatges que suposa la incorporació de mestres homes al grup de 

professionals dels centres d’educació infantil afavoreix dinàmiques relacionals 

més normalitzades amb les famílies i la resta dels professionals. Les 

publicacions de Moss, Peters...  són molt clares al respecte.  

 

Actualment els índex de persones immigrades en el nostre país augmenta de 

manera exponencial. L’acollida i consegüent integració de tots ells porta a oferir 

models igualitaris des de la primera infantesa.  

Finalment no podem deixar de comentar les avantatges que pot suposar   

respecte de la prevenció de la violència de gènere, tan pels models vàlids 

d’home com a educador, com també per possibilitar a infants ja maltractats la 

possibilitat d’establir relacions vàlides, gairebé terapèutiques, amb mestres del 

gènere masculí. (Malgrat les dades ens indiquen majoritàriament que els 

maltractadors pertanyen al gènere masculí, comptem també amb la possibilitat 

de que siguin dones).  

 

OBJECTIUS 

Indiquem a continuació els objectius de la nostra investigació. Ho fem diferenciant-los 

en dos tipologies; en primer lloc, plantegem uns objectius marc del nostre projecte, 

amplis i generals; i en segon lloc, uns objectius més concrets i específics que ens 

ajuden a realitzar la investigació. 
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Objectius generals: 

• Analitzar, des de la primera infància com es desenvolupa la transmissió i 

construcció de valors i actituds igualitàries des de la perspectiva de gènere.  

• Afavorir la creació d’entorns educatius en els que les relacions humanes siguin 

un reflex de la societat, en la que homes i dones estiguin representats de 

manera equitativa, sense discriminació de gènere ni origen cultural. 

• Col·laborar en la prevenció de la violència de gènere, fomentant contextos 

educatius que permetin viure models significatius de igualtat i respecte entre 

homes i dones. 

 

Objectius específics: 

1. Estudiar el procés de presa de decisions dels estudiants masculins i dels 

mestres en exercici dels dos cicles d’ Educació Infantil (0-3 / 3-6) en relació a la 

seva elecció professional. 

2. Analitzar les opinions de les famílies i els professionals dels centres d’educació 

infantil en relació a les avantatges i inconvenients que des de la seva 

perspectiva estan relacionats amb la figura dels educadors, i mestres 

d’aquestes centres educatius. 

3. Dissenyar un programa d’intervenció, dirigit als darrers cursos de batxillerat i 

cicles formatius, per a incrementar la població masculina d’educadors a 

Educació Infantil (EI). 

4. Contribuir a ampliar les línies de recerca que existeixen en aquests  moments 

sobre aquest tema. 

5. Estudiar els beneficis que comporten les relacions inter personals, que 

manifesten els homes educadors a educació infantil, tenint en compte la seva 

incidència respecte de l’educació integral dels infants, respecte de les relacions 

amb les famílies i finalment amb la resta dels professionals del centre. 

6. Oferir arguments a l’administració pública, amb la finalitat de que es puguin 

ampliar i desenvolupar mesures que afavoreixin la transmissió de valors i 

actituds igualitàries. 

 

APORTACIONS CIENTÍFIQUES 

En el quadre següent es deixa constància de les diferents aportacions científiques que ha 
realitzat el grup GERI: 



6 

 

Data  Títol  Lloc on s’han presentat o publicat 
Agost 
2007 

Teachers of Infant Education: educating 
in igualitarian values and attitudes  

13h European Conference on 
Developmental Psychology.  
21‐24 august 2007 Jena 

Abril 
2008 

Los hombres educadores en las escuelas 
infantiles: educación y desarrollo de 
valores y de actitudes igualitarias 

V Congreso Internacional de Psicologia y 
Educación: Los retos del futuro. Oviedo 
23‐25 Abril 2008  

Abril 
2008 

Programa de acción tutorial para 
incentivar la presencia de educadores 
en la etapa de Educación Infantil 

V Congreso Internacional de Psicologia y 
Educación: Los retos del futuro. Oviedo 
Oviedo 23‐25 Abril 2008 

En 
premsa 

La educación en valores y actitudes 
igualitarias: Los varones estudiantes de 
magisterio educación infantil 

En prensa 

 

 

LINEES D’INVESTIGACIÓ ACTUALS 

• Estudi de la situació del nombre dels professionals homes que ocupen llocs de 
responsabilitat educativa en l’etapa d’Educació Infantil (0-6), en referència a la 
situació laboral, relacions amb els companys-es de treball i de les famílies 

o Escoles Bressol Municipals (EMB) de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB) l’ (0-3) 

o Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP). Departament d’Educació. 
Generalitat de Catalunya 

• Programa d’acció tutorial en l’ensenyament secundari per incrementar la 
presencia d’homes en les carreres de Magisteri especialitat Educació Infantil. 

 

 

 

Web del grup: http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.recerca.psicologia 

E-mail del grup: infancia@blanquerna.url.edu 

 

 

Barcelona, setembre 2008 


