
PERSPECTIVA DE GÈNERE
AL  PROGRAMA  CANVIS

Al material del professorat es donen algunes recomanacions específiques per al 
programa CANVIS a cadascuna de les unitats. No obstant això, per tal de garantir la 

introducció de la perspectiva de gènere al programa, cal assegurar que el 
professorat que els implementarà té les eines i coneixements específics per 
incorporar la perspectiva de gènere. Aquí trobareu enllaços a materials per 
una formació bàsica. Clicant al text en color marró s’accedeix directament al web.
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1. QUÈ ÉS EL GÈNERE?

 

 Dibuixant el gènere. Coll-Planas, Gerard; 

Vidal, Maria (2013).Barcelona: Ed. Egales.

 

Disponible un resum en format vídeo. 

Doneu un cop d’ull al vídeo divulgatiu 

basat en el llibre Dibuixant el gènere.

 

http://dibgen.com/index-ca.html

CONCEPTES  BÀSICS :  

COM  EL  GÈNERE  ENS  PERMET  ENTENDRE  MILLOR  LA  REALITAT

4. RECURSOS WEB
 

-Web de l’Observatori IQ
 

 http://www.iqobservatori.org/

-El vídeo que explica de forma breu i 
clara la socialització de gènere: 

"Las niñas pueden"

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI-
Lq8lzFXg
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2. SOLICIALITZACIÓ DE GÈNERE: com ens 
construïm com a dones i homes
 

-El vídeo d’animació "La peluca de Luca": 

un cuento para valientes” ens ajuda a 

desmuntar estereotips de gènere sobre 

la masculinitat. 
 

http://www.lapelucadeluca.com/

3. LA IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE
 

Us recomanem la guia (en pdf) "Llenguatge 

per la igualtat. Guia general" on podreu 

trobar recursos per a l’ús no sexista del 
llenguatge.

 

http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAss
ets/297/297560_llenguatge-per-la-

igualtat-guia-general.pdf

- Web de l’Institut de la Dona i per a la 

Igualtat d’Oportunitats (Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Govern 

d’Espanya)

 

http://www.inmujer.gob.es/

 

 
-Vídeo publicat per la Fundació Sexpol 
que explica la diversitat sexual sortint 
del sistema binari: 
 

http://www.sexpol.net/la-diversidad-

sexual/.

-European Institute for Gender Equality: 

http://eige.europa.eu/

-Àrea d’Igualtat d’Oportunitats en el 
Treball (Generalitat de Catalunya): 

 

https://aequal20.blog.gencat.cat/

http://dibgen.com/index-ca.html
http://www.iqobservatori.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MI-Lq8lzFXg
http://www.lapelucadeluca.com/
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297560_llenguatge-per-la-igualtat-guia-general.pdf
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.sexpol.net/la-diversidad-sexual/
http://eige.europa.eu/
https://aequal20.blog.gencat.cat/


El vídeo: “Escoles coeducadores. Perspectiva de gènere i atenció a la diversitat a través de 

l’art” de l’associació Fil a l’Agulla.

https://www.youtube.com/watch?v=OZovg3An_KY
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COEDUCACIÓ :  EDUCAR  EN  IGUALTAT  PER  UN  FUTUR  MÉS  EQUITATIU

-  La coeducació és l’educació. Otero-Vidal, Mercè (2006).Escola catalana, núm. 434, 

novembre, Barcelona. Disponible a:

https://www.omnium.cat/docroot/omnium/includes/article/fitxers/2133/22-24-nov06.pdf

-  L’escola mixta, lluny d’educar per viure la igualtat. Rigol, Meritxell (23 agost 2014).La 

Marea. Disponible a: 

http://www.lamarea.com/2014/08/23/lescola-mixta-lluny-deducar-per-viure-la-igualtat/

-  Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració 

d’un projecte de centre. Roser, Montserat; Pagès, Eugènia; Lojo, Mirta; Cortada, Esther (2008). 

Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, Barcelona. Disponible a:

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines10.pdf

- Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. Subirats, Marina (1994).Revista 

Iberoamericana de Educación, núm. 6, pàg. 49-78. Disponible a:

http://rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm

-CIRD - Recursos pedagògics online per a la igualtat: 

http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca

-Associació Coeducacció:

 http://www.coeducaccio.com/

- Educando en Igualdad: 

http://www.educandoenigualdad

https://www.youtube.com/watch?v=OZovg3An_KY
https://www.omnium.cat/docroot/omnium/includes/article/fitxers/2133/22-24-nov06.pdf
http://www.lamarea.com/2014/08/23/lescola-mixta-lluny-deducar-per-viure-la-igualtat/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines10.pdf
http://rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca
http://www.coeducaccio.com/
http://www.educandoenigualdad/
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