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1. Presentació 

En el marc del Màster sobre Educació Inclusiva la igualtat en la diferència és un 

dels continguts que cal investigar per observar com es concreta en els 

plantejaments legislatius i en les propostes educatives.  

En aquest treball ens centrem específicament en l’actual legislació educativa 

que regula l’educació per a la ciutadania i els drets humans i estableix com a 

objectiu, entre altres, la igualtat entre homes i dones. Aquest treball té dos 

objectius generals. Per una banda, s’estudia el significat de la igualtat i el 

gènere en la legislació educativa vigent i, per l’altra banda, s’estudia la 

representació d’aquest mateix concepte en una mostra de manuals de 

ciutadania. Aquests objectius tenen com a última finalitat observar si els 

manuals d’Educació per a la ciutadania posen en pràctica el que dicta la 

legislació educativa vigent en relació a la igualtat entre homes i dones.  

 

L’estudi de la legislació educativa vigent analitza com està tractada la igualtat 

entre homes i dones a la LO 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, a la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als 

Decrets 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’Educació Primària, al 143/2007, de 26 de juny, pel que 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria 

i al 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de Batxillerat. 

 

L’estudi de la mostra de manuals de ciutadania analitza les imatges 

contingudes en tretze llibres de text en funció de si reprodueixen o 

deconstrueixen els models de gènere o si visibilitzen l’aportació dels homes i 

les dones al coneixement. Aquestes imatges també s’analitzen en funció si 

surten homes, dones o homes i dones junts.  

 

Tenint en compte aquestes finalitats, el present treball s’ha estructurat en els 

següents apartats. En primer lloc es situa el context teòric de la recerca, es 

defineix el concepte de ciutadania i educació per a la ciutadania i es situa el 

plantejament d’aquesta matèria en el context europeu. A continuació es 
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presenta l’estudi de la legislació i dels manuals, s’explica el què, el com i els 

resultats. Finalment en l’apartat de conclusions es triangula les dades 

obtingudes per oferir una descripció més qualitativa de l’estudi realitzat que 

doni resposta, de forma global a les preguntes de recerca plantejades. L’apartat 

de bibliografia ofereix la referència de les fonts consultades. L’annex és un 

instrument de l’estudi realitzat dels manuals que recull la descripció de les 

imatges dels manuals objecte de l’anàlisi de contingut. 



Màster Educació Inclusiva TFM Anna Galceran Queralt  

 

5 
 

2. Context conceptual del treball de recerca.  

2.1. Aproximació al significat de ciutadania.  

L’educació per la ciutadania ha de ser entesa en un sentit ampli i que impliqui 

tot el teixit escolar. Com diu Dolors Freixenet (2008), comença amb l’accés a 

l’escriptura, el llenguatge i el diàleg; continua amb l’adquisició de tot allò que 

constitueix la tradició cultural i assoleix els nivells més amplis a l’adolescència 

amb l’aprenentatge i pràctica de continguts i valors compartits que possibiliti la 

integració i cohesió social. Per concretar més el seu contingut i objectius, és 

necessari fer un breu recorregut per l’evolució històrica del terme ciutadania. 

 

El concepte de ciutadania ha anat evolucionant al llarg del temps; les seves 

arrels més llunyanes fan referència a dues tradicions culturals, els grecs i els 

romans. La tradició grega clàssica (segles V- VI aC) utilitzava el terme polités 

per referir-se al ciutadà, al membre de la polis, el qual havia de ser home, no 

esclau, havia de tenir com a mínim 30 anys i no ser estranger. Aquests podien 

participar al govern de la polis, tot participant a les seves Assemblees, que 

tenien lloc a l’àgora, les quals es regien per tres principis (isonomia- igualtat 

davant de la llei, isegoria- igualtat de paraula i koinomia- comunitat de 

cooperació per aconseguir el bé públic). En canvi, la tradició romana utilitzava 

el terme civitus per nombrar el ciutadà, el qual gaudia de la protecció jurídica 

atorgada per les lleis i institucions i comportava amb un títol jurídic que li 

permetia reclamar certs drets.  

En aquestes dues tradicions podem observar certes limitacions, com que la 

ciutadania era excloent (no tothom tenia accés a ser ciutadà); es consideraven 

lliures i iguals només els membres amb la condició de ciutadans (no tot ésser 

humà); i els drets humans estaven poc protegits.  

Així, podem definir la tradició grega amb la participació política a través de la 

deliberació (idea republicana) i la tradició romana amb la protecció legal dels 

drets de la persona (idea liberal de la ciutadania).  
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Seguint l’evolució històrica, l’Edat Mitjana comprenia des de la caiguda de 

l’Imperi Romà (476) fins el segle XV. El sistema econòmic i polític vigent era el 

feudalisme, el qual va diluir el concepte de ciutadania.  

 

No va ser fins a finals de l’Edat Moderna i començaments de l’Edat 

Contemporània que va sorgir una nova definició del concepte de ciutadania 

amb la Revolució Francesa (1789), que va pretendre constituir-se en una 

categoria orientada cap a la igualtat. L’únic requisit per ser ciutadà era 

pertànyer a la comunitat, així, l’Estat estava legitimat per la representació 

política de tots els ciutadans autònoms. Les conseqüències d’aquesta 

concepció van ser la destrucció dels privilegis de l’aristocràcia, l’abolició dels 

drets feudals i eclesiàstics sobre els camperols, la unificació del mercat 

nacional, l’obtenció d’una constitució escrita, la limitació del poder monàrquic, la 

separació de poders, eleccions periòdiques i el reconeixement dels drets 

humans. La Revolució va acabar al 1799 amb el cop d’Estat de Napoleó 

Bonaparte, que inaugurà una nova etapa de la història de França i d’Europa. 

En el nou període, el concepte de ciutadania es vinculà al d’Estat- Nació; la 

persona és ciutadana quan neix en territori nacional i, per tant, posseeix drets i 

deures respecte de l’estat (Aedo, M; García, M.L.; Pineda, M; Povedano, R; 

2011).  

 

Així, podem definir el concepte de ciutadania actual com la noció dels drets 

humans (els quals provenen de les revolucions francesa, anglesa i americana i 

del capitalisme) i de l’Estat modern (Estat- Nació). Primerament, faré un breu 

recorregut amb la definició d’Estat, sobirania i Nació, per tal de donar pas a la 

ciutadania i els drets humans (ciutadania social).  

Tal com exposa Klaus-Jürgen Nage (2008) el concepte d’Estat té els seus 

orígens al Renaixement, amb Maquiavel (1469- 1527), on el terme Estat 

(estato), significava que el príncep tenia la suprema autoritat dins del seu 

territori. L’estato es referia a l’organització estable, a l’aparell establert, amb els 

càrrecs o burocràcia i el seu governant, el príncep. I el concepte de sobirania 

sorgeix amb Jean Bodin (1530- 1556), el qual va dotar l’estat absolutista dels 

segles XVI i XVII d’autonomia, neutralitat en l’ordre religiós i poder absolut. Tal 

com exposa Adela Cortina (1998), en l’Estat són els ciutadans quins ostenten la 
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nacionalitat del país en qüestió, entenent per nacionalitat l’estatut legal pel qual 

una persona pertany a un Estat que hagi estat reconegut pel dret internacional. 

Les formes en què els ciutadans poden obtenir la nacionalitat són: el dret a sòl 

(ius soli) i el dret a sang (ius sanguinis).  

Al 1996, el filòsof alemany Habermas va publicar el llibre “La inclusión del otro”, 

el qual exposa les formes d’entendre la relació entre els ciutadans i l’Estat amb 

tres concepcions diferents: la concepció liberal defensada per Carl Smith, on hi 

havia una separació entre llibertats civils i drets polítics; la concepció 

republicana, defensada per Habermas, que considerava la relació entre els 

ciutadans i l’Estat com una associació de membres lliures i iguals d’una 

comunitat de dret; i la concepció comunitarista, defensada per Charles Taylor 

que reclamava més atenció als vincles ètics i culturals.  

 

El concepte de ciutadania moderna associada als drets humans diferencia tres 

drets: els civils, els polítics i els socials, econòmics i culturals.  

Els drets civils es caracteritzen pel dret individual (dret a no ser detingut sense 

garanties legals) i el dret a la llibertat d’expressió i culte. Aquests drets es van 

instaurar en conseqüència d’una sèrie de canvis polítics, en són exemples les 

Lleis Índies, 1542 (dret de no ser esclau); Edicte de Nantes, 1598 (decret que 

va autoritzar la llibertat de culte); l’Acta d’Habeas Corpus que garantia la 

llibertat personal de l’individu amb la finalitat de deixar endarrere les detencions 

arbitràries; El Bill of Rights, 1787 on es troben les 10 primeres esmenes a la 

Constitució dels Estats Units d’Amèrica; Declaració d’Independència dels 

EEUU, 1776; i la Declaració dels Drets de l’Home i el Ciutadà, 1789, document 

fonamental de la Revolució Francesa que definia el conjunt de drets individuals 

i col·lectius.   

Els drets polítics són els drets de participació política, el dret de la dona al vot, 

el dret a l’associació política i el sufragi universal. Aquests drets s’han anat 

incloent a la Constitució de cada país. 

I els drets socials, econòmics i culturals són el dret a l’educació, a l’associació 

sindical, a la vaga, a les garanties de seguretat i a la higiene en el treball. Els 

documents importants per tal d’instaurar aquests drets van ser: la Constitució 

Francesa, 1848 amb la protecció dels treballadors (capítol II, 13); les mesures 

del Conseller alemany Bismarck, 1880 (assegurança de malaltia i d’accidents 
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laborals i pensions per a la vellesa); i la Constitució Mexicana, 1919 (Dret 

laboral i prestació social sense discriminació de sexe).  

 

Thomas H. Marshall (1949) proposa un nou concepte de ciutadania, la 

ciutadania social que és el conjunt de drets i deures que vinculen l’individu a la 

plena pertinença a una societat. Tal com exposa Adela Cortina (1998), des 

d’aquesta perspectiva és ciutadà aquell que en una comunitat política gaudeix 

no només dels drets civils (llibertats individuals) i drets polítics (participació 

política) sinó també dels drets socials (treball, educació, habitatge, salut, 

prestacions socials) que conformen l’Estat de benestar. Perquè tots els 

ciutadans tinguin una supervivència digna, s’ha de parlar d’un Estat de justícia, 

és la forma de protegir els drets socials, propis d’una ciutadania social.  

 

Tal com exposa Aedo, M; García, M.L.; Pineda, M; Povedano, R (2011) a finals 

del segle XX, van destacar dos fenòmens polítics que van posar en dubte 

l’associació estat- nació- ciutadania, i que van generar un debat polític i teòric 

sobre la necessitat de redefinir el concepte de ciutadania: 

- D’una banda, la globalització, l’augment de la precarietat econòmica i 

diversos conflictes polítics van generar grans moviments migratoris que 

van determinar l’increment d’una important població que residia en un 

estat però que no tenia la qualitat de ciutadans dins d’aquest.  

- D’altra banda, el naixement de la ciutadania europea, que, tot i 

representar un primer pas cap a una ciutadania transnacional, continua 

directament vinculada a la nacionalitat dels països membres. 

 

Per tal de redefinir el concepte de ciutadania, ens hem posat en mans d’Adela 

Cortina (1999) per tal de definir el primer punt i d’Octavi Fullat (2001) que dóna 

un concepte de ciutadania europea. Aquestes noves redefinicions del concepte 

de ciutadania s’emmarquen dins la ciutadania contemporània.  

Les dimensions de la ciutadania contemporània tal com exposa Adela Cortina 

(1999) són les següents: ciutadania política (implica la igualtat de drets civils i 

polítics i la responsabilitat de respectar els drets dels altres i de participar en la 

vida política), social (igualtat d’accés a les oportunitats i prestacions i el seu ús 

responsable), econòmica (equitat a les relacions laborals, responsabilitat 



Màster Educació Inclusiva TFM Anna Galceran Queralt  

 

9 
 

personal i cooperativa i consum just i responsable), civil (ètica professional i 

participació en l’opinió pública i el voluntariat), intercultural (respecte actiu, 

solidaritat, voluntarietat amb immigrants...) i cosmopolita (que implica solidaritat 

internacional, equitat mundial, voluntarietat a l’ONU, a les ONG...). De la 

ciutadania intercultural i la cosmopolita, Adela Cortina (1999) li’n diu ciutadania 

multicultural, la qual és capaç de tolerar, respectar o integrar les diferents 

cultures d’una comunitat política per aconseguir que tots els ciutadans siguin 

iguals.  

Tal com exposa Octavi Fullat, la Comissió Europea (1997) destaca 4 vectors 

que defineixen la idea de ciutadania europea: 

- Ciutadania social: relacionada amb el conjunt de drets i deures socials, 

dins un context de lluita contra l’exclusió i la marginació, i que implica la 

solidaritat com un valor vertebrador d’un sentiment comunitari 

cohesionat.  

- Ciutadania paritària: implica el rebuig dels prejudicis i de les 

discriminacions cap a minories o vers les dones. Igualtat d’oportunitats.  

- Ciutadania intercultural: posa l’accent en la valoració de la diversitat dins 

un món plural i cada vegada més interrelacional.  

- Ciutadania ecològica: relativa a la necessitat de preservar el medi 

ambient i potenciar sensibilitats i aspectes tècnics que facin sostenible el 

desenvolupament humà.  

 

2.2. L’educació per a la ciutadania. 

 

L’evolució del concepte ciutadania ha portat a què en l’actualitat, seguint a 

Desiderio de Paz (2007), es parli de l’educació per a la ciutadania global com a 

font fonamental de significat i també d’identitat de l’educació per a la justícia i la 

solidaritat. En un sentit ampli, s’articula i es relaciona amb les grans 

preocupacions humanes i amb tota mena de desigualtats i d’exclusions. És per 

aquest motiu que la ciutadania queda vinculada al respecte, al 

desenvolupament dels Drets Humans, al desenvolupament de la pau i a la 

democràcia, a la igualtat entre dones i homes, a la interculturalitat, i al 
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desenvolupament humà i sostenible. Dit això, podem afirmar que l’educació per 

a la ciutadania té com a fonament la defensa de la dignitat de la persona per 

damunt dels interessos mercantilistes del capital i dels interessos fronterers i 

que per tant, parteix de la consideració que totes les persones són valuoses per 

elles mateixes. 

 

Hi ha dos autors que exposen els significats de l’educació per a la ciutadania 

de forma complementària amb dos vessants o perspectives, aquests són:  

D’una banda, Jaume Martínez Bonafé (2003) defineix els significats en dues 

vessants: 

- Delimitar el model de persona en sentit no absolut; ha de perseguir les 

pràctiques educatives i les relacions entre els éssers humans per 

col·laborar en la construcció del ciutadà des de l’experiència escolar, 

atès que es tracta d’una “construcció” no ja únicament jurídica, sinó 

d’una manera de ser personal i d’un codi de conducta per comportar-se.  

- Aclarir quines són les conseqüències operatives que té el model de 

ciutadania per al repartiment de responsabilitats a l’educació, entenent 

que aquesta és competència de tota la societat, especialment de la 

família, de les escoles, dels poders públics, de les persones que 

s’ocupen de menors, els tracten i s’hi relacionen, dels mitjans de 

comunicació i de la societat en general.  

 

I de l’altra banda, Jaume del Campo (2003) defineix els components que 

atorguen significat a la ciutadania amb una doble perspectiva: 

- Relacionats amb l’estatus constituït pels drets i deures socialment 

atorgats.  

- Relacionats amb l’equitat social, les competències individuals i les 

oportunitats per participar activament en els contextos comunitaris.  

 

Els autors Oler A./ Starkery H.(1996) descriuen l’Educació per a la ciutadania 

com el desenvolupament personal dels estudiants i com el desenvolupament 

polític i social de la societat als seus nivells local, nacional i internacional. Amb 

un nivell personal, l’educació ciutadana tracta sobre la integració a la societat. 

Tracta de superar les barreres a la igualtat: desafiant el racisme i el sexisme a 
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les institucions, per exemple. A nivell polític i social tracta de crear una ordre 

social que pugui ajudar a proporcionar seguritat sense necessitat de repressió 

 

L’evolució història del terme ciutadania, i la progressiva definició de l’educació 

per a la ciutadania en la legislació educativa i en els currículums, permet 

conceptualitzar aquesta educació com una finalitat educativa, expressada a 

través d’objectius d’aprenentatge; i un conjunt de continguts, coneixements, 

destreses i actituds, que poden ensenyar-se i aprendre a l’escola, bé sigui com 

a matèria independent, com a part d’altres àrees o com a tema transversal.  

 

Com ja s’ha comentat podem observar que el significat de ciutadania ha anat 

evolucionant al llarg del temps, des de les tradicions culturals grega i romana, 

passant per les revolucions francesa, anglesa i americana fins arribar al 

significat actual que permet pensar l’Educació per a la Ciutadania com el mitjà 

per desenvolupar ciutadans i ciutadanes aptes per participar en una 

democràcia i exercir un civisme actiu (totes les persones són valuoses per elles 

mateixes), amb la capacitat de col·laborar en la construcció d’una societat més 

justa, solidària i igualitària. L’Educació per a la Ciutadania tracta de donar a 

l’alumnat els coneixements, destreses i actituds per convertir-se en ciutadans 

actius i integrats en la societat actual i alhora, amb aquests atributs, està 

configurant la societat del futur. No tan sols tracta del desenvolupament 

personal, sinó que també es refereix al desenvolupament polític i social. 

Contempla les quatre dimensions de la ciutadania europea mencionades: 

social, paritària, intercultural i ecològica. 

 

Per Imbernom (2007) l’objectiu principal de l’Educació per a la ciutadania és 

promocionar una ciutadania democràtica en la mateixa línia que ho fan 

diferents organismes nacionals i internacionals: Recomanació 12/2002 del 

Consell de Ministres del Consell d’Europa, Constitució Espanyola1, Declaració 

Universal dels Drets Humans, Declaració dels Drets del Nen, etc. 

 

                                                           
1
 Article 27.2 de la Constitució Espanyola: L’educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la 

personalitat humana. 
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En síntesi, els objectius de l’Educació per a la ciutadania tenen a veure en 

aprendre a ser i actuar de manera autònoma tot construint una pròpia identitat 

amb uns valors favorables per a la superació de prejudicis; aprendre a conviure 

tot promovent la igualtat, la tolerància, la solidaritat i la comprensió entre els 

diferents grups culturals; i aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món 

global tot participant-hi activament.   

 

2.3. L’educació per a la ciutadania en el context 

europeu.  

 

Al 1949 es va fundar el Consell d’Europa, el qual no va tenir en el seu text una 

preocupació explícita ni prioritària per l’educació ni per la formació de ciutadans 

i ciutadanes europeus per una convivència conjunta. No fou fins al cap d’uns 

anys, amb l’aprovació del Tractat de la Unió Europea (Maastricht, 1992), que es 

va incorporar per primer cop, un marc jurídic que va permetre a la Unió 

Europea la proposta d’accions de cooperació en l’àmbit de l’educació. 

Contingut recollit als articles 126 i 127 del Tractat de Maastricht.  

 

Article 126 del capítol 3 del Tractat de 

la Unió Europea 

Article 127 del capítol 3 del Tractat de la 

Unió Europea 

1. La Comunitat contribuirà al desenvolupament 
d’una educació de qualitat fonamentat en la 
cooperació entre els Estats membres i, si fora 
necessari, recolzar i contemplar l’acció d’aquests 
en el ple respecte de les seves responsabilitats 
en quant als continguts de l’ensenyament i 
l’organització dels sistemes educatius, així com la 
seva diversitat cultural i lingüística. 
2. L’acció de la Comunitat s’encaminarà a: 
· Desenvolupar la dimensió europea de 
l’ensenyament, especialment a través de 
l’aprenentatge i de la difusió de les llengües dels 
Estats. 
· Afavorir la mobilitat dels estudiants i professors, 
fonamentat en particular en el reconeixement de 
títols i dels períodes d’estudis. 
· Promoure la cooperació entre els centres 
docents. 
· Incrementar l’intercanvi d’informació i 
d’experiències sobre qüestions comunes als 
sistemes de formació dels Estats membres. 
· Afavorir el desenvolupament de l’educació a 

1. L’acció de la Comunitat anirà encaminada a: 
· Facilitar l’adaptació a les transformacions 
industrials, especialment mitjançant la formació i 
reconversió professional. 
· Millorar la formació professional inicial i 
permanent, per facilitar la inserció i la reinserció 
professional en el mercat laboral. 
· Facilitar l’accés a la formació professional i 
afavorir la mobilitat dels educadors i de les 
persones en formació, especialment els joves. 
· Estimular la cooperació en matèria de formació 
entre els centres d’ensenyança i empreses. 
· Incrementar l’intercanvi d’informació i 
d’experiències sobre qüestions comunes als 
sistemes de formació dels Estats membres. 
2. La Comunitat i els Estats membres afavoriran la 
cooperació amb tercers països 
i amb organitzacions internacionals competents en 
matèria de formació professional. 
3. El Consell, fent referència al procediment previst 
en els articles 189 B prèvia consulta al Comitè 
Econòmic i Social, adoptarà mesures per contribuir 
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distància. 
3. La Comunitat i els Estats membres afavoriran 
la cooperació amb tercers països i amb les 
organitzacions internacionals competents en 
matèria d’educació i, en particular, amb el 
Consell d’Europa. 
4. [...]. 

a la realització dels objectius establerts en el 
present article, amb exclusió de tota l’harmonització 
de les disposicions legals i reglamentàries dels 
Estats membres. 

 

Cinc anys després, va tornar a ser contemplat, al Tractat d’Amsterdam (articles 

149 i 150). Es reconeix, explícitament, la responsabilitat exclusiva dels Estats 

en matèria d’Educació i també el poder d’establir programes que millorin el 

nivell d’educació i que possibilitin, a través dels intercanvis, un millor 

aprofitament de les experiències existents. Aquestes accions milloraran el nivell 

de competències dels ciutadans europeus i en conseqüència el seu nivell de 

vida, que és un dels objectius principals de la Unió Europea.  

 

En aquest context es desplega l’interès per l’educació i la ciutadania. Per a 

David Kerr, Joana Lopes (2008) els factors que han portat a l’interès de 

l’Educació per a la ciutadania han sigut un dèficit democràtic que ha produït 

una preocupació pel debilitament polític i el compromís cívic a Europa; una 

disminució de voluntaris i falta d’interès participativa per les activitats 

comunitàries; i la caiguda de l’antic règim soviètic a Europa central i oriental.  

A l’Europa central i oriental van tenir interès per l’Educació per a la ciutadania 

com a conseqüència de la seva condició de democràcies establertes 

recentment. “Ha estat necessari educar a les persones amb nous valors, 

convencions i comportaments per viure en una democràcia” i a l’Europa 

occidental per afrontar els problemes “sobre la base d’una barreja demogràfica 

nova, la creixent prosperitat i l’apatia dels voltants”. (Print i Smith 2002).  

 

La UNESCO va constituir l’any 1993, la Comissió Internacional sobre 

l’Educació al segle XXI i en el seu informe final (Delors, 1996), “La Educación 

encierra un tesoro” on s’establien els pilars que han de conformar l’educació i 

en els quals prenen un paper rellevant els aspectes més específicament 

relacionats amb la formació de ciutadans i ciutadanes, com aprendre a ser i 

aprendre a viure junts. Aquests pilars es prenen com a referència inicial de les 

competències bàsiques.  
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· Aprendre a ser: desenvolupar la personalitat per actuar cada cop amb 

més autonomia de judici i responsabilitat personal.  

· Aprendre a conèixer: capaç de compaginar una cultura àmplia amb la 

possibilitat d’aprofundir en algunes matèries.  

· Aprendre a fer: afrontar situacions que es presenten a la vida.  

· Aprendre a conviure: coneixent i comprenent millor els altres, el món i 

les interdependències que es produeixen a tots els nivells.  

 

El 1997, el Consell d’Europa va manifestar la seva preocupació pel dèficit 

democràtic que patien o estaven en risc de patir les nostres societats. Amb la 

voluntat de prevenir-ho i afrontar-ho, va començar a desenvolupar un conjunt 

d’iniciatives, que van culminar amb l’aprovació de la important Recomanació 

(2002) sobre Educació per a la Ciutadania Democràtica, inspirada en la 

declaració llançada per la UNESCO. Aquesta Recomanació del Comitè de 

Ministres del Consell d’Europa va fer que els Estats introduïssin als seus 

sistemes educatius els ensenyaments de valors democràtics i convivència. 

(Bolívar, 2007). 

Tant és així, que en el programa 2004-2007 del departament d’educació: una 

educació per a la Catalunya del segle XXI es manifesta explícitament que: el 

primer objectiu de l’educació especialment en els nivells obligatoris, és la 

formació integral de tot l’alumnat sense exclusions, vetllant pel seu 

desenvolupament intel·lectual, personal i social. En definitiva, preparar 

persones i ciutadans actius, participatius i solidaris. 

Una de les iniciatives desenvolupades a partir d’aquesta recomanació europea, 

va ser la proclamació de l’any 2005 com l’Any Europeu de la Ciutadania a 

través de l’Educació, en què Espanya va participar activament.  

 

Les quatre iniciatives a nivell europeu de l’Educació per a la ciutadania van ser:  

 L’Associació Internacional per l’Avaluació del Rendiment Escolar (IEA)2. 

És una associació d’institucions nacionals de recerca i agències 

governamentals de recerca relacionades amb l’educació. Va ser fundada l’any 

1958 i té la seu a Amsterdam. Aquesta associació va portar durant 10 anys un 

estudi de l’àmbit internacional sobre l’educació cívica (Civic Education Study) 

realitzat en 28 països. No informa només de la situació curricular en els 

                                                           
2
 www.iea.nl 

http://www.iea.nl/
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respectius sistemes escolars sinó del grau de socialització cívica i política dels 

joves. 

 Consell d’Educació d’Europa per la Ciutadania Democràtica i els Drets 

Humans (EDC/ HRE).  

Va començar a l’any 1997 i ha implicat la majoria dels països europeus.  

 Eurydice: enquesta d’Educació per a la Ciutadania a l’escola a nivell 

europeu: participació de 30 països.  

Eurydice és la xarxa europea de la informació sobre educació. Fou creada per 

la Comissió Europea i els Estats membres l’any 1980 com a mecanisme 

estratègic per impulsar la cooperació amb l’àmbit educatiu, tan a través de 

l’intercanvi de la informació descriptiva de l’organització i funcionament dels 

sistemes i les polítiques educatives europees, com de la realització dels estudis 

comparatius sobre els temes d’interès comú3. 

 Iniciativa de la Comissió Europea per a desenvolupar programes 

indicadors per l’educació cívica i la ciutadania activa. Iniciativa vinculada 

a Lisboa.  

 

A nivell Europeu, la necessitat de millorar les competències dels ciutadans es 

va concretar l’any 2000, quan el Consell Europeu de Lisboa planteja l’objectiu 

estratègic per a la Unió “convertir-se en economia, basada en el coneixement, 

més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer de manera sostenible 

amb més i millor ocupació i una més gran cohesió social” (conclusions 

presidencials Consell Europeu de Lisboa, 23- 24 de març 2000).  

Poc després, el Consell Europeu d’Estocolm va adoptar l’informe “The 

Concrete Future Objectives of Education and Training Systems” (Document del 

Consell 5980/01, 14 de febrer 2001), com a marc on desenvolupar les 

polítiques educatives dels països europeus. Dins d’aquest marc, diferents 

institucions internacionals i europees van estar treballant en la definició de les 

competències bàsiques del ciutadà i en la millor manera d’integrar-les en el 

currículum escolar, com l’informe DELORS (UNESCO), el projecte DeSeCo i 

les proves PISA (OCDE), el programa “Educació i formació 2010” (CE) o 

l’estudi d’identificació i avaluació de les competències bàsiques del Consell 

                                                           
3
 http://www.educacion.gob.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=euryquedescripcion 

http://www.educacion.gob.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=euryquedescripcion
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Superior d’Avaluació del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya.  

No és fins el 2006, que es disposa d’una recomanació anomenada 

“Competencias clave para el aprendizaje permanente: un marco de referencia 

europeo”4. En el seu annex defineix les competències com una combinació dels 

coneixements, capacitats i actituds adequades al context. Les persones les 

precisen per la seva realització i desenvolupament personal, així com per la 

ciutadania activa, la inclusió social i el treball. Aquestes competències són:  

· Comunicació en llengua materna 

· Comunicació en llengües estrangeres 

· Competència matemàtica i competència           

bàsica en ciència i tecnologia 

· Competència digital 

· Aprendre a aprendre 

· Competències socials i cíviques 

· Sentit de la iniciativa i sentit emprenedor 

· Consciència i expressió cultural 

 

Segons Eurydice (2005), els objectius per l’Educació per a la ciutadania 

coincideixen en tres punts claus:  

· Instrucció dels alumnes per la cultura política del país. 

· Formació de les actituds i els valors cívics 

· Participació de l’alumnat a la vida social 

 

En aquesta línia els objectius prioritaris de la ciutadania a través de l’educació 

segons Bolívar (2007) són els tres següents: 

· Augmentar la consciència de com l’educació pot contribuir a desenvolupar la 

ciutadania democràtica i la participació, promoure la cohesió social i 

l’enteniment intercultural, el respecte de la diversitat i els drets humans.  

· Enfortir la capacitat dels estats membres per fer de l’educació per la 

ciutadania democràtica (EDC) un objectiu prioritari de la política educativa, 

amb les reformes pertinents en tots els nivells del sistema.  

· Proporcionar als estats membres un marc de referència i eines per promoure 

la ciutadania democràtica, tan en l’educació formal com a la no formal al llarg 

de la vida.  

                                                           
4 RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre 

de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE).  
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L’Educació per a la Ciutadania en el marc europeu busca ensenyar a les 

persones a desenvolupar una cultura política i adquirir coneixements sobre els 

drets humans i la democràcia i a desenvolupar actituds i valors necessaris per 

a esdevenir ciutadans responsables i participatius.  

 

Per assolir els objectius esmentats i d’acord a la forma en què cada país ha 

estructurat el seu sistema educatiu, s’observa que les propostes curriculars 

sobre l’Educació per a la ciutadania s’agrupen en tres modalitats, les quals no 

s’exclouen entre si.  

· Assignatura independent (cas d’Espanya).  

· Dins d’una assignatura on aquesta hi tingui a veure.  

· De forma transversal.  

 

L’assignatura independent obligatòria o optativa en el currículum, té diferents 

noms (educació cívica, educació per a la ciutadania, educació dels drets 

humans, educació intercultural, educació global); l’assignatura com a part 

integrada d’una o vàries matèries existents fa referència a les matèries de 

(coneixement del medi, socials, geografia i història); i com a matèria transversal 

significa que els principis de l’Educació per a la ciutadania estiguin presents a 

totes les matèries del currículum.  

Segons l’informe Eurydice, 2005, l’Educació per a la ciutadania convé reforçar-

la amb una matèria o assignatura pròpia, com espai de reflexió específica. Els 

continguts de l’Educació per a la ciutadania que proposa l’informe són els 

següents: 

 “Cultura política” 

 “Desenvolupament del pensament crític i actituds i valors” 

 “Participació activa”  

 

La delimitació de l’Educació per a la ciutadania en el context europeu es 

concreta a Espanya en la LOE, Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació, i 

a Catalunya en la LEC, Llei 12/2009 del 10 de juliol d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, amb la proposta de les assignatures d’Educació per a 

la ciutadania i els drets humans a un dels cursos del Cicle Superior de Primària 
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(5è o 6è) i a un dels tres primers cursos de l’ESO (1r, 2n o 3er); l’Educació 

Eticocívica a 4rt d’ESO; i Filosofia i ciutadania a 1r de Batxillerat.  

Aquesta legislació s’analitza al proper apartat, així com també les assignatures 

esmentades referents a l’Educació per a la ciutadania.  
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3. El treball de recerca: estudi de la legislació educativa i d’una mostra dels 

manuals d’educació per a la ciutadania.  

 

3.1. Objectius i preguntes del treball de recerca. 

 
En el següent quadre podem veure reflectits els objectius principals, específics i les preguntes i sub-preguntes de recerca referents 

al treball de recerca: estudi de la legislació educativa i d’una mostra dels manuals d’educació per a la ciutadania.  

Objectius Generals Objectius Específics Preguntes de recerca Sub- preguntes de recerca 

1. Estudiar el significat de 

la igualtat i el gènere en la 

legislació educativa 

vigent. 

1.1. Analitzar el contingut de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació. 

1. La legislació educativa 

vigent contempla la igualtat 

entre dones i homes? 

2. La legislació educativa 

vigent reprodueix els 

models de gènere? 

 

1. La legislació educativa 

contempla entre els seus objectius 

la igualtat entre homes i dones?  

2. La legislació educativa 

contempla entre els seus 

instruments la igualtat entre homes 

i dones?  

3. Els continguts de l’assignatura 

d’educació per a la ciutadania de 

les diferents etapes educatives fan 

menció específica a la igualtat 

entre homes i dones? 

 

1.2. Analitzar el contingut de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

1.3. Analitzar i comparar a nivell de Catalunya el Decret 142/2007, 

de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació primària, el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel que 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 

obligatòria i el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

1.4. Analitzar i comparar les diferents àrees del currículum que es 

troben a l’annex 2 dels Decrets mencionats al punt 3, fent especial 

èmfasi en les assignatures d’educació per a la ciutadania  
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2. Estudiar els significats 

de la igualtat i el gènere 

en una mostra de 

manuals de ciutadania. 

2.1. Analitzar les imatges dels dos manuals de Primària. 

a) Ciutadania. Educació per al desenvolupament personal i 

ciutadania (2009) Editorial Barcanova. 

b) Educació per a la ciutadania (2009) Editorial Galera.  

1. Els manuals fomenten la 

igualtat entre homes i 

dones? 

2.Els manuals 

reprodueixen els models de 

gènere? 

3.Els manuals visibilitzen 

les dones com a font de 

coneixement? 

1. La majoria de les imatges dels 

manuals reprodueixen els models 

de gènere o bé els deconstrueixen? 

Quin és el seu percentatge en 

funció del gènere (homes, dones o 

mixt)? 

2. El percentatge de dones i homes 

de les imatges que visibilitzen el 

coneixement és semblant? 

3. Hi ha correspondència entre el 

que estableix la llei educativa 

vigent en relació a la igualtat entre 

homes i dones i les imatges 

contingudes en els manuals? 

2.2. Analitzar les imatges dels set manuals d’Educació Secundària 

Obligatòria.  

a) Educació per la ciutadania (2007), 3r ESO, Grup Promotor 

Santillana. 

b) Ciutadania. Educació per al desenvolupament personal i la 

ciutadania (2007), 3r ESO, Editorial Barcanova. 

c) Educació per la ciutadania i els drets humans (2007), 3er ESO, 

Editorial Cruïlla.  

d) Educació Eticocívica (2008) 4t ESO, Grup Promotor Santillana. 

e) Ètica. Educació per al desenvolupament personal i la 

ciutadania (2008), 4t ESO, Editorial Barcanova.  

f) Ètica (2008), 4t ESO, Editorial la Galera. 

g) Educació per a la ciutadania (2007), ESO, Editorial la Galera. 

2.3.Analitzar les imatges dels quatre manuals de Batxillerat.  

a) Filosofia i ciutadania (2009), 1r Batxillerat, Grup Promotor 

Santillana.  

b) Filosofia. Pensament i Ciutadania (2008) 1r Batxillerat, 

Editorial Barcanova. 

c) Filosofia i Ciutadania. Aprendre a pensar (2008) Batxillerat, 

Editorial Barcanova. 

d) Filosofia i Ciutadania (2008), 1r Batxillerat, Editorial Cruïlla. 
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3.2. Metodologia i procés.  

 

La metodologia i el procés que hem emprat per tal de portar a terme aquest 

estudi és una adaptació de l’esquema del procés general d’investigació 

proposat per Latorre i altres, 1996. 

 

 

 

Seguint aquest esquema proposat en el llibre esmentat, el procés s’inicia al 

voltant d’una àrea problemàtica, de la qual s’extreu el problema d’investigació. 

Posteriorment, es fa una revisió de l’estat actual de la qüestió a través d’una 

revisió bibliogràfica. La formulació de la hipòtesis serà el següent pas, la qual 

haurà de precisar i concretar el problema en una resposta i exigir les condicions 

de fonamentació i possibilitat de contrastació. El següent pas serà la 

metodologia, que és el pla o esquema del treball de l’investigador, en aquest es 

recullen els procediments que es seguiran per contrarestar hipòtesis i incloure 

consideracions respecte al mètode apropiat i al tipus de disseny. La tècnica de 

recollida de dades és el medi que l’investigador utilitza per facilitar el tractament 

d’aquests (tests, qüestionaris, sistemes d’observació, entrevistes...). Les 
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tècniques d’anàlisi de dades consisteixen en organitzar i tractar la informació a 

fi que es puguin descriure, analitzar i interpretar. La naturalesa de les dades 

requerirà un anàlisi quantitatiu, qualitatiu o ambdós. Després de l’anàlisi de les 

dades es procedirà a la descripció, generalització i explicació dels fets. Per 

últim, les conclusions, en què el procés d’investigació recull els resultats de 

l’estudi, accepta o rebutja hipòtesis, coincidències o desacords amb d’altres 

investigacions i es donen suggerències per pròximes investigacions. 

 

A continuació, s’exposa l’esquema del procés d’investigació que hem fet servir.  

 

Àrea problemàtica i bibliografia consultada 

L’àrea problemàtica que vàrem decidir estudiar va ser la visibilització de les 

dones als manuals de ciutadania. Fent recerca bibliogràfica, vàrem topar amb 

diferents articles i llibres que estudiaven la poca visibilitat de la dona als 

manuals d’educació, en són exemples: “El sexismo en los libros de texto” de 

Carlos Lomas (2002) dins de Mujeres y educación. Educar para la igualdad, 

educar desde la diferencia que fa un anàlisi de les imatges dels llibres de 

llengua i ciències socials des de l’escola franquista a la LOGSE on afirma que 

els manuals segueixen reflectint una mirada androcèntrica sobre cultura, sobre 

coneixement i sobre la vida de les persones i les societats tot menyspreant el 

protagonisme de les dones a la societat i la seva contribució al coneixement 

cultural i al progrés humà, i silenciant els seus valors, els seus punts de vista i 

les seves experiències; el “Paradigma de la igualadad y el binomio subjetividad- 

ciudadanía” de Juana María Gil Ruiz (2006) dins el llibre Igualdad de 

oportunidades e igualdad de género: una relación a debate que fa un anàlisi 

dels llibres de text de primer i segon de primària de la editorial S.M. i de la 

editorial Bruño confirmant el predomini de la presència masculina.  

 

Metodologia 

La metodologia emprada per tal de portar a terme aquest estudi ha sigut 

qualitativa i quantitativa. Com un primer nivell d’acostament i descobriment de 

la realitat hem utilitzat la metodologia qualitativa, per després passar a usar una 

metodologia quantitativa. 
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El següent quadre exposa les diferències més significatives entre l’enfocament 

quantitatiu i qualitatiu. (María José Albert Gómez, 2007). 

 

QUANTITATIU QUALITATIU 

Deductiu: desenvolupa definicions operacionals 
de les proposicions i conceptes de la teoria i els 
aplica empíricament a un conjunt de dades.  
 
 
 
 
 
Els investigadors deductius pretenen trobar 
dades que corroborin una teoria.  

Inductiu: aquest tipus d’investigació comença 
amb la recollida de dades mitjançant observació 
empírica o mesures d’alguna classe i 
posteriorment construeix, a partir de les relacions 
descobertes, les seves categories i proposicions 
teòriques. A través de l’examen dels fenòmens 
semblants i diferents que s’han anat analitzant, 
desenvolupa una teoria explicativa.  
Els investigadors inductius intenten descobrir una 
teoria que expliqui les seves dades.  

Verificatiu: intenta provar empíricament que una 
hipòtesis donada és aplicable a varis conjunts de 
dades. Amb freqüència, també estableix 
generalitzacions que van més enllà d’un sol grup. 
La seva finalitat no és només determinar la 
mesura en què és compleix una proposició, sinó 
també l’univers de la població al que aquesta és 
aplicable.  

Generatiu: es centra en el descobriment de 
constructes i proposicions a partir d’una o més 
bases de dades o fonts d’evidència. Aquest tipus 
d’investigació pot començar sense cap marc 
teòric, però també pot estar informada 
teòricament.  

Enumeratiu: procés en què unitats d’anàlisi 
prèviament derivades o definides són sotmeses a 
una enumeració sistemàtica.  

Constructiu: s’orienta al descobriment dels 
constructes analítics o categories que es poden 
obtenir a partir d’un continu comportamental; és 
un procés d’abstracció en què les unitats d’anàlisi 
es revelen en el transcurs de l’observació i la 
descripció.  

Objectiu: aplica teories conceptuals i relacions 
explicatives aportades per observadors externs a 
l’anàlisi específic de les poblacions concretes.  

Subjectiu: orientat al descobriment de pautes 
culturals i de comportament tal com són 
percebudes en el grup investigat. Utilitzen 
estratègies per obtenir i analitzar dades de tipus 
subjectiu. El seu propòsit és reconstruir les 
categories específiques que els participants usen 
en la conceptualització de les seves experiències i 
en la seva concepció del món.  

Per investigació quantitativa s’entén un estudi 
deductiu, verificat, enumerat i objectiu. 

Per investigació qualitativa s’entén un estudi 
inductiu, generatiu, constructiu i subjectiu.  

S’interessa per provar les hipòtesis amb les quals 
l’investigador inicia l’estudi. 

La metodologia qualitativa s’interessa per capturar 
i descobrir significats una vegada que 
l’investigador es submergeix en les dades.  

Les mesures són sistemàtiques i estan 
estandarditzades i creades abans de recol·lectar 
les dades.  

Les mesures són creades pel propòsit que 
s’estudia i són específiques pel context o 
l’observador.  

Els conceptes es presenten a través de diferents 
variables.  

Els conceptes agafen la forma dels temes, motius, 
generalitzacions i taxonomies en el transcurs del 
procés d’indagació.  

Tracta les dades en forma de números derivats 
de mesures precises.  

Les dades es presenten en forma de paraules que 
provenen de documents, observacions o 
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transcripcions.  

Els procediments són estandarditzats de forma 
que els investigadors poden ser replicats.  

Els procediments són particulars i la rèplica no és 
freqüent.  

L’anàlisi de les dades es realitza a través de l’ús 
d’estadística, taules o mapes i una discussió 
sobre com el que aquestes mostren es 
relacionen amb les hipòtesis.  

L’anàlisi procedeix a través de l’extracció de 
temes o generalitzacions a partir de l’evidència i 
l’organització de les dades per presentar un 
quadre coherent i consistent a l’objecte d’estudi.  

Tècniques més comunes: enquestes i 
experiments en el laboratori o en altres entorns 
menys controlables.  

Tècniques més comunes són: observació, 
entrevistes en profunditat, anàlisi del contingut i 
autobiografia assistida.  

 

Per tal de contestar les preguntes de recerca sobre els significats de la igualtat i 

el gènere en la legislació educativa vigent, (1) La legislació educativa vigent 

contempla la igualtat entre dones i homes? (2) La legislació educativa vigent 

reprodueix els models de gènere?, hem analitzat com està tractada la igualtat 

de les dones i els homes a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 

la Llei 12/2009, del 10 de Juliol, d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als 

Decrets aprovats per aquesta (142/2006 i 143/2007, de 26 de juny i 142/2008, 

de 15 de juliol, pel qual estableixen l’ordenació dels ensenyaments d’Educació 

Primària, Secundària i Batxillerat respectivament), i així, poder-los comparar 

amb els resultats estadístics de la descripció de les imatges dels manuals. La 

finalitat d’aquest estudi és observar com els manuals de ciutadania posen en 

pràctica la teoria de les Lleis i els Decrets referent a la igualtat entre homes i 

dones.  

 

Per tal de contestar les preguntes de recerca sobre els significats de la igualtat i 

el gènere en una mostra de manuals de ciutadania, (1) Els manuals fomenten 

la igualtat entre homes i dones? (2) Els manuals reprodueixen els models de 

gènere? (3) Els manuals visibilitzen les dones com a font de coneixement?, 

hem agafat com a mostra 13 llibres de diferents editorials amb presència als 

centres educatius de Catalunya, editorials catalanes (la Galera i Barcanova) i 

editorials d’àmbit estatal (Grup Promotor Santillana i Editorial Cruïlla) on la 

legislació educativa explicita que s’ha de fer l’assignatura d’Educació per a la 

ciutadania tot fomentant la igualtat entre dones i homes. Cal dir que no és una 

mostra representativa i per tant s’ha d’anar amb cura amb les conclusions 

obtingudes. 



Màster Educació Inclusiva TFM Anna Galceran Queralt  

 

25 
 

 

Com hem dit anteriorment, les tècniques d’anàlisi de dades emprades en 

aquesta investigació han estat tant qualitatives com quantitatives. Les 

tècniques qualitatives en la descripció i anàlisi de la legislació educativa vigent i 

de les imatges dels manuals de ciutadania i les tècniques quantitatives per 

analitzar empíricament les imatges. Usant les dues tècniques d’anàlisi, ens ha 

permès aprofundir més en el tema d’estudi.  

 

Recollida de les dades 

A fi de recollir les dades i analitzar el contingut de la legislació (text escrit) i els 

manuals (imatges) hem tingut en compte com a indicadors els significats de 

sexe, gènere- models de gènere masculí i femení- i igualtat, a fi d’identificar si 

els continguts fomenten la igualtat entre sexes (dona i home), i si reprodueixen 

els models de gènere (femení i masculí) tenint com a conseqüència la 

reproducció de les desigualtats.  

 

A continuació, estan definits els indicadors:  

L’enciclopèdia catalana defineix el gènere com el terme introduït en la 

sociologia per referir-se a la diferenciació social entre els dos sexes.  

Tradicionalment, els papers sexuals eren concebuts com a resultat d’una divisió 

natural del treball, que assignava a les dones les responsabilitats domèstiques i 

l’educació dels fills, mentre que per a l’home es reservaven les activitats 

professionals en l’àmbit públic. Convé distingir entre les diferències socials i les 

diferències biològiques entre homes i dones. La divisió sexual de les tasques 

no és pas una conseqüència natural de les diferències biològiques, sinó que ha 

estat producte de la història i, per tant, es tracta d'una realitat socialment 

construïda i mantinguda. Les teories feministes centren llur atenció en la 

distribució del poder i dels recursos entre homes i dones. Consideren el gènere 

com una de les dimensions fonamentals de tota organització social i qüestionen 

la separació clàssica entre família i treball (o entre esfera pública i esfera 

privada) en què s'han basat molts enfocaments de la divisió social dels papers 

sexuals.  
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En la mateixa línia, el Pla integral de polítiques de gènere i d’igualtat 

d’oportunitats de la Generalitat de Catalunya (2011), defineix gènere com els 

aspectes culturals, psicològics i socialment construïts al voltant del sexe, 

diferenciant-los dels seus components merament biològics. Conjunt de 

conductes apreses que cada cultura associa al fet de ser un home o una dona.  

Així, l’Institut d’Estudis Catalans (2007) defineix gènere com el conjunt de 

característiques psicològiques, socials i culturals assignades a dones i homes i 

que s’adquireixen en el procés de socialització de les diferents cultures al llarg 

de la història. 

El Programa de Educación para la Equidad de Género de Las Dignas (2004) 

exposa que el gènere constitueix una categoria de les ciències socials que ens 

permet realitzar un anàlisi de les relacions socials entre homes i dones, les 

seves diferències i desigualtats. Permet analitzar i profunditzar les causes de 

subordinació i discriminació de les dones, així com entendre que aquestes 

situacions són conseqüència de l’organització social feta per les persones i no 

donades per la naturalesa o el destí.  

La teoria de gènere explica que les dones i els homes, quan naixem tenim un 

sexe determinat som “femelles” o som “mascles” i que el gènere constitueix la 

forma en què les persones es comporten d’acord als costums, patrons i 

funcions socials que s’estableixen. 

De manera resumida, el mateix manual defineix el gènere amb 4 ítems:  

 És una condició social: el gènere no el portem quan naixem.  

 El gènere és particular i canviant. Cada cultura i societat té les seves 

pròpies pautes del que considera “masculí” i “femení”. Aquests patrons 

acostumen a canviar amb el temps i inclús entre diferents zones del 

mateix país (rural i urbà).  

 Ens fem “dones” i “homes”. Aprenem el que és “masculí” i “femení”.  

 És refereix a aspectes de “valor” que la societat atorga i reconeix si és 

home o dona. És una valoració que dóna poder de decisió a uns i se’ls 

nega a les altres.  

D’aquesta manera queda clar que sexe i gènere són dues paraules diferents. 

Tal i com la defineix el Diccionari de sociolingüística d’Enciclopèdia Catalana 

(2001), el terme sexe es refereix a una categoria biològica masculina i 



Màster Educació Inclusiva TFM Anna Galceran Queralt  

 

27 
 

femenina determinada per la presència del cromosoma XX en les dones i el 

cromosoma XY en els homes. Aquests cromosomes són portadors d’informació 

genètica, la qual proporciona diferents caràcters sexuals a les persones, 

mentre que el gènere és el conjunt de conductes, patrons de comportament, 

rols que cada cultura associa al fet de ser un home o una dona.  

Aquestes conjunt de conductes, patrons de comportament defineixen les 

característiques dels models de gènere (masculí- femení) o el que seria el 

mateix, els estereotips de gènere.  

Tal com les defineix el Programa de Educación para la Equidad de Género de 

Las Dignas (2004), les característiques masculines atribuïdes l’home són al 

món públic (al carrer, a la política i a l’orde social) i les característiques 

femenines atribuïdes a la dona són al món privat (a casa). El següent quadre 

constata les característiques d’ambdós gèneres:  

Característiques Femenines atribuïdes 

a la dona 

Característiques Masculines atribuïdes 

a l’home 

Amables, sumises, abnegades, sensibles, 

treballadores, respectuoses, intuïtives. 

Durs, atrevits, agressius, valents, racionals, 

intel·ligents. 

Esposa, ama de casa, mare. Cap de família i proveedor 

Dependent de l’home i sense llibertat d’acció. Independent i autoritari. 

Prefereix música romàntica o rock suau. Els agrada més el rock pesat. 

Practica esports com el voleibol.  Practica esports com el futbol, boxa.  

Seguidora a la política Protagonista a la política 

 

En la mateixa línia, igualtat segons el Diccionari de la llengua catalana (2007) 

es defineix com la condició d’ésser igual una cosa a una altra, d’ésser iguals 

dues o més coses, qualitat d’igual.  

La Gran enciclopèdia Larousse (1996) defineix igualtat com l’absència total de 

discriminació entre els éssers humans, en el que respecta els seus drets: 

igualtat política, civil i social.  

Segons Norberto Bobbio (1993), les tres fonts principals de desigualtat entre 

individus a la nostra època són: la raça o més en general la pertinença en un 

grup ètnic o nacional, el sexe i la classe social.  

El terme oposat a la igualtat és la desigualtat que significa separar, distingir, 

diferenciar amb la intenció que una de les parts es beneficiï més que l’altra.  
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Actualment, la igualtat està reconeguda a nivell jurídic (igualtat formal o legal), 

de tal forma que les lleis ofereixen un mateix tractament pels homes i les 

dones.  

 

Les definicions dels indicadors que hem emprat per analitzar la legislació 

educativa i les imatges han sigut les següents: 

Sexe 
Diferenciació biològica entre homes i dones, determinada pel cromosoma 

XX en les dones i el cromosoma XY en els homes. 

Gènere 

Diferències socials, culturals i psicològiques entre els dos sexes, que han 

estat apreses i canvien amb el temps.  

És refereix a aspectes de “valor” que la societat atorga i reconeix si és 

home o dona. Les característiques masculines atribuïbles als homes són 

d’àmbit públic (al carrer, a la política i a l’ordre social) i les 

característiques femenines atribuïbles a la dona són al món privat 

(responsabilitats domèstiques i l’educació dels fills).  

Igualtat Absència de qualsevol tipus de discriminació entre els éssers humans, 

tan sigui de raça, sexe, classe social o altres circumstàncies. 

 

Descripció, generalització i explicació del procés d’investigació 

Per estudiar la legislació educativa vigent, primer, hem fet una selecció dels 

articles referents a la igualtat entre homes i dones. Un cop feta aquesta 

selecció, hem descrit i analitzat els principis i finalitats a assolir que es 

contemplen en cada una de les normes relacionant-les amb els objectius 

concrets que aquestes Lleis o Decrets defineixen, així com els instruments que 

s’hauran d’emprar per assolir cada un d’aquests objectius.  

Un cop descrita i analitzada la legislació, hem comparat la LOE i la LEC i els 

tres Decrets en funció de com tracten la igualtat entre dones i homes.  

Pel que fa als Decrets, principalment ens hem centrat en analitzar i comparar 

l’assignatura d’Educació per a la ciutadania del currículum de Primària, 

Secundària i Batxillerat, la qual es troba a l’annex 2 d’aquests Decrets.  

La finalitat d’aquest estudi és analitzar si la legislació educativa vigent fomenta 

la igualtat entre homes i dones o bé en reprodueix els models de gènere.  

D’altra banda, en l’estudi de la mostra dels manuals de ciutadania, hem 

analitzat les imatges en funció de si reprodueixen els models de gènere, si 
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deconstrueixen els models de gènere o si aporten coneixement, és a dir, 

visibilitzen l’aportació de les dones i els homes al coneixement i en funció si són 

imatges on surten dones, homes o dones i homes.  

Hem analitzat les dades de les imatges a partir del programa estadístic SPSS, 

tot i això, els gràfics estan fets amb el programa estadístic Excel, ja que són 

més visuals i entenedors.  

Totes les imatges estan descrites en les taules que es troben a l’annex en 

funció del manual que provenen. Per tal d’analitzar-les, primerament hem fet 

una descripció general de l’estudi, analitzant el total de les dades de les 

imatges en funció del gènere (homes, dones i mixt), de l’any d’edició, de 

l’editorial i del tipus d’imatges en que s’han classificades (imatges que 

reprodueixen els models de gènere, imatges que deconstrueixen els models de 

gènere i imatges que aporten coneixement) per després analitzar-les de forma 

detallada en funció de cada manual.  

La finalitat d’aquest estudi és observar empíricament si els manuals fomenten 

la igualtat entre dones i homes o bé reprodueixen els models de gènere i si 

visibilitzen les dones com a font de coneixement. 

 

Les conclusions extretes d’aquest estudi han estat tal i com la bibliografia 

consultada prediu, ja que tot i que la legislació educativa vigent fomenta la 

igualtat entre homes i dones, hi ha una reproducció dels models de gènere als 

manuals de ciutadania estudiats, havent poca visibilització de la dona.  

 

3.3. Estudi de la legislació. 

 
Per tal d’estudiar la igualtat i gènere en la legislació educativa vigent, 

primerament hem descrit la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, de 

caràcter estatal i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya, per tal d’analitzar si el seus continguts fomenten la igualtat entre 

homes i dones, és a dir, una educació no sexista i no reproductora dels models 

de gènere femení i masculí. Partint dels principis contemplats en la Llei i de les 

finalitats que es volen assolir, hem definit els objectius concrets que defineix la 
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Llei i els instruments que s’han d’emprar per assolir cada un d’aquests objectius 

i, a través d’ells les finalitats inicials.  

 

A continuació, i seguint la mateixa operativa d’anàlisi, hem estudiat el 

currículum d’educació per a la ciutadania a Catalunya. Primerament, hem fet 

una comparació entre el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària, el Decret 143/2007, de 

26 de juny, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació 

Secundària Obligatòria i el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat, en relació a com es contempla la 

igualtat entre homes i dones. 

Tot seguit, hem analitzat i comparat la igualtat entre homes i dones en les 

diferents àrees del currículum, el qual es troba a l’annex 2 dels Decrets 

mencionats anteriorment. Principalment, ens hem centrat en l’assignatura 

d’Educació per a la ciutadania i els drets humans que té lloc a un dels dos 

cursos del cicle superior de l’Educació Primària (5è o 6è), en l’assignatura 

d’Educació per a la ciutadania i els drets humans que té lloc a un dels tres 

primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria (normalment a 3r), en 

l’assignatura d’Educació Eticocívica a l’últim curs de l’Educació Secundària 

Obligatòria (4t) i en l’assignatura Filosofia i ciutadania al primer curs de 

Batxillerat. Tot i això, també hi ha una breu descripció de les altres matèries del 

currículum en funció de la igualtat entre els homes i les dones. 

 

Les preguntes de recerca que ens hem formulat per tal de portar a terme 

aquest estudi són:  

 La legislació educativa contempla entre els seus objectius la igualtat 

entre homes i dones? Quins són? 

  La legislació educativa contempla entre els seus instruments la igualtat 

entre homes i dones? Com? 

 Els continguts de l’assignatura d’educació per a la ciutadania de les 

diferents etapes educatives fan menció específica a la igualtat entre 

homes i dones? 
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3.3.1. La igualtat entre homes i dones en la legislació.  

 

Per tal d’estudiar la igualtat entre homes i dones en la legislació, hem descrit la 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per després fer una petita 

comparació.  

El següent quadre contempla tots els articles de la LOE on es manifesta la 

igualtat entre homes i dones.  

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

«BOE» 106, de 4-5-2006 

En el preàmbul defineix els 3 principis generals que precedeixen aquesta Llei. El primer principi exigeix 

una educació de qualitat a tots els ciutadans d’ambdós sexes, en tots els nivells del sistema educatiu.  

TÍTOL PRELIMINAR. CAPÍTOL I, Principis i fins de l’educació. 

Article 2. Fins.  

“B) L’educació en el respecte dels drets i llibertat fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i 

dones i en la igualtat de tracte i la no- discriminació de les persones amb discapacitat.” 

TÍTOL I. CAPÍTOL II, Educació primària. 

Article 17. Objectius de l’educació primària.  

“m) Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions 

amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips 

sexistes”. 

Article 18. Organització.  

“3. En un dels cursos del tercer cicle de l’etapa, a les àrees incloses en l’apartat anterior s’afegirà la educació 

per la ciutadania i els drets humans, en la qual es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones”.  

TÍTOL I. CAPÍTOL III, Educació secundària obligatòria. 

Article 23. Objectius.  

“c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els seus 

estereotips que suposen discriminació entre homes i dones.”  

“d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els 

altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre 

pacíficament els conflictes.”  

Article 24. Organització dels cursos primer, segon i tercer.  

“3. En un dels tres primers cursos, tots els alumnes cursaran la matèria d’educació per la ciutadania i els drets 

humans en què es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones”.  

TÍTOL I. CAPÍTOL IV, Batxillerat. 

Article 33. Objectius.  

“c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les 

desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones amb discapacitat.”  

TÍTOL I. CAPÍTOL V, Formació Professional. 

Article 40. Objectius.  
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“c) [...]. Fomentar la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones per a accedir a una formació que 

permeti tot tipus d’opcions professionals i el seu exercici.”  

TÍTOL I. CAPÍTOL IX, Educació de persones adultes.  

Article 66. Objectius i principis.  

“3.g)Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. Fomentar la igualtat efectiva de 

drets i oportunitats entre homes i dones, així com analitzar i valorar críticament les desigualtats entre ells.”  

TÍTOL II. CAPÍTOL III, Escolarització en centres públics i privats concertats.  

Article 84. Admissió d’alumnes.  

“3. En cap cas hi haurà discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 

o circumstància personal o social.”  

TÍTOL III. CAPÍTOL III, Formació del professorat.   

Article 102. Formació permanent.  

“2.[...]. Així mateix, n’han d’incloure formació específica en matèria d’igualtat en els termes establerts en l’article 

7 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
5
.”  

TÍTOL V. CAPÍTOL III. Òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics.  

Article 127. Competències del Consell Escolar.  

“g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones i la 

resolució pacífica de conflictes de tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.”  

TÍTOL VII. CAPÍTOL II,  Inspecció educativa.  

Article 151. Funcions de la inspecció educativa.  

“e)Vetllar pel compliment i l’aplicació dels principis i valors recollits en aquesta Llei, incloent-hi els destinats a 

fomentar la igualtat real entre homes i dones.”  

Disposició addicional quarta. Llibres de text i la resta de materials curriculars.  

“2.[...]. Així mateix, hauran de reflectir i fomentar el respecte als principis, valors, llibertats, drets i deures 

constitucionals, així com als principis i valors recollits en a present Llei i en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de Mesures de la Protecció Integral contra la Violència de Gènere, als quals s’ha d’ajustar tota l’activitat 

educativa
6
.”  

Disposició addicional vint- i- una. Canvis de centre derivats d’actes de violència.  

“Les Administracions educatives asseguraran l’escolarització immediata de les alumnes o els alumnes que es 

vegen afectats per canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar. Igualment, 

facilitaran que els centres educatius prestin especial atenció als dits alumnes.”  

Disposició addicional vint- i- cinc. Foment de la igualtat efectiva entre homes i dones.  

“A fi d’afavorir la igualtat de drets i oportunitats i fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones, els centres 

que desenvolupen el principi de coeducació en totes les etapes educatives, seran objecte d’atenció preferent i 

                                                           
5
 Article 7. Formació inicial i permanent del professorat 

a) L’educació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones [..]. 
c) La detecció precoç de la violència en l’àmbit familiar, especialment sobre la dona i els fills i filles. 
d) El foment d’actituds encaminades a l’exercici de drets i obligacions iguals per part de dones i homes, 
tant en l’àmbit públic com privat, i la coresponsabilitat entre aquests en l’àmbit domèstic.” 
6
 Article 4. Principis i valors del sistema educatiu 

1. El sistema educatiu espanyol ha d’incloure entre les seves finalitats la formació en el respecte dels 
drets i les llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones [...] 
3. L’educació primària ha de contribuir a [...] comprendre i respectar la igualtat entre sexes. 
4. L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a [...] conèixer, valorar i respectar la igualtat 
d’oportunitats d’homes i dones. 
5. El batxillerat i la formació professional han de contribuir [...] per analitzar i valorar críticament les 
desigualtats de sexe i fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
6. L’ensenyament per a les persones adultes ha [...] de fomentar el respecte a la dignitat de les persones i 
a la igualtat entre homes i dones. 
7. Les universitats han d’incloure i fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, la docència i la 
recerca en igualtat de gènere i no- discriminació de forma transversal.” 
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prioritària en l’aplicació de les previsions recollides en aquesta Llei, sense perjuí del que disposen els convenis 

internacionals subscrits a Espanya.” 

 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació s’estructura en un títol 

preliminar, vuit títols, trenta-una disposicions addicionals, divuit disposicions 

transitòries, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals. Una suma de 

157 articles. Aquesta fa referència a la igualtat entre homes i dones, al 

preàmbul, a 12 articles i a 3 disposicions addicionals. 

 

Es refereix a la igualtat entre dones i homes en el seu primer principi en què 

“exigeix una educació de qualitat a tots els ciutadans d’ambdós sexes, en tots 

els nivells del sistema educatiu” (preàmbul). D’acord amb aquest principi, la 

finalitat de la Llei és, entre d’altres, “L’educació en el respecte dels drets i 

llibertat fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones 

[...].” (article 2, Fins). Aquesta finalitat es concreta amb sis objectius explícits 

per a cada una de les etapes educatives, a més, d’un objectiu implícit relacionat 

amb la formació del professorat. Per aconseguir aquests objectius, la LOE es 

dota de 10 instruments relacionats, uns específics per etapes, uns altres 

específics per les diferents institucions del sistema educatiu i uns altres 

específics pels materials docents. A continuació, passem a detallar-ho.  

 

A l’Educació Primària l’objectiu és aconseguir “[...] una actitud contrària a la 

violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes” (article 17, 

m), motiu pel qual la Llei instrumenta l’assignatura d’Educació per a la 

ciutadania i els drets humans a un dels cursos del tercer cicle de l’etapa, “en la 

qual es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones”.(article 18). 

A l’Educació Secundària Obligatòria els objectius consisteixen en “valorar i 

respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells” tot 

“rebutjant els seus estereotips que suposen discriminació entre homes i dones”. 

(article 23, c) i en rebutjar “[...] els comportaments sexistes [...]” (article 23, d), 

en conseqüència la Llei instrumenta que tots els alumnes cursaran la matèria 

d’Educació per a la ciutadania en un dels tres primers cursos, “en què es 

prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones” (article 24, 3). 
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A Batxillerat, l’objectiu és “fonamentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats 

entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i 

impulsar la igualtat real [...]” (article 33). En aquest cas, no hi ha cap instrument 

que parli sobre la igualtat entre homes i dones, ja que l’assignatura relacionada 

és Filosofia i ciutadania i no en fa referència. En la mateixa línia, la formació 

professional i l’educació de persones adultes tenen uns objectius específics 

que parlen sobre la igualtat entre homes i dones però no tenen cap instrument 

que en faci referència. Pel que fa a la formació professional, l’objectiu és “[...]. 

Fomentar la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones per a accedir a 

una formació que permeti tot tipus d’opcions professionals i el seu exercici.” 

(article 40) i l’objectiu de l’Educació de les persones adultes és “[...] Fomentar la 

igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, així com analitzar i 

valorar críticament les desigualtats entre ells.” (article 66, 3g). En aquests tres 

estudis, la Llei no desenvolupa cap instrument propi, cosa que ens dóna a 

pensar que la igualtat entre dones i homes es transmet als alumnes de forma 

interdisciplinària a totes les assignatures, en especial a l’assignatura de tutoria.   

La formació permanent específica del professorat d’acord amb l’article 102 de 

la LOE i en els termes establerts per la LO 1/2004 de 28 de desembre, de 

Mesures de la Protecció Integral contra la Violència de Gènere, és un 

instrument que contribueix a l’objectiu de la conscienciació del professorat vers 

l’educació de la igualtat entre homes i dones, la detecció precoç de la violència 

de gènere i el foment d’actituds encaminades a l’exercici de drets i obligacions 

iguals per part d’homes i dones. 

L’admissió dels alumnes en centres públics i privats és un instrument que no té 

cap objectiu concret vinculat sinó que contribueix directament a la mateixa 

finalitat de l’article 2 esmentat anteriorment per mitjà de la priorització dels 

centres que escolaritzin alumnes d’ambdós sexes. En la mateixa línia, també 

es troben les competències del Consell Escolar, en “proposar mesures i 

iniciatives que afavoreixen [...] la igualtat entre home i dones” (article 127); les 

funcions de la inspecció educativa, que vetlla pel compliment i l’aplicació dels 

valors destinats a fomentar la igualtat real entre homes i dones, així com a 

vetllar pel compliment de la legislació vigent incloent les disposicions 

vinculades a la igualtat de gènere; la disposició addicional 4a en què mana que 
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els llibres de text reflecteixin els valors recollits en la present Llei i en la Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de la Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere, als quals s’ha d’ajustar tota l’activitat educativa; 

la disposició addicional 21 mana vetllar per “l’escolarització immediata de les 

alumnes i els alumnes que es vegin afectats per canvi de centre deguts a actes 

de violència de gènere”; i la disposició addicional 25 mana l’aplicació de les 

previsions recollides en la Llei als centres que desenvolupin el principi de 

coeducació a totes les etapes educatives.  

En síntesi, podem observar que els objectius de la LOE van evolucionant en el 

sistema educatiu al llarg de les diferents etapes en funció de la maduresa de 

l’alumnat. Així, es va profunditzant en el concepte d’igualtat entre homes i 

dones. En aquest sentit, l’objectiu de l’Educació Primària consisteix en 

desenvolupar una actitud contrària a la violència i als estereotips sexistes i 

l’objectiu de Batxillerat fomenta la igualtat efectiva de drets i oportunitats 

d’homes i dones, tot analitzant i valorant críticament les diferències existents i 

impulsant la igualtat real. Per aconseguir aquests objectius la LOE desenvolupa 

tota una sèrie d’instruments. En el desenvolupament de la LOE, la Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de la Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere hi tindrà un paper central, així com en l’Admissió 

dels alumnes, les propostes del Consell Escolar i les actuacions de les 

Inspeccions educatives vetllaran pel compliment dels principis recollits en la 

Llei, i en concret als referents a la igualtat entre homes i dones. 

 

El següent quadre contempla tots els articles referents a la igualtat entre homes 

i dones tenint en compte la LEC.  

Llei 12/2009, del 10 de juliol,  

d’Educació. Generalitat de Catalunya. 

En el preàmbul no es posa de manifest la igualtat entre homes i dones. 

TÍTOL PRELIMINAR 

Article 2. Principis del sistema educatiu.  

“m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.” 

TÍTOL III. CAPÍTOL V, La convivència.  

Article 37. Faltes i sancions relacionades amb la convivència.  

“2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
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raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.”  

TÍTOL IV. CAPÍTOL I, Principis generals. 

Article 43. Principis ordenadors de la Prestació del Servei d’Educació de Catalunya.  

“d) El principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha d’ésser objecte d’atenció preferent.”  

Article 47. Criteris de prioritat en l’accés. 

“7. Els criteris de prioritat mai no poden comportar discriminació per raó de naixença, raça, sexe, opinió, llengua 

o qualsevol altra condició o circumstància personal de l’alumne o alumna o de la seva família.”  

TÍTOL VI. CAPÍTOL II, Criteris per a l’organització pedagògica dels centres.  

Article 77. Criteris que orienten l’organització pedagògica dels centres.  

“1.e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.” 

TÍTOL VIII. CAPÍTOL V, Provisió de llocs de treball docents.  

Article 126. Mesures per a protegir les víctimes de la violència masclista.  

“1. Les dones víctimes de la violència masclista que per fer efectiva llur protecció o el dret a l’assistència social 

integral es vegin obligades a deixar la destinació en una localitat tenen dret a obtenir el trasllat a una altra destinació 

en un lloc de llur especialitat docent i llur cos docent, amb caràcter de trasllat forçós. A aquest efecte, 

l’Administració educativa té el deure de comunicar a les afectades les vacants existents en les localitats que 

expressament sol·licitin, i no cal que la vacant que finalment ocupin sigui de cobertura necessària.”  

“2. En les actuacions i els processos relacionats amb la protecció de les víctimes de la violència masclista s’ha de 

protegir especialment la intimitat de la víctima, i també les seves dades personals, les dels seus descendents i les 

de qualsevol altra persona que estigui sota la seva guarda custòdia.” 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.  

Setena. Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu. 

“1.El Govern, a proposta del departament i en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

ha d’aprovar un pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu i l’ha de presentar al Parlament.”  

“2.El pla a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure mesures específiques per a la igualtat de gènere en els 

diversos àmbits educatius, i també les mesures de prevenció de la violència de gènere i de discriminació positiva 

que siguin necessàries per a la consecució dels seus objectius. Aquestes mesures s’han de referir tant als 

continguts i mètodes d’ensenyament com a les activitats escolars i de lleure, i també a la composició dels 

organismes escolars de caràcter representatiu.”   

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació s’estructura en un títol 

preliminar, dotze títols, onze disposicions addicionals, cinc disposicions 

transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. Una suma 

de 205 articles. Aquesta fa referència a la igualtat entre homes i dones, a 6 

articles i a 1 disposició transitòria. 

Aquesta té com a principi “La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva 

entre homes i dones” (article 2, Principis). Aquest principi no té cap objectiu 

explícit i es concreta amb 6 instruments detallats a continuació:  

El primer fa referència a les Faltes i les sancions relacionades amb la 

convivència que “impliquin discriminació per raó de gènere, sexe [...] s’han de 
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considerar especialment greus” (article 37); els dos següents fan referència a la 

Prestació del Servei d’Educació de Catalunya, que per tal de complir el principi 

de coeducació exposat anteriorment “l’escolarització ha de ser mixta” (article 

43,d) i els “criteris de prioritat mai no poden comportar discriminació per raó de 

sexe [...]” (article 47); el següent exposa que els criteris que orienten 

l’organització pedagògica dels centres han “d’afavorir la igualtat entre l’alumnat” 

(article 77); el següent instrument fa èmfasi en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 

de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, 

ja que “les dones víctimes de la violència masclista [...] es vegin obligades a 

deixar la destinació en una localitat tenen dret a obtenir el trasllat a una altra 

destinació en un lloc llur especialitat docent i llur cos docent, amb caràcter de 

trasllat forçós [...]” (article, 126); i l’últim instrument fa referència a la Disposició 

Transitòria setena del Pla per a la igualtat en el sistema educatiu, on el Govern 

ha aprovat aquest 2011 un pla per a la igualtat de gènere que inclou les 

mesures específiques per a la igualtat de gènere en els diversos àmbits 

educatius, i també, les mesures de prevenció de la violència de gènere, entre 

d’altres7.  

 

Fent una comparació general de les dues lleis estudiades, la LOE quan parla 

de la igualtat entre homes i dones fa referència als objectius i organització del 

sistema educatiu, a la escolarització, a la formació del professorat, a les 

competències del consell escolar i a la inspecció educativa. Les seves 

disposicions, fan referència als llibres de text i a la resta de materials curriculars 

(que han de tractar la igualtat entre homes i dones), als canvis de centre 

derivats d’actes de violència (pel que fa a l’alumnat) i al foment de la igualtat 

efectiva entre homes i dones. En canvi, la LEC quan parla sobre la igualtat 

entre homes i dones fa referència a les sancions relacionades amb la 

discriminació per raó de sexe dins el sistema educatiu, a la prestació del Servei 

d’Educació (no discriminació per sexe) i a la provisió de llocs de treball (tenen 

en compte les dones víctimes de violència masclista). La disposició setena fa 

                                                           
7
 PLA INTEGRAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS. Generalitat de Catalunya (2011). 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/pla_igualtat_genere/ARXIUS/Pla_igualtat.pdf 
 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/pla_igualtat_genere/ARXIUS/Pla_igualtat.pdf
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referència a l’aprovació, per part del Govern, d’un pla d’igualtat de gènere en el 

sistema educatiu. 

Fent una comparació més detalla, observem que les dues lleis tenen un principi 

referent a la igualtat entre homes i dones que engloba tots els objectius i 

instruments de la llei. El principi de la LOE és més general que el de la LEC, ja 

que el primer exigeix una educació de qualitat a tots els ciutadans d’ambdós 

sexes i el de la LEC posa en èmfasi termes de coeducació tot fomentant la 

igualtat real i efectiva entre homes i dones.  

Pel que fa als objectius, la LOE es caracteritza per tenir 6 objectius explícits 

sobre les etapes del sistema educatiu (Primària, Secundària, Batxillerat, 

Formació Professional i Educació en persones adultes) i un objectiu implícit (de 

la Formació permanent del professorat), en canvi, la LEC no té objectius 

concrets de les etapes educatives, com tampoc té cap instrument que n’hi parli. 

Tant a la LOE com a la LEC hi ha instruments que posen de manifest la Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de la Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere. A la LOE són la formació específica del 

professorat, la confecció dels llibres de text i materials curriculars, i 

l’escolarització immediata de l’alumnat que s’hagi vist afectat per violència de 

gènere. A la LEC s’aplicarà aquesta Llei en les dones víctimes de la violència 

masclista oferint un trasllat immediat i en l’aplicació del Pla per a la Igualtat, 

aquest Pla inclou les mesures específiques per a la igualtat de gènere com 

també les mesures de prevenció de la violència de gènere.   

 

Podem concloure que tant a la LOE com a la LEC hi ha instruments que fan 

referència a la igualtat entre homes i dones i a la violència masclista, tot i això, 

els objectius i els instruments de la LOE fan més referència al primer ítem i la 

LEC contempla més la violència masclista.  
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3.3.2. La igualtat entre homes i dones en el currículum 

d’educació per a la ciutadania a Catalunya. 

 

3.3.2.1. La igualtat entre homes i dones en els Decrets. 

 

En el quadre següent hi ha una comparació entre els Decrets de Primària, 

Secundària i Batxillerat, a nivell de Catalunya, en relació a com es contempla la 

igualtat entre homes i dones.  

 

DECRET 
142/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de 
l’educació primària. 

 

DECRET 
143/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de 
l’educació secundària 

obligatòria. 

DECRET 
142/2008, de 15 de juliol, 

pel qual s’estableix 
l’ordenació dels 

ensenyaments de 
batxillerat. 

 CAPÍTOL 1. Disposicions de 
caràcter general 
 
Article 1. Principis generals 

“1.3 L’educació secundària 

obligatòria [...]s’orienta a disminuir el 
sexisme i l’androcentrisme, al 
reconeixement de la diversitat 
afectivosexual i a la valoració crítica 
de les desigualtats […].” 

 

 

CAPÍTOL 1. Disposicions 
de caràcter general 

 
Article 2. Finalitat 

“La finalitat de l’educació 

primària és proporcionar a tots els 
nens i les nenes [...] adquirir les 
habilitats i les competències 
culturals i socials relatives a 
l’expressió i comprensió oral, [...] a 
la igualtat de drets i oportunitats 
entre homes i dones, [...] i el rebuig 
de tot tipus de comportaments 
discriminatoris per raó de sexe;[...]” 

 

CAPÍTOL 1. Disposicions de 
caràcter general 
 
Article 2. Finalitat 

“2.1. La finalitat de l’educació 
secundària obligatòria és 
proporcionar a tots els nois i les noies 
[...] adquirir les habilitats i les 
competències culturals i socials 
relatives a l’expressió i comprensió 
oral, [...] al rebuig de tot tipus de 
comportaments discriminatoris per 
raó de sexe, la igualtat de drets i 
oportunitats entre dones i homes, 
[...].”  

 

CAPÍTOL 1. Disposicions 
de caràcter general 
 
Article 2. Finalitats 

“El batxillerat té com a finalitat 
proporcionar a l’alumnat formació, 
maduresa intel·lectual 
i humana, coneixements i habilitats 
que li permetin desenvolupar 
funcions socials i incorporar-se a la 
vida activa amb responsabilitat i 
competència sense els 
condicionants de gènere.[...].” 

CAPÍTOL 1. Disposicions 
de caràcter general 

 
Article 3. Objectius de l’educació 
primària 

“d) Conèixer, comprendre i 
respectar les diferents cultures i les 
diferències entre les persones, 
facilitar que les noies i els nois 

CAPÍTOL 1. Disposicions de 
caràcter general 
 
Article 3. Objectius de l’educació 
secundària obligatòria 

“c) Valorar i respectar la 
diferència de sexes i la igualtat de 
drets i oportunitats entre ells. Rebutjar 
els estereotips que suposin 

CAPÍTOL 1. Disposicions 
de caràcter general 
 
Article 3. Objectius del 

batxillerat.  
“c) Fomentar la igualtat efectiva 

de drets i oportunitats entre homes i 
dones, analitzar i valorar críticament 
les desigualtats existents i impulsar 
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elaborin una imatge de si mateixos 
positiva i equilibrada i adquireixin 
autonomia personal, la igualtat de 
drets i oportunitats entre homes i 
dones i la no-discriminació de 
persones amb discapacitats; 
defensar l’aplicació dels drets 
humans en tots els àmbits de la 
vida personal i social, sense cap 
tipus de discriminació.” 

 

discriminació entre homes i dones.” 
“d) Enfortir les capacitats 

afectives en tots els àmbits de la 
personalitat i amb la relació amb els 
altres, i rebutjar la violència, els 
prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre els 
conflictes pacíficament.”  

 

la igualtat real i la no- discriminació 
de les persones amb discapacitat.” 

 

CAPÍTOL III. Organització 
dels ensenyaments 

 
Article 9. Àrees de coneixement 

“9.2 En un dels cursos del cicle 
superior de l’etapa, a més de les 
àrees esmentades, l’alumnat 
cursarà l’àrea d’Educació per a la 
ciutadania i els drets humans, en la 
qual es prestarà especial atenció a 
la igualtat entre homes i dones.” 

  

  CAPÍTOL 4. Acció tutorial i 
orientació 
 
Article 15. Principis 
“1. L’acció orientadora ha de 
permetre identificar i desenvolupar 
les capacitats de l’alumnat 
mitjançant la superació 
d’estereotips i patrons de gènere.” 

CAPÍTOL VII.  
Desenvolupament del 
currículum i autonomia de 
centres 

 
Article 19. Material didàctic 

“Els materials didàctics i els 
llibres de text que s’utilitzin [...] 
s’han d’adequar al que estableix 
aquest Decret i a les normes de 
desenvolupament. En particular, 
han d’incloure els principis i valors 
recollits en la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència 
de gènere.” 

  

 

Tot seguit, hi ha una breu descripció de cada Decret referent a la igualtat entre 

homes i dones per poder-los comparar. 

El Decret 142/2007, de 26 de juny pel que s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’Educació Primària, es dota d’una finalitat, d’un objectiu i de 

dos instruments referents a la igualtat entre homes i dones.  

La finalitat que engloba tot el Decret d’educació primària “és proporcionar a tots 

els nens/es a adquirir les habilitats i les competències d’igualtat d’oportunitats 
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entre homes i dones i el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris 

per raó de sexe” (article 2) que té com objectiu la “igualtat de drets i 

oportunitats entre homes i dones” (article 3) i es portarà a terme, 

específicament, en un dels cursos del cicle superior de l’etapa a partir del llibre 

d’Educació per a la ciutadania i els drets humans. En tots els materials 

curriculars de l’educació primària s’inclouran els principis i els valors recollits a 

la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere.  

 

El Decret 143/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria conté un principi, una 

finalitat i dos objectius referents a la igualtat entre homes i dones.  

El principi s’orienta a “disminuir el sexisme i l’androcentrisme, el reconeixement 

de la diversitat afectivosexual [...]” (article 1) i la finalitat a “[...] rebutjar tot tipus 

de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i 

oportunitats entre homes i dones [...]” (article 2) i els objectius fan referència a 

“valorar i respectar la diferència de sexe i la igualtat de drets i oportunitats entre 

homes i dones com també rebutjar els estereotips que suposin discriminació 

entre homes i dones” i a “[...] rebutjar els comportaments sexistes [...]”.(article 

3).  

 

El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de Batxillerat té com a finalitat “proporcionar a l’alumnat 

formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li 

permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb 

responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere [..]” (article 2). 

Aquesta finalitat és concreta amb l’objectiu explícit de “fomentar la igualtat 

efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar 

críticament les desigualtats existents[..]” (article 3).  

L’instrument, per tal de portar a terme la finalitat i l’objectiu ve donat per l’acció 

orientadora que ha de permetre “ [...] identificar i desenvolupar les capacitats de 

l’alumnat mitjançant la superació d’estereotips i patrons de gènere” (article 15) 
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Fent una comparació general dels tres Decrets, observem que tots ells tenen 

una finalitat que engloba uns objectius. El Decret d’Educació Primària i 

Batxillerat estan dotats de dos i un instruments respectivament i el Decret de 

Secundària, a part de tenir una finalitat, també té un principi.  

 

Així, fent una comparació més detallada, podem dir que l’Educació Primària i 

Secundària comparteixen la mateixa finalitat referent a la igualtat de drets i 

oportunitats entre homes i dones i a Batxillerat la finalitat es generalitza en 

incorporar les competències i destreses sobre gènere a la vida activa.  

Els objectius de cada Decret tenen el mateix significat, però a l’Educació 

Primària són més pròxims, a l’Educació Secundària introdueixen nous 

conceptes i a Batxillerat són més complexos, ja que mana analitzar-los i 

valorar-los críticament.  

Pel que fa als instruments, només es troben explícits a l’Educació Primària i 

Batxillerat. L’Educació Primària posa de manifest que els seu material didàctic 

ha d’incloure els principis i els valors recollits a la Llei 1/2004, de 28 de 

desembre, sobre Mesures de la Protecció Integral contra la Violència de 

Gènere i el Batxillerat està dotat d’Acció orientadora per tal de desenvolupar les 

capacitats de l’alumnat per a la superació d’estereotips i patrons de gènere.  

 

D’aquesta manera podem concloure que la base referent a la igualtat entre 

homes i dones es troba al Decret d’Educació Primària, on es comença a parlar 

sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el rebuig als 

comportaments discriminatoris per raó de gènere i sobre les mesures de 

violència de gènere. D’aquesta forma donem pas a l’Educació Secundària, la 

qual la podem definir com un període transitori, en el qual s’ha d’assumir i 

entendre els conceptes donats a Primària i preparar la ment per la incorporació 

de conceptes més complexos que tindran lloc durant el Batxillerat.  
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3.3.2.2. La igualtat entre homes i dones en les diferents àrees 

del currículum establert. 

 

En el quadre següent hi ha una comparació entre els Decrets de Primària, 

Secundària i Batxillerat, el qual es troba a l’annex 2, tenint en compte la igualtat 

entre homes i dones.  

 

DECRET 
142/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de 
l’educació primària. 

 

DECRET 
143/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de 
l’educació secundària 

obligatòria. 

DECRET 
142/2008, de 15 de juliol, 

pel qual s’estableix 
l’ordenació dels 

ensenyaments de 
batxillerat. 

L’EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I LA CIUTADANIA 
Estructura dels continguts 

 “Aprendre a ser i actuar de forma 
autònoma [...] Suposa també superar 
estereotips i reconèixer-se iguals en 
la diversitat social, cultural o de 
gènere.” 

 
Objectius 

“3. Aprendre a ser ciutadans i 
ciutadanes a un món global. 
Identificar, analitzar i rebutjar les 
situacions d’injustícia i discriminació, 
per raó de gènere, origen o 
creences.[...]”  

L’EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I LA CIUTADANIA  
Competències pròpies 

“[..] fomenta la igualtat efectiva 
entre homes i dones, tot valorant la 
diferència de sexes, però 
reconeixent-ne alhora la igualtat de 
drets i rebutjant els estereotips i 
prejudicis que fomenten situacions 
discriminatòries.” 
 

Objectius 
“Aprendre a conviure. Reconèixer 

els drets de les dones, valorar la 
diferència de sexes i la igualtat de 
drets, identificant i rebutjant 
situacions de discriminació i violència 
de gènere.” 

 

EDUCACIÓ PER A LA 
CIUTADANIA I DRETS HUMANS 
Cicle Superior, 
Continguts 
 
Identitat i autonomia 

“[...] rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries (sexistes, de 
preponderància de la força física i 
altres condicions personals i socials) 
en els diferents àmbits relacionals 
escolars i extraescolars.” 

“Reconeixement de les 
diferències de gènere com un 
element enriquidor de les relacions 
interpersonals.” 

“Valoració de la igualtat de drets 
d’homes i dones en les famílies i en 
qualsevol àmbit personal, laboral i 
social.” 

 
Pertinença i ciutadania 
“Reconeixement [..] dels valors de les 

EDUCACIÓ PER A LA 
CIUTADANIA I DRETS 
HUMANS. 
Tercer curs. 
Continguts 
 
Identitat i autonomia 

“Identificació [...] de la identitat de 
gènere.” 

“Valoració de la igualtat de drets 
d’homes i dones en la família i en 
qualsevol altre àmbit de relació.” 

“Identificació i rebuig de 
comportaments i actituds 
discriminatòries (sexistes, misògines, 
homofòbiques, xenòfobes, de 
preponderància de la força física) en 
els diferents àmbits relacionals 
escolars i en les relacions personals i 
socials d’àmbit extraescolar.” 
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dones que han estat tradicionalment 
marginats per la societat.” 

 EDUCACIÓ ETICOCÍVICA.  
Quart curs. 
Continguts 

 “Reconeixement de les 
diferències de gènere com un 
element enriquidor de les relacions 
interpersonals.” 

“Anàlisi dels estereotips i 
prejudicis a l’entorn de la identitat de 
gènere. Identificació i rebuig de la 
violència de gènere, tot coneixent els 
mitjans de prevenció i protecció.” 

“Identificació de les etapes 
principals de la conquesta dels drets 
de les dones i valoració de la seva 
situació actual en diferents indrets, 
analitzant-ne les causes.” 

 
Criteris d’avaluació 

“Reconèixer els estereotips i els 
prejudicis implicats a l’entorn de la 
identitat de gènere.” 

“Identificar les etapes principals 
de la conquista dels drets de les 
dones, valorant la seva vigència 
actual i analitzant les causes de 
situacions actuals de desigualtat i 
violència, manifestant rebuig.” 
“Actitud crítica davant les necessitats 
de consum creades per la publicitat i 
el rebuig dels elements d’ella que 
suposin discriminació de gènere [...] ” 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
Consideracions sobre el 
desenvolupament del Currículum 

“[...]. Aquesta aproximació permet 
examinar els propòsits de la cultura i 
de les arts visuals, musicals i 
corporals, i la seva incidència en la 
nostra manera de pensar i actuar, 
atenent als diferents contextos socials 
i a les diferències culturals i de 
gènere.” 

 

 ARTS ESCÈNIQUES 
“A través del teatre, dels textos i 

la música,[...] es pot [...] valorar i 
respectar la diferència de sexes i la 
igualtat de drets i oportunitats; 
rebutjar els estereotips que suposin 
discriminació entre homes i dones.” 

 

  ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I 
DISSENY 
CULTURA AUDIOVISUAL 

“La matèria de cultura audiovisual 
[...] desenvolupa continguts 
transversals [...] relacionats amb 
l’educació per a la pau, la igualat de 
gènere, la solidaritat, la democràcia, 
els valors cívics, la convivència 
intercultural, el coneixement d’altri o 
la sostenibilitat ambiental.” 

 
Criteris d’avaluació 

“7. Analitzar [...] les 
característiques dels diferents 
gèneres, distingint els estereotips 
més comuns presents en els 
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productes audiovisuals.” 
CICLE MITJÀ 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 
Dimensió comunicativa 
Parlar i conversar 

“Ús d’un llenguatge no 
discriminatori i que respecti les 
diferències de gènere.” 

 
LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA 
Dimensió comunicativa 
Parlar i conversar 

“Ús d’un llenguatge no 
discriminatori i respecte 
per les diferències de gènere.” 

 
CICLE SUPERIOR 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 
Dimensió comunicativa 
Parlar i conversar 

“Ús de llenguatges no 

discriminatoris i que respectin les 
diferències de gènere.” 

 LLENGÜES ESTRANGERES 
SEGON CURS 
Criteris d’avaluació 

“3. Participar activament en 
discussions o debats orals o en 
fòrums digitals, sobre temes d’alguna 
complexitat preparats amb antelació 
escoltant o llegint atentament, 
expressant acord o desacord i 
argumentant breument les pròpies 
opinions i respectant les convencions 
del gènere.” 

 CIÈNCIES SOCIALS, 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Tercer curs. Continguts 
comuns per a tota l’etapa 

“Reconeixement dels drets i 
deures individuals i col·lectius, 
identificant i rebutjant les 
situacions de desigualtat, 
injustícia i discriminació, 
especialment les relatives al 
gènere, que afecten persones i 
col·lectius en el món.” 

 
Tercer curs 
Continguts. Continguts 
comuns 
“Valoració crítica dels prejudicis 

sexistes i discriminacions de 

gènere per mitjà de l’anàlisi i 

debat de casos, en la nostra 

societat i en d’altres.” 

 

PERSONES, CULTURES I 
SOCIETATS 
Àrea de Coneixement del Medi 
Natural 
“Rebuig dels estereotips i prejudicis, 

així com de les situacions d’injustícia i 

discriminació, per raons de gènere, 

orientació afectiva, origen i creences, 

desenvolupant sentiments d’empatia i 

respecte amb els altres.” 

  

  HISTÒRIA DEL MÓN 

CONTEMPORANI 

Continguts 
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El món durant la segona meitat 
del segle XX 

“Valoració de l’evolució de la 
condició femenina, identificant 
assoliments i reptes pendents i 
rebutjant situacions de violència de 
gènere.” 

 

  ECONOMIA 
“[...] fer visible la perspectiva de 

gènere que sovint queda ocultada i 
impedeix la consideració de 
problemàtiques que afecten les dones 
i les possibles actuacions i mesures 
correctores.” 

“Reconeixement [...] de situacions 
de desigualtat entre els treballadors i 
treballadores.” 

“Identificació dels factors de 
desigualtat de gènere i de les 
possibles mesures correctores per 
afavorir la igualtat d’oportunitats.” 

 
Objectius 

“7. Identificar factors de limitació 
o desigualtat per causa del gènere 
[...] i conèixer possibles mesures 
correctores.” 

 
Criteris d’avaluació 
“8. Identificar situacions de 
discriminació per raons de gènere o 
per altres motius en l’àmbit de 
l’empresa i elaborar propostes 
correctores que portin a la igualtat 
d’oportunitats.” 

  ECONOMIA DE L’EMPRESA 
“Caldrà en aquest punt 

considerar, fer visible i valorar la 
tasca de les dones treballadores, 
empresàries i emprenedores, així 
com els factors que limiten sovint 
l’accés de les dones al món de 
l’empresa, per tal de contribuir a una 
redeinició dels rols de gènere en el 
marc d’una relació entre iguals.” 

 
Objectius 

“7. Identificar factors de limitació 
o desigualtat per causa del gènere o 
per altres causes en l’activitat 
empresarial i conèixer possibles 
mesures correctores.” 

 
Continguts 

“Identificació dels factors 
socioculturals que limiten o 
discriminen per causa de gènere o 
altres motius determinats de caire 
col·lectiu en l’activitat empresarial i 
descripció de possibles mesures 
correctores de situacions de 
desigualtat i discriminació.” 

 
Criteris d’avaluació 
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“8. Identificar situacions de 
discriminació per raons de gènere o 
per altres motius en l’àmbit de 
l’empresa i elaborar propostes 
correctores que portin a la igualtat 
d’oportunitats.” 

 

  EDUCACIÓ FÍSICA 
“Malgrat els canvis dels models 

tradicionals de gènere i, en concret, 
de situacions de desigualtat en l’àmbit 
de l’activitat fisicoesportiva, s’imposa 
una reflexió sobre certs estereotips 
de gènere que encara són presents –
sovint de manera inconscient– en la 
societat i que comporten situacions 
de discriminació perquè les tasques o 
activitats considerades 
tradicionalment com a femenines –
seguint els models tradicionals de 
gènere– han estat sovint 
infravalorades però a més aquests 
mateixos models han suposat per a 
moltes dones una limitació per a la 
seva formació integral com a 
persones. En conseqüència, cal 
implementar estratègies que 
afavoreixin la igualtat de gènere en 
l’educació física i l’esport, procurant 
incrementar la participació i 
incorporació de les noies a l’activitat 
fisicoesportiva, de manera que 
tothom hi trobi el seu espai.” 
 

 

Primerament es presenta una descripció més general de les matèries que es 

troben als Decrets, per després endinsar-se a les diferències del currículum 

que es poden observar més detalladament.  

 

A l’annex 2 dels Decrets estudiats, s’estableix el currículum de les matèries. 

Hem pogut observar que no tan sols fa referència a la igualtat entre dones i 

homes l’àrea d’Educació per el desenvolupament personal i la ciutadania, sinó 

que també hi ha altres àrees de coneixement que hi fan referència. 

Sorprenentment, a l’assignatura de Filosofia i Ciutadania de batxillerat no en fa 

esment.  

 

Les àrees de Primària que posen de manifest la igualtat entre dones i homes 

són: Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura dins el bloc 

Dimensió comunicativa, Parlar i conversar; l’àrea de Coneixement del medi 

natural, social i cultural dins el bloc Persones, cultures i societats; l’àrea 
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d’Educació artística a l’apartat de consideracions sobre el desenvolupament del 

currículum i a l’àrea d’Educació per al desenvolupament personal i la 

ciutadania.  

Les àrees de Secundària que fan referència a la igualtat entre dones i homes 

són: Ciències socials, geografia i història dins els continguts comuns del tercer 

curs; i a l’àrea d’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, que 

engloba l’Educació per a la ciutadania i drets humans (tercer curs) i l’Educació 

eticocívica (quart curs).  

Les assignatures de Batxillerat que fan referència a la igualtat entre dones i 

homes són: en els continguts de l’àrea d’Educació Física, d’Arts Escèniques i 

de la Història del món contemporani; en els continguts, objectius i en els criteris 

d’avaluació d’Economia i d’Economia de l’empresa; en els criteris d’avaluació 

de Llengües Estrangeres i en els continguts i criteris d’avaluació d’Arts 

plàstiques, imatge i disseny.  

 

Podem dir que, tot i que l’assignatura de Filosofia i Ciutadania de Batxillerat no 

se’n fa esment, els continguts, criteris d’avaluació i objectius de les 

assignatures esmentades anteriorment, tenen molta riquesa transversal pel que 

fa a la igualtat de gènere. Les assignatures d’ESO, són poc transversals, ja que 

estudiant el currículum de secundària, només fa referència a la igualtat entre 

homes i dones l’àrea de ciències socials, geografia i història.  

Pel que fa a l’Educació Primària, pensem que el currículum és tranversal ja que 

no hi ha cap assignatura específica al respecte fins al Cicle Superior, però tot i 

això, durant al Cicle Mitjà, les àrees de llengües ho comencen a tractar.   

 

Fent una descripció més detallada de les assignatures d’Educació per a la 

ciutadania i els drets humans i Educació eticocívica observem que els seus 

objectius inclouen el desenvolupament de la pròpia identitat i la responsabilitat 

personal -aprendre a ser i actuar de forma autònoma-, la relació amb els altres 

-aprendre a conviure-, i el compromís social -aprendre a ser ciutadans i 

ciutadanes en un món global tot vetllant per la continuïtat del procés d’educació 

per a la ciutadania responsable i compromesa al llarg de l’etapa educativa. 

Comparant-los, observem que els objectius d’Educació per al desenvolupament 

personal i la ciutadania que fan referència a la igualtat entre homes i dones són 
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diferents. A Primària estan relacionats en “identificar, analitzar i rebutjar les 

situacions de discriminació per raó gènere” dins el marc d’Aprendre a ser 

ciutadans i ciutadanes en un món global. En canvi, a Secundària els objectius 

estan relacionats amb “reconèixer els drets de les dones, a valorar la diferència 

de sexes i la igualtat de drets i a identificar i rebutjar situacions de discriminació 

i violència de gènere” dins el marc d’Aprendre a conviure. D’aquesta manera, 

podem afirmar que els objectius de Secundària exigeixen més que a Primària, 

ja que a Primària només es té en compte les situacions de discriminació per raó 

de sexe i a Secundària hi ha més ítems.  

 

Tenint en compte el currículum, els continguts d’Educació Primària i Secundària 

s’estructuren de la següent manera: 

 

Continguts 
Educació Primària 

Continguts 
Educació Secundària 

Cicle Superior. Educació per la 
ciutadania i els Drets Humans.  
1h setmanal/ 35h 

Tercer curs. Educació per a la 
ciutadania i els Drets Humans.  
1h setmanal/ 35h 

Identitat i autonomia Identitat i autonomia 

Convivència i valors cívics Convivència i valors cívics 

Pertinença i ciutadania Pertinença i ciutadania 

 Quart curs. Educació eticocívica 

1h setmanal/ 35h 

 Capacitat crítica i iniciativa personal 

 Valors ètics per una societat democràtica 

 Ciutadania en un món global 

 

En el currículum, podem observar que l’assignatura d’Educació per a la 

ciutadania i els drets humans a Primària fa referència a la igualtat entre homes i 

dones en dos blocs, Identitat i autonomia (en 3 ítems/continguts) i Pertinença i 

ciutadania (un ítem/contingut), en canvi, la mateixa matèria a Secundària 

només fa referència al bloc Identitat i autonomia (3 ítems/continguts).  

 

Pel que fa al primer bloc, Identitat i autonomia, comparteixen dos dels seus 

continguts “valoració de la igualtat de drets entre els homes i les dones en les 

famílies i en qualsevol àmbit de relació” i “identificació i rebuig de 

comportaments i actituds discriminatòries en l’àmbit escolar i extraescolar”, cal 

dir que aquest contingut es torna a tractar a la matèria d’Educació Eticocívica 
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de manera més complexa, ja que no només té en compte l’àmbit escolar i 

extraescolar sinó tota la societat, tot afegint el rebuig a la violència de gènere i 

coneixent els mitjans de prevenció i protecció d’aquesta. 

Dins del bloc Identitat i autonomia de l’Educació Primària, hi ha un altre 

contingut que fa referència a la igualtat entre homes i dones, “reconeixement de 

les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions 

interpersonals”, contingut que també comparteix l’Educació Eticocívica. Dins 

del bloc Pertinença i ciutadania, tracta el “reconeixement dels valors de les 

dones que han estat tradicionalment marginades per la societat”, aquest 

objectiu és únic, és a dir, no té continuïtat en assignatures de cursos posteriors.  

Resumint, a l’Educació Primària, dels 3 ítems o continguts del bloc Identitat i 

autonomia, 2 els comparteix amb l’assignatura Educació per a la ciutadania i 

els drets humans (a 3er ESO) i 2 tenen continuïtat amb l’assignatura Educació 

eticocívica a 4rt d’ESO.  

 

Dins el bloc Identitat i autonomia de l’Educació Secundària, hi ha un contingut 

que fa referència a la igualtat entre homes i dones “identificació de la identitat 

de gènere”, el qual, té continuïtat amb un dels continguts de la matèria 

d’Educació Eticocívica, “anàlisi dels estereotips i prejudicis a l’entorn de la 

identitat de gènere”.  

Resumint, a l’Educació Secundària, l’assignatura Educació per a la ciutadania 

fa referència a la igualtat entre homes i dones en 3 ítems/continguts del bloc 

Identitat i autonomia, on dos d’aquests tenen continuïtat a l’assignatura 

Educació eticocívica a 4rt d’ESO.  

 

L’educació Eticocívica conté 4 continguts que fan referència a la igualtat entre 

homes i dones, 3 dels quals els hem comentat anteriorment, ja que estaven 

enllaçats amb els continguts de l’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets 

humans de l’Educació Primària i Secundària. L’altre, fa referència a la 

“identificació de les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones i 

valoració de la seva situació actual en diferents indrets, analitzant les causes”. 

Així, podem observar que els continguts referents a la igualtat entre homes i 

dones de la matèria d’Educació per a la ciutadania i els drets humans són molt 
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semblants i tenen continuïtat a la matèria que té lloc a 4rt d’ESO, Educació 

Eticocívica. 

En síntesi, els continguts citats van des d’allò més personal i pròxim a allò més 

general i global, motiu pel qual molts continguts tenen continuïtat en cursos 

posteriors.  

 

A Batxillerat, els continguts s’estructuren amb un caràcter metodològic i 

actitudinal, passant per l’estudi i la problemàtica de l’ésser humà per acabar 

analitzant la dimensió política dels éssers humans. El quadre següent 

representa l’estructura dels seus continguts: 

Continguts. Batxillerat 
Primer curs. Filosofia i Ciutadania. 
2h setmanals/ 70h 

El saber filosòfic 

L’ésser humà: persona i societat 

L’acció: llibertat i responsabilitat 

La política: democràcia i ciutadania 

 

En el seu currículum no hem trobat referències sobre la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones.  

 

En síntesi, totes 4 matèries s’identifiquen amb les competències centrades en 

conviure i habitar el món (competència social i ciutadana i competència en el 

coneixement i la interacció amb el món físic). Així doncs, podem dir que aspira 

al desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i fomenta la igualtat 

efectiva entre homes i dones, tot valorant la diferència de sexes, però 

reconeixent-ne al mateix temps la igualtat de drets i rebutjant els estereotips i 

prejudicis que fomenten situacions discriminatòries.  

Els objectius que abracen tant l’Educació Primària com la Secundària són: 

Aprendre a conviure, Aprendre a ser i actuar de forma autònoma i Aprendre a 

ser ciutadans i ciutadanes en un món global. 

En la matèria que es troba a Batxillerat en el seu currículum no fa referència a 

la igualtat entre homes i dones. 

 

Analitzant el currículum de les altres matèries del currículum que fan referència 

a la igualtat entre homes i dones trobem que:  
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El currículum d’Educació artística a l’Educació Primària i de les Arts escèniques 

a Batxillerat vetllen per a la igualtat entre homes i dones de forma semblant a 

través del teatre, música i textos. En la mateixa línia, un dels criteris d’avaluació 

de la Cultura Audiovisual consisteix en analitzar les característiques dels 

diferents gèneres tot distingint els estereotips.  

 

El currículum de la Llengua Catalana i Castellana a l’Educació Primària i un 

criteri d’avaluació de la Llengua estrangera a Batxillerat també fan referència a 

la igualtat entre homes i dones amb el bon ús del llenguatge respectant les 

diferències de gènere.  

 

A l’Educació Secundària, els continguts de Ciències socials, geografia i història 

també es reflecteixen en la igualtat entre homes i dones “identificant i rebutjant 

les situacions de diferència, d’injustícia i discriminació relatives al gènere” tot 

fent una “valoració crítica dels prejudicis sexistes”.  

També tenim l’àrea del Medi natural a Primària, que el seu contingut està a la 

mateixa línia quan diu que rebutja les situacions d’injustícia i discriminació 

relatives al gènere, a Primària no fa cap valoració crítica. Aquestes dues 

matèries són les primeres que dins els seus continguts fan referència a 

situacions d’injustícia relatives al gènere.  

 

Un dels continguts d’Història del món contemporani a Batxillerat fa una 

“valoració de l’evolució de la condició femenina, identificant assoliments i reptes 

pendents i rebutjant situacions de violència de gènere”.  

 

L’Economia, a Batxillerat, tracta la igualtat entre homes i dones a nivell 

d’empresa, és a dir, tracta les desigualtats entre els treballadors i treballadores, 

tot identificant els factors i buscant les mesures correctores per afavorir la 

igualtat d’oportunitats. En la mateixa línia, trobem l’Economia de l’empresa que 

treballa ítems molt semblants.  

Per acabar, l’Educació física a Batxillerat vol implementar estratègies que 

afavoreixin la igualtat de gènere en la seva àrea, procurant incrementar la 

participació i incorporació de les noies a l’activitat físico- esportiva.  
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3.4. Igualtat i gènere en els manuals d’educació per a la 

ciutadania.  

 

3.4.1. Estudi realitzat.  

 

Hem realitzat l’estudi de les imatges de 13 manuals d’educació per a la 

ciutadania de quatre editorials diferents i de cursos diferents (dos manuals de 

Cicle Superior, tres de 3r i 4t d’ESO, tres de 1r de Batxillerat i 1 de l’etapa 

d’ESO i l’altre de Batxillerat) en funció de si les imatges reprodueixen o 

deconstrueixen els models de gènere. També hem analitzat la visibilització de 

les dones i els homes en imatges que aporten coneixement.   

Un cop descrites les imatges, hem analitzat estadísticament, mitjançant el 

programa SPSS. Cal dir que la majoria dels gràfics són d’un altre programa 

estadístic, l’Excel, ja que són més visuals i entenedors a l’hora de comentar-los 

i treure’n conclusions. Cada imatge està descrita i paginada, i les taules de 

cada manual es troben a l’annex. 

Cal dir que les imatges estan analitzades, primerament, de forma general, és a 

dir, amb el seu conjunt de dades, per després analitzar-les detalladament en 

funció del manual i de l’etapa en que es troben.  

 

La finalitat d’aquest estudi es contestar les següents preguntes:  

 La majoria de les imatges dels manuals reprodueixen els models de 

gènere o bé els deconstrueixen? Quin és el seu percentatge en funció 

del gènere (homes, dones o mixt)? 

 El percentatge de dones i homes de les imatges que visibilitzen el 

coneixement és semblant? 

 Hi ha correspondència entre el que estableix el Decret, en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya en relació a la igualtat entre homes i 

dones i els continguts del manual?  
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Per tal de portar un criteri uniforme per tots els manuals, hem seguit el següent 

patró:  

 

Imatges que reprodueixen els models de gènere. 

 

Són aquelles imatges en què es reprodueixen els estereotips de gènere 

preexistents, és a dir, les diferències socials, culturals i psicològiques entre els 

dos sexes.  

En són exemples les imatges on surt una dona cuinant, cosint, cuidant als seus 

fills i homes treballant a la construcció, fent de mecànics, executius, 

informàtics... 

 

Imatges que deconstrueixen els models de gènere. 

 

Són aquelles imatges que no reprodueixen els modeles de gènere citats 

anteriorment. Aquestes imatges fomenten la igualtat amb absència de 

qualsevol tipus de discriminació entre els éssers humans, concretament per raó 

de sexe.  

En són exemples imatges on trobem l’home cuidant del seu fill i la dona fent 

d’executiva, metgessa... Dins d’aquesta classificació també he contemplat les 

imatges on les dones es manifesten per tenir dret a vot.  

Aclarir també, que les imatges on sortia multitud de gent, si més o menys 

observava que hi havia la mateixa proporció d’homes i dones les posava dins 

d’aquesta classificació.  

 

Imatges que visibilitzen l’aportació de les dones i els homes al coneixement. 

 

Aquestes imatges aporten coneixement, sabers a la humanitat. Són dones i 

homes famosos pel que són, pels premis que han guanyat, per les 

investigacions que han dut a terme, etc.   

En són exemples les imatges i fotografies de gent famosa, grans científics, 

pensadors...; com també les pintures, les escultures i els fotogrames de 

pel·lícules.  
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3.4.2. Descripció i anàlisi de les dades. 

 

Primerament hem fet una breu descripció i anàlisi dels 13 manuals en funció de 

les seves editorials, any d’edició, etapa educativa en que se situen, del gènere 

(homes, dones i mixt) i de com han estat classificades (imatges que 

construeixen els models de gènere, imatges que deconstrueixen els models de 

gènere i imatges que visibilitzen els homes i les dones com a font de 

coneixement). Seguidament passarem a analitzar cada manual en funció de 

totes les variables citades anteriorment.  

 

Descripció i anàlisi general dels manuals 

 

Els següents gràfics de sectors descriuen els manuals en funció de les 

editorials (Editorial 

Barcanova, Galera, Cruïlla 

i Grup Promotor 

Santillana), de l’any 

d’edició (2007, 2008 i 

2009) i de l’etapa 

educativa que es troben 

(Cicle Superior de 

l’Educació Primària, 

Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat). 

Com podem observar, hem agafat 4 editorials diferents, 5 manuals de l’editorial 

Barcanova, 38,5%; 3 manuals de l’editorial la Galera i del Grup Promotor 

Santillana, 23,1%; i 2 manuals de l’editorial Cruïlla, 15,3%. Podem observar 

que predominen els manuals de l’editorial Barcanova.  
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Tots els manuals són bastant recents, havent-n’hi 4 del 2007 (30,8%), 6 del 

2008 (46,2%) i 3 del 2009 

(23,1%). Podem dir que 

gairebé la meitat dels 

manuals són editats l’any 

2008.  

 

 

 

 

Tenint en compte l’etapa, hi ha 2 manuals del Cicle Superior d’Educació 

Primària (15,4%), 7 manuals d’Educació Secundària Obligatòria (53,8%) i 4 

manuals de Batxillerat 

(30,8%). Podem 

observar que més de 

la meitat dels manuals 

es troben dins de 

l’etapa d’Educació 

Secundària 

Obligatòria, ja que 

dins d’aquesta etapa 

l’assignatura 

d’Educació per a la 

ciutadania es dóna a 

dos cursos (a un dels 

tres primers cursos d’ESO i a 4rt d’ESO).  

 

A partir de la següent taula de contingència, podem observar el tipus d’imatges 

(imatges que reprodueixen els models de gènere, imatges que deconstreixen 

els models de gènere i imatges que aporten coneixement) en funció del gènere 

(home, dona o mixt). 
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Tabla de contingencia Tipus imatges * Home, Dona, Mixte 

 
Home, Dona, Mixte 

Total home Dona mixte 

Tipus 

imatges 

Imatges que reprodueixen 

els models de gènere 

Recuento 524 300 309 1133 

% dentro de 

Tipus imatges 

46,2% 26,5% 27,3% 100,0% 

Imatges que deconstrueixen 

els models de gènere 

Recuento 31 131 290 452 

% dentro de 

Tipus imatges 

6,9% 29,0% 64,2% 100,0% 

Imatges que són exemple 

d'aportació de coneixement 

Recuento 315 62 106 483 

% dentro de 

Tipus imatges 

65,2% 12,8% 21,9% 100,0% 

Total Recuento 870 493 705 2068 

% dentro de 

Tipus imatges 

42,1% 23,8% 34,1% 100,0% 

 

A partir d’aquesta taula podem observar que s’ha analitzat un total de 2068 

imatges, de les quals un 54% (1133) són imatges que reprodueixen els models 

de gènere, un 22% (452) són imatges que deconstrueixen els models de 

gènere i un 24% (483) són imatges que aporten coneixement.  

El següent gràfic de sectors visualitza aquestes dades. D’aquesta manera, es 

pot dir, que més de la meitat de les 

imatges reprodueixen els models de 

gènere, i que les imatges que 

deconstrueixen els models de 

gènere i que aporten coneixement 

es troben en proporcions molt 

semblants.  

Si continuem analitzant la taula de contingència, observem que d’aquestes 

2068 imatges totals, a 870 hi surten homes (42,1%) a 493 dones (23,8%) i a 

705 (34,1%) homes i dones. D’aquesta manera podem dir que predominen les 

imatges que hi surten homes, seguides per les mixtes i les imatges que surten 

dones.  
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Tipus d’imatge vers el gènere 

 

El següent gràfic de barres apilat reflecteix els 3 tipus d’imatge en funció del 

gènere (homes, dones i mixt).  

 

 

De les 1133 imatges que reprodueixen els models de gènere, un 46,2% són 

homes, un 26,5% dones i un 27,3% mixt. De les 452 imatges que 

deconstrueixen els models de gènere, un 64,2% és mixt, un 29% són dones i 

un 6,9% són homes. I de les 483 imatges que aporten coneixement, el 65,2% 

són homes, el 12,8% dones i el 21,9% mixt. 

Observem que els homes ocupen una proporció màxima a les imatges que 

reprodueixen els models de gènere i a les imatges que aporten coneixement, i 

una proporció mínima a les imatges que deconstrueixen els models de gènere.  
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Les imatges mixtes ocupen el percentatge màxim de les imatges que 

deconstrueixen els models de gènere i el segon lloc de les imatges que 

construeixen i de les imatges que aporten coneixement.  

Les dones ocupen el percentatge més baix referent a les imatges que 

reprodueixen els models de gènere i a les imatges que aporten coneixement. 

Aquestes ocupen el segon lloc de les imatges que deconstrueixen els models 

de gènere. 

En síntesi, més de la meitat de les imatges que es troben als manuals 

analitzats reprodueixen els models de gènere, on gairebé la meitat són homes 

(46,2%) i en parts molt iguals estan les dones i el mixt (26,5% i 27,3%, 

respectivament). Les imatges que reprodueixen els models de gènere i aporten 

coneixement es troben en xifres molt semblants, però la seva estructura és 

diferent, en les primeres predominen les imatges que surten homes i dones 

(64%), seguides per les imatges que surten dones (29%) i imatges que aporten 

coneixement (6,9%); en les segones predominen les imatges que surten homes 

(65,2%), seguit per les imatges mixtes (21,9%) i les imatges que surten dones 

(23,8%).  

 

Tipus d’imatges vers l’etapa educativa. 

 

Tots els manuals de Cicle Superior i d’ESO el percentatge d’imatges que 

reprodueixen els models de gènere ocupen un valor màxim, havent molta 

diferència amb les dues altres classificacions. A tots el manuals, exceptuant 

l’Editorial Barcanova 4tESO, el segon lloc més alt és ocupat per les imatges 

que deconstrueixen els models de gènere. Les imatges que aporten 

coneixement ocupen el tercer lloc, i pel que fa als 2 manuals de Cicle Superior, 

el percentatge és molt baix. 

Els manuals de Batxillerat tenen una proporció semblant entre les imatges que 

reprodueixen els models de gènere i les imatges que aporten coneixement. Les 

imatges que deconstrueixen els models de gènere ocupen el percentatge més 

baix en els tres manuals.  
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Manuals vers gènere. 

 

Els manuals de Cicle Superior Editorial Barcanova i Editorial Galera segueixen 

un mateix patró, els dos manuals tenen una alta proporció d’imatges mixtes, 

seguides d’imatges on surten homes i per últim imatges on surten dones.  

 

 

Si analitzem els manuals d’ESO, podem observar que cada manual té un patró 

diferent, tot i això, podem afirmar que la màxima proporció són imatges 

d’homes (Editorial Cruïlla 3rESO, Galera ESO i Santillana 3rESO), en segon 

lloc hi haurien les imatges mixtes (Editorial Barcanova, 3r i 4t ESO) i per últim, 

les imatges que surten dones (Editorial Galera 4tESO). Cal destacar que el 

manual del Grup Promotor Santillana 4t ESO té el mateix percentatge d’homes 

que de dones.  

Els manuals de Batxillerat tenen tots 4 el mateix patró. La màxima proporció 

són imatges d’homes, seguides de les imatges mixtes i en últim lloc les dones.  

Podem concloure que tots els manuals de Cicle Superior, d’ESO, i Editorial 

Barcanova i Cruïlla de 1r Batxillerat el percentatge d’imatges que reprodueixen 

els models de gènere ocupen el valor màxim, on trobem també un valor màxim 

d’imatges d’homes, en excepció dels manuals de l’Editorial Barcanova de 3r i 4t 

d’ESO que el trobem d’imatges mixtes.    

Tots els manuals tenen una baixa proporció d’imatges on surten dones, 

l’Editorial Santillana 1rBATX és el que té la proporció més baixa de dones. Els 
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4 manuals de Batxillerat és caracteritzen per tenir molt poca proporció 

d’imatges de dones i molta proporció d’homes. L’únic manual que té la 

proporció més alta d’imatges de dones és el de l’Editorial Galera 4tESO.   

 

Descripció i anàlisi detallada dels manuals 

 

Primerament, hem fet una descripció i anàlisi dels dos manuals del Cicle 

Superior de l’Educació Primària, en segon lloc dels 6 manuals d’Educació 

Secundària Obligatòria i per acabar els 4 manuals de Batxillerat. Cada etapa 

educativa té una conclusió comparativa dels manuals estudiats.  

 

Cicle Superior 

 

 Cano, A.; Giralt, R.; Medina, X. (2009). Ciutadania. Educació per al 

desenvolupament personal i la ciutadania. Educació Primària. Cicle Superior. 

Editorial Barcanova. [annex1]. 

És un manual de 95 pàgines editat l’any 2009. On trobem un total de 103 

imatges, de les quals, el 60% són imatges que reprodueixen els models de 

gènere, el 36% són imatges que deconstrueixen els models de gènere i només 

un 4% són imatges que aporten coneixement.  

A partir del gràfic podem observar que les dones es troben a les tres 

classificacions de forma decreixent, igual que els homes, però aquests a la 

tercera classificació no hi apareixen.  

De les imatges que reprodueixen els models de gènere, la meitat són homes i 

els altres quarts estan repartits proporcionalment per dones i mixt. En canvi, de 

les imatges que deconstrueixen els models de gènere un 71% és mixt seguit 

d’un 21% de dones i un 8% d’homes. Pel que fa a les imatges que aporten 

coneixement, el 75% són dones i el 25% és mixt.  
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Podem concloure que, més de la meitat de les imatges reprodueixen els 

models de gènere i que en la meitat d’aquestes, surten homes. Tenint en 

compte totes les imatges, el 42% són mixtes, seguides d’un 33% d’homes i un 

25% de dones.    

 

 Puig, J. M.; Martín, X.; Batlle, R.; Carbonell, P.; Dastis, R. (2009). 

Educació per a la ciutadania. Cicle Superior. Editorial la Galera. [annex2]. 

És un manual de 125 pàgines editat l’any 2009. Trobem un total de 74 imatges, 

de les quals, el 61% són imatges que reprodueixen els models de gènere, 

seguit d’un 38% d’imatges que els deconstrueixen  i la resta, un 1%, imatges 

que aporten coneixement. 

 

A partir del gràfic podem observar que tan les dones com el mixt (dones i 

homes junts) només es troben a les dues primeres classificacions, on les dones 

tenen una tendència a decréixer i el mixt a créixer. Els homes ocupen gran part 



Màster Educació Inclusiva TFM Anna Galceran Queralt  

 

63 
 

de les imatges que reprodueixen els models de gènere i el mixt l’ocupa de les 

imatges que els deconstrueixen.   

Podem concloure que, més de la meitat de les imatges reprodueixen els 

models de gènere i que en un 57% d’aquestes, surten homes. Tenint en 

compte totes les imatges, el 43% són mixtes, seguides d’un 37% d’homes i un 

20% de dones.    

 

Conclusió Cicle Superior 

Podem observar que les conclusions dels dos manuals de Ciutadania referents 

al Cicle Superior de Primària són molt semblants. Tots dos tenen un 

percentatge molt baix d’imatges que aporten coneixement i un alt percentatge 

d’imatges que reprodueixen els models de gènere seguit d’imatges que els 

deconstrueixen. Referent a la primera classificació, més de la meitat de les 

imatges són homes i referent a la segona classificació, són mixtes.  

D’altra banda, cal afegir que la majoria d’imatges d’aquests dos manuals estan 

formades per dibuixos, no fotografies.   

 

Educació secundària obligatòria 

 

 Educació per la ciutadania, 3r ESO, Grup Promotor Santillana. [annex3] 

És un manual de 147 pàgines editat l’any 2007. Trobem un total de 237 

imatges, de les quals el 68% són imatges que reprodueixen els models de 

gènere, seguit per les imatges que deconstrueixen els models de gènere i per 

les imatges que aporten coneixement.   

A partir del gràfic podem observar que el 45% de les imatges que reprodueixen 

els models de gènere i el 63% de les imatges que aporten coneixement són 

homes; a parts gairebé iguals, trobem les imatges de dones i les mixtes. En 

canvi, pel que fa a la classificació de les imatges que deconstrueixen els 

models de gènere, el percentatge més alt l’ocupa les imatges mixtes amb un 

71% i el més baix les imatges on surten homes, 7%. 
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Així podem dir que un 68% de les imatges d’aquest manual reprodueixen els 

models de gènere i que un 45% d’aquestes són homes. Tenint en compte totes 

les imatges, el 41% són homes, el 32% mixt i el 26% dones.   

 

 Cano, A.; Casanovas, L.; Cuscó, MªA.; Giralt, R.; Medina, X. (2007). 

Ciutadania. Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania. 3r ESO. 

Editorial Barcanova. [annex4] 

És un manual de 131 pàgines editat l’any 2007. Trobem un total de 142 

pàgines, de les quals el 74% són imatges que reprodueixen els models de 

gènere, un 17% imatges que deconstrueixen els models de gènere i un 9% 

imatges que aporten coneixement.  

A partir del gràfic podem observar que les imatges mixtes ocupen el 

percentatge més alt de les imatges que reprodueixen i deconstrueixen els 

models de gènere, amb un 38% i un 66%, respectivament.  

L’home ocupa el percentatge més baix de les imatges que deconstrueixen els 

models de gènere.  

Pel que fa a les imatges que aporten coneixement, els percentatges són 

similars per les tres classificacions esmentades.  
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Podem concloure que, un 74% de les imatges d’aquest manual reprodueixen 

els models de gènere i que un 38% d’aquestes són mixtes. Tenint en compte 

totes les imatges, el 42% són mixtes, el 29% homes i  l’altre 29% dones.  

 

 Marina, J. A. (2007).Educació per la ciutadania i drets humans. 3r ESO. 

Editorial Cruïlla.[annex5]   

És un manual de 175 pàgines editat l’any 2007, on trobem 185 imatges, de les 

quals el 56% de les imatges reprodueixen els models de gènere, el 31% el 

deconstrueixen i el 13% aporten coneixement.  

 

 

A partir del gràfic podem observar que els homes ocupen la part majoritària de 

les imatges que reprodueixen els models de gènere; en canvi, de les imatges 
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que deconstrueixen, el protagonisme el tenen les imatges mixtes, 67%. Les 

imatges que aporten coneixement estan repartides esglaonadament per 

homes, dones i mixt.  

D’aquesta manera, podem dir que més de la meitat de les imatges d’aquest 

manual reprodueixen els models de gènere, i que un 55% està format per 

homes. Tenint en compte les imatges totals, el 40% són homes, el 35% mixt i el 

25% dones. 

 

 Educació Eticocívica. 4t ESO. Grup Promotor Santillana. [annex6].  

És un manual de 183 pàgines editat l’any 2008. Té un total de 183 imatges, de 

les quals el 57% de les imatges reprodueixen els models de gènere, el 27% el 

deconstrueixen i el 16% aporten coneixement.  

A partir del següent gràfic podem observar que els homes ocupen la part 

majoritària de les imatges que reprodueixen els models de gènere i de les 

imatges que aporten coneixement, amb un 41% i un 79% respectivament.  

Les imatges mixtes seguides per les imatges on surten dones ocupen gairebé 

la totalitat de les imatges que deconstrueixen els models de gènere.  

 

 

 

Com a conclusió, podem dir que més de la meitat de les imatges d’aquest 

manual reprodueixen els models de gènere, i que està format per un 41% 
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d’homes, un 34% mixt i un 25% de dones. Tenint en compte les imatges totals, 

el 37% homes, 37%mixt i 26% dones.   

 

 Cano, A.; Giralt, R.; Soler, A. (2008). Ètica. Educació per al 

desenvolupament personal i la ciutadania. 4t ESO. Editorial Barcanova. 

[annex7] 

És un manual de 143 pàgines editat l’any 2008, on trobem un total de 139 

imatges, de les quals el 69,8% són imatges que reprodueixen els models de 

gènere, el 10,8% imatges que deconstrueixen els models de gènere i un 19% 

imatges que aporten coneixement.  

A partir del gràfic podem observar que les imatges mixtes ocupen gairebé la 

meitat de les imatges que reconstrueixen i un 70% de les imatges que 

deconstrueixen. No trobem cap imatge on surti un home a les imatges que 

deconstrueixen. Les imatges que aporten coneixement estan repartides 

esglaonadament: 59,3% homes, 22,2% dones i 18,8% mixt.  

 

 

 

Gairebé un 70% de les imatges d’aquest manual reprodueixen els models de 

gènere, on un 48,8% són imatges mixtes, un 34% homes i un 17.53% dones. 

Tenint en compte les imatges totals, el 45,3% són mixtes, el 35,3% homes i el 

19,4% dones.  
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 Puig, J. M.; Martín, X.; Batlle, R.; Beltran, J. (2008). Ètica. 4t ESO. 

Editorial la Galera. [annex8] 

És un manual de 125 pàgines editat l’any 2008, on trobem un total de 90 

imatges, les quals estan repartides en imatges que reprodueixen els models de 

gènere (46,67%), en imatges que deconstrueixen els models de gènere 

(41,1%) i en imatges que aporten coneixement (12%).   

 

 

A partir del gràfic podem observar que els homes apareixen en més imatges 

que reprodueixen els models de gènere i les dones amb més imatges que 

deconstrueixen els models de gènere. Pel que fa a les imatges que aporten 

coneixement, el número d’imatges més alt està compartit entre homes i mixtes, 

deixant a tercer lloc les imatges on apareixen dones(11,1%).  

 

La majoria d’imatges d’aquest manual reprodueixen i deconstrueixen els 

models de gènere. A la primera classificació, sobresurten en primer lloc els 

homes (57,1%) i a la segona, les dones (56,36%) seguides de les imatges 

mixtes (35,1%). Tenint en compte les imatges totals, l’ocupen homes i dones 

amb semblant proporció (35,6% i 37,8% respectivament).  

 

 Puig, J. M.; Martín, X.; Batlle, R.; Beltran, J. (2007). Educació per a la 

ciutadania. ESO. Editorial la Galera. [annex9] 
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És un manual de 127 pàgines editat l’any 2007, on trobem un total de 108 

imatges, les quals estan repartides en imatges que reprodueixen els models de 

gènere (58,33%), en imatges que deconstrueixen els models de gènere 

(33,3%) i en imatges que aporten coneixement (8,3%).   

A partir del gràfic, podem observar que els homes apareixen en més imatges 

que reprodueixen els models de gènere i que aporten coneixement i les 

imatges mixtes sobresurten a les imatges que deconstrueixen els models de 

gènere.  

 

 

 

La meitat d’imatges d’aquest manual reprodueixen els models de gènere, on un 

52,4% són homes, un 34,92% dones i un 12,7% mixt. Tenint en compte les 

imatges totals, el 37% són homes, el 33,3% dones i el 29,6%mixt.   

 

Conclusió ESO 

A peu de conclusió dels 7 manuals referents a l’ESO, observem que les 

imatges que reprodueixen els models de gènere sobresurten amb les altres 

imatges estudiades. En els 7 manuals sobrepassen el 56% de les imatges, en 

excepció de l’Editorial la Galera de 4t ESO, que té un 46%. En segon lloc, es 

troben les imatges que deconstrueixen els models de gènere, en excepció de 

l’Editorial Barcanova 4t ESO; i en tercer lloc es troben les imatges que aporten 

coneixement, en excepció, també, del manual de l’Editorial Barcanova 4tESO.   
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Les imatges que reprodueixen els models de gènere segueixen un mateix 

model per tots els manuals (descendent esglaonat: homes- dones- mixt) en 

excepció de 2, referents a l’Editorial Barcanova, on el percentatge més alt és 

ocupat per les imatges mixtes, seguides pels homes i en tercer lloc, per les 

dones.  

En tots els manuals de les imatges que deconstrueixen els models de gènere 

s’observa una molt baixa proporció d’homes, a l’Editorial Barcanova 4t ESO, 

fins i tot nul·la i un percentatge alt d’imatges mixtes, en excepció de l’Editorial la 

Galera 4t d’ESO (que l’ocupa les dones).   

En les imatges que aporten coneixement els homes ocupen el percentatge més 

elevat. Aquest pot anar seguit per les imatges mixtes (Editorial Santillana 

4tESO, la Galera 4tESO i Galera ESO) o per les imatges on surten dones (la 

resta de les editorials).  

Tenint en compte el nombre de pàgines, el rang es troba entre 125 i 183. 

Podem dir que els manuals de l’Editorial la Galera tenen tendència a tenir 

menys pàgines i els del Grup Promotor Santillana més. Dit això, podem 

observar que el nombre de pàgines és proporcional al nombre d’imatges totals.  

Analitzant les imatges totals, observem que els homes ocupen la màxima 

proporció pel que fa a les editorials Cruïlla 3rESO, Galera ESO i Grup Promotor 

Santillana 3rESO; les dones l’ocupen a l’Editorial la Galera 4tESO; i les imatges 

mixtes l’ocupen a  l’Editorial Barcanova 3r i 4t ESO. L’Editorial Grup Promotor 

Santillana 4t ESO té els mateixos percentatges d’homes i mixt. 

 

Batxillerat 

 

 Cortina Orts, A.; Conill, J.; Domengo, A; García, V.D.; Martínez, E.G.; 

Muñoz, A.; Nicolás, J.A.; Salazar, Á.; Smilg, N. (2009). Filosofia i ciutadania. 1r 

Batxillerat. Grup Promotor Santillana. [annex10] 
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És un manual de 317 pàgines editat l’any 2009, on trobem un total de 154 

imatges. El 36,6% d’aquestes reprodueixen els models de gènere, el 14,3% 

deconstrueixen els models de gènere i el 49% aporten coneixement.  

A partir del gràfic podem observar que els homes apareixen en més imatges 

que reprodueixen els models de gènere i que aporten coneixement i les 

imatges mixtes sobresurten a les imatges que deconstrueixen els models de 

gènere.  

 

 

 

La meitat de les imatges d’aquest manual aporten coneixement, on un 61,8% 

són homes, un 9,21% dones i un 29% mixtes. Tenint en compte les imatges 

totals, el 52,6% són homes, el 35,7% són mixtes i el 11,7% dones.  

 

 Vidal González, José (2008). Filosofia. Pensament i Ciutadania, 1r 

Batxillerat. Editorial Barcanova. [annex11] 

És un manual de 337 pàgines editat l’any 2008, on apareixen un total de 202 

imatges, de les quals un 42,57% són imatges que reprodueixen els models de 

gènere, un 16,8% imatges que deconstrueixen els models de gènere i un 41% 

imatges que aporten coneixement.  
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A partir del gràfic podem observar que els homes ocupen el percentatge més 

alt en les imatges que reprodueixen els models de gènere i en les imatges que 

aporten coneixement. En canvi, en les imatges que deconstrueixen, el nombre 

d’imatges més alt és mixt.  

El 84% de les imatges d’aquest manual estan repartides proporcionalment amb 

imatges que reprodueixen els models de gènere i amb imatges que aporten 

coneixement, on les imatges que surten homes ocupen més de la meitat de les 

imatges totals. Tenint en compte totes les imatges, el 49% són homes, el 35% 

mixtes i el 15% dones.   

 

 De Puig, Irene. (2008). Filosofia i Ciutadania. Aprendre a pensar. 

Batxillerat.  Editorial Barcanova. [annex12] 

És un manual de 373 pàgines editat l’any 2008. Apareixen un total de 215 

imatges, de les quals un 37,67% reprodueixen els models de gènere, un 10,7% 

deconstrueixen els models de gènere i un 52% aporten coneixement.  

A partir del gràfic es pot observar que els homes figuren en més imatges que 

reprodueixen els models de gènere i que aporten coneixement i les imatges 

mixtes sobresurten a les imatges que deconstrueixen els models de gènere.  



Màster Educació Inclusiva TFM Anna Galceran Queralt  

 

73 
 

 

 

La meitat de les imatges d’aquest manual aporten coneixement, on un 67,6% 

són homes, un 11,7% dones i un 20,7% mixtes. Tenint en compte les imatges 

totals, el 54,9% són homes, seguit d’un 25,6% mixtes i d’un 19,5% dones.  

 Marina, J.A.; Mateos, A. (2008).Filosofia i Ciutadania. 1r Batxillerat. 

Editorial Cruïlla. [annex13]   

És un manual de 319 pàgines editat l’any 2008, on figuren un total de 219 

imatges. El 48,8% d’aquestes reprodueixen els models de gènere, el 21% 

deconstrueixen els models de gènere i el 31% aporten coneixement.  

 

 

A partir del gràfic podem observar que els homes figuren en més imatges que 

reprodueixen els models de gènere i que aporten coneixement i les imatges 

mixtes sobresurten a les imatges que deconstrueixen els models de gènere.  

Gairebé la meitat d’imatges d’aquest manual reprodueixen els models de 

gènere, on un 51% són homes, un 31% dones i un 18% mixtes. Tenint en 
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compte les imatges totals, el 51,6% són homes, el 21,9% dones i el 26,5% 

mixtes.  

 

Conclusió Batxillerat 

A tall de conclusió dels manuals de batxillerat de diferent editorial, podem dir 

que tots 4 segueixen un patró molt semblant.  

El 80% de les seves imatges estan repartides en imatges que reprodueixen els 

models de gènere i en imatges que aporten coneixement. De la primera 

classificació, els homes ocupen la meitat de les imatges; en canvi, en la segona 

classificació, el percentatge és més elevat (entre un 61- 85%).  Tenint en 

compte la primera classificació, imatges que reprodueixen els models de 

gènere, el manual on surten més imatges d’homes i menys de dones és el de 

l’Editorial Cruïlla; en canvi, tenint en compte la segona classificació, és el Grup 

Promotor Santillana. 

Només un 20% són imatges que deconstrueixen els models de gènere, on més 

de la meitat són imatges mixtes, seguides per les dones i en una molt petita 

proporció pels homes (cap dels 4 manuals arriba al 10% d’imatges d’homes).  

Tenint en compte el nombre d’imatges totals, podem generalitzar que més de la 

meitat d’imatges són homes (entre un 49- 54%), seguides per les imatges 

mixtes (entre un 25- 35%) i en menys proporció les imatges que surten dones 

(11- 21%).  L’Editorial Barcanova és la que compta en més imatges d’homes i 

el Grup Promotor Santillana en menys imatges de dones. Pel que fa a les 

imatges mixtes, l’Editorial Barcanova i la Santillana són les que en tenen més.  

Observant els gràfics anteriors de cada manual, podem arribar a la conclusió 

que segueixen un mateix patró pel que fa a les imatges que deconstrueixen els 

models de gènere i a les imatges que aporten coneixement; en canvi, per les 

imatges que reprodueixen els models de gènere el patró és semblant.  

A la primera classificació, els manuals tenen un patró semblant perquè en tots 

quatre, els homes ocupen el percentatge més alt. Però s’observa un petit canvi 

pel que fa a la proporció d’imatges de dones i mixtes. Als dos primers manuals 
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(Barcanova 1r Batxillerat i Santillana), les dones es troben en menys proporció 

que les imatges mixtes; en canvi, als dos últims manuals (Barcanova Batxillerat 

i Cruïlla) les dones apareixen en més proporció que les imatges mixtes.  

Pel que fa a la segona i tercera classificació podem afirmar que el patró és molt 

semblant, gairebé igual pels 4 manuals. A la segona classificació, imatges que 

deconstrueixen els models de gènere, hi ha una ascensió esglaonada (homes- 

dones- mixt). I a la tercera classificació, hi ha un alt percentatge d’homes, 

seguit del mixt i per les dones. La segona classificació és caracteritza per tenir 

una proporció minúscula d’imatges on surten homes i la tercera per tenir poca 

proporció de dones.  

El nombre de pàgines és molt semblant pels 4 manuals estudiats (317- 337) i 

no és proporcional amb el nombre d’imatges.  
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4. Conclusions 

 

Els objectius generals d’aquest treball han estat estudiar els significats de la 

igualtat i el gènere en la legislació educativa vigent i en una mostra de manuals 

de ciutadania. En interpretar les dades, hem pogut constatar que més de la 

meitat de les imatges dels manuals de ciutadania no contemplen el que mana 

la Llei educativa sobre el foment de la igualtat entre homes i dones, és a dir, 

mentre la llei dicta que s’ha de fomentar la igualtat entre homes i dones, els 

manuals reprodueixen els estereotips de gènere.  

 

Responent a les preguntes de recerca, podem afirmar que la legislació 

educativa estudiada contempla la igualtat entre homes i dones; i que la majoria 

de les imatges dels manuals reprodueixen els models de gènere preexistents 

sense fomentar la igualtat entre homes i dones, havent molt poca visibilització 

de les dones com a font de coneixement. 

 

Pel que fa a les sub- preguntes de recerca referents a l’anàlisi de la legislació 

educativa vigent, en primer lloc, m’he preguntat si la legislació educativa 

contempla entre els seus objectius la igualtat entre homes i dones, on podem 

dir que tota la normativa estudiada contempla entre els seus objectius fomentar 

la igualtat entre homes i dones, exceptuant la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya (LEC), que no té cap objectiu que 

s’hi refereixi. Tota la normativa estudiada, excepte la LEC, fa referència a les 

diferents etapes del sistema educatiu i la LEC no hi fa esment.  

Aquests objectius van evolucionant en el sistema educatiu en funció de la 

maduresa de l’alumnat, podent dir que van d’allò més senzill a allò més 

complex. D’aquesta manera, l’Educació Primària fa un acostament en termes 

d’igualtat entre homes i dones, l’Educació Secundària Obligatòria els enforteix i 

el Batxillerat els valora i els analitza críticament.  

En segon lloc, m’he preguntat si la legislació educativa contempla entre els 

seus instruments la igualtat entre homes i dones, on podem afirmar que la 

contemplen, exceptuant el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel que s’estableix 
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l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, que no té 

cap instrument que s’hi reflecteixi.  

Tant els instruments de la LOE com els de la LEC i com els del Decret 

142/2007 de l’Educació Primària posen de manifest la LO 1/2004, de 28 de 

desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. La 

LOE contempla aquesta Llei en la formació del professorat, en la confecció de 

material curricular i en els canvis de centre per part dels/les alumnes que 

s’hagin vist afectats per actes de violència de gènere. La LEC, la contempla, 

oferint un trasllat immediat a les professores víctimes de la violència masclista i 

en l’aplicació del Pla per a la Igualtat. I el Decret de l’Educació Primària, la 

contempla, en la confecció del seu material curricular.  

Per acabar amb les sub- preguntes de recerca referents a l’anàlisi de la 

legislació, m’he preguntat si els continguts de l’assignatura d’Educació per a la 

ciutadania de les diferents etapes educatives fan menció específica a la igualtat 

entre homes i dones, on ho podem afirmar, amb l’excepció del Batxillerat, a 

l’assignatura de Filosofia i Ciutadania. 

D’aquesta manera, podem constatar que els continguts, igual que els objectius, 

van d’allò més personal i pròxim, a allò més general i complex, motiu pel qual 

molts continguts tenen continuïtat en cursos posteriors.  

Hi ha moltes àrees de Primària, Secundària i Batxillerat que fan referència a la 

igualtat entre els homes i les dones. En són exemples les arts escèniques, les 

llengües, la història del món contemporani, etc. D’aquesta manera, podem dir 

que la igualtat entre homes i dones es treballa de forma transversal al llarg de 

cada etapa educativa. Tot i que a Batxillerat, l’assignatura pròpia de Filosofia i 

ciutadania no tracta temes d’igualtat de gènere, els continguts de les altres 

assignatures ho fomenten, podent afirmar que és l’etapa que tracta de forma 

més transversal aquests temes, seguida de l’Educació Primària i, en últim lloc, 

l’Educació Secundària. Dit això, podem concloure que el fet que hi hagi una 

assignatura específica que fomenti la igualtat de gènere, provoca menys 

transversabilitat d’aquests continguts a les altres àrees.   

 

Pel que fa a les sub- preguntes de recerca referents a l’estudi dels significats 

de la igualtat i el gènere en una mostra de manuals de ciutadania, en primer 
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lloc, m’he preguntat si la majoria de les imatges dels manuals reprodueixen els 

models de gènere o bé els deconstrueixen, arribant a la conclusió que les 

imatges dels manuals que reprodueixen els models de gènere són 

lleugerament superiors a la meitat. També, m’he preguntat quin és el 

percentatge en funció del gènere, on podem afirmar que gairebé la meitat està 

ocupat per homes, i en parts molt iguals, les imatges mixtes i les imatges on 

apareixen dones.  

El percentatge en funció del gènere varia segons la seva classificació. Així, 

podem dir que les imatges que reprodueixen els models de gènere i que 

aporten coneixement tenen un percentatge alt d’imatges masculines, mentre 

que les imatges que deconstrueixen els models de gènere van associades a les 

imatges mixtes.  

 

Analitzant les imatges per etapa educativa, s’observa que tenen patrons 

semblants. Tots ells tenen un alt percentatge d’imatges que reprodueixen els 

models de gènere, exceptuant el manual de Batxillerat, que combina les 

imatges que reprodueixen els models de gènere amb les imatges que aporten 

coneixement. En tots els manuals, les dones ocupen la més baixa proporció en 

les imatges.  

Els manuals d’Educació Primària i Secundària tenen patrons molt semblants. 

En primer lloc, tenen les imatges que reprodueixen els models de gènere, en 

segon lloc les imatges que els deconstrueixen, exceptuant l’Editorial Barcanova 

4t ESO, i en tercer lloc, les imatges que aporten coneixement. La diferència 

entre aquestes dues etapes la trobem en la classificació del gènere. Més de la 

meitat de les imatges de Primària són mixtes i a Secundària hi surten homes.  

Tots els manuals tenen una baixa proporció d’imatges on surten dones, 

l’Editorial Santillana 1r Batxillerat té la proporció més baixa de dones. Els 

quatre manuals de Batxillerat es caracteritzen per tenir molt poca proporció 

d’imatges de dones i molta proporció d’homes. L’únic manual on hi ha una 

proporció més alta d’imatges on surten dones és l’Editorial la Galera 4t ESO. 

Podem concloure que les imatges dels manuals analitzats fomenten molt poc la 

igualtat entre homes i dones, i a mesura que s’avança de curs encara la 

fomenten menys. Tenint en compte que l’Educació Primària és la base de 
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l’ensenyament educatiu, pensem que les imatges fomenten molt poc la igualtat 

entre homes i dones i que la imatge de la dona hauria de ser proporcional a la 

imatge de l’home, ja que en aquesta edat l’alumnat elabora una imatge sobre 

els models de gènere.  

En segon lloc, m’he preguntat si el percentatge de dones i homes de les 

imatges que visibilitzen el coneixement és semblant, on podem afirmar que 

aquest percentatge és molt diferent i està ocupat majoritàriament per homes.  

Més de la meitat de les imatges que aporten coneixement són ocupades per 

homes (65,2%), seguides per les imatges mixtes i, en últim lloc, un 12,8%, de 

les imatges que visibilitzen a les dones. Aquestes imatges descriuen els 

estereotips masclistes del passat, on només els homes podien arribar a ser 

físics, filòsofs, antropòlegs, pintors, formar part d’un quadre, etc. Motiu pel qual 

hi ha molta més proporció d’homes que de dones en aquest tipus d’imatges.  

 

Acabant amb la darrera sub- pregunta de recerca, que engloba tot l’estudi, 

m’he preguntat si hi ha correspondència entre el que s’estableix a la llei 

educativa vigent en relació a la igualtat entre homes i dones i en les imatges 

contingudes als manuals, on podem afirmar que aquesta correspondència no 

és dóna.  

La normativa educativa estudiada fomenta la igualtat entre homes i dones en 

molts dels seus articles i disposicions, com també en els continguts de les 

diferents àrees als Decrets. Fins i tot, la LOE i el Decret 142/2007 de Primària 

tenen una esmena específica sobre els llibres de text i la resta de materials 

curriculars que han de reflectir els principis i valors recollits a la LO 1/2004, de 

28 de desembre, de Mesures de la Protecció Integral contra la Violència de 

Gènere. En canvi, en més del 50% de les imatges dels manuals no es veuen 

reflectides aquestes esmenes, podent concloure que hi ha una desigualtat 

entre els homes i les dones als manuals estudiats.  
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[annex1] 

Cano, A.; Giralt, R.; Medina, X. (2009). Ciutadania. 

Educació per al desenvolupament personal i la 

ciutadania. Educació Primària. Cicle Superior. Editorial 

Barcanova.  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 8 Dibuix d’un nen que es pregunta qui és, com és... 

 2 8 Imatge d’un nadó.  

 3 12 Dibuix d’un nen amb l’escola al seu darrera.  

 4 14 Dibuix d’un nen.  

 5 15 Imatge d’un nen de Mèxic que fa publicitat sobre la Col·lecta Nacional, 
“Por un México sin hambre”, 2007.  

 6 24 Dibuix de tres homes que surten de l’ajuntament.  

 7 30 Urna de votacions. La taula electoral està formada per homes i la 
persona que vota és un home.  

 8 32 Dibuix d’un sobirà grec amb dos homes davall seu.  

 9 36 Dibuix d’un home que vota.  

 10 36 Imatge de dos nens que voten.  

 11 37 Dibuix d’un home polític parlant.  

 12 41 Dibuix d’un home que està pensant.  

 13 41 Dibuix d’un home que vol enviar un missatge de mòbil a l’alcalde.  

 14 45 Un noi portant una bicicleta.  

 15 47 Dibuix de 4 cares d’homes que representen la diversitat cultural.   

 16 48 Tres jueus que llegeixen.  

 17 48 Dibuix d’un nen fent deures.  

 18 52 Dibuix d’un noi que pensa la forma de mediació dels conflictes.  

 19 55 Dibuix d’un nen que està conformat.  

 20 56 Tres nens sud- africans que estan treballant a la terra.  

 21 59 Dibuix d’un noi senyalant el percentatge d’alfabetització.  

 22 61 Un home demanant caritat.  

 23 61 Dibuix de la cara d’un noi pensatiu. (està pensant amb la pobresa).  

 24 64 Un nen que llença les escombraries.  

 25 65 Un nen soldat.  

 26 65 Un nen soldat.  

 27 70 Un nen davant d’un ordinador.  

 28 71 Dibuix d’un nen davant d’un ordinador.  

 29 73 Dibuix d’un nen mirant anuncis.  

 30 76 Dibuix d’un nen davant d’un portàtil.  

 31 85 Homes africans amb una pastera.  

    

DONA 1 7 Imatge d’una nena que es mira al mirall.  

 2 7 Una professora aconsella a la seva alumna.  

 3 10 Dibuix d’una àvia amb la seva néta.  

 4 14 Una nena ajuda a la seva àvia a baixar les escales.  

 5 17 Dibuix d’una nena fent els deures.  

 6 41 Dibuix d’una dona que vol enviar un e-mail.  

 7 41 Dibuix d’una dona gran que vol passar enquestes.  
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 8 54 Imatge d’una nena que porta aparells a la boca.  

 9 60 Dues dones sud- africanes treballant.  

 10 60 Una mare amb la seva filla.  

 11 67 Dibuix d’una nena que pensa quins són els drets que intenten defensar 
el Mil·lenni.  

 12 83 Dones anant de rebaixes de roba.  

 13 84 Una dona que mira l’etiqueta d’una samarreta, per saber si la pot 
comprar.  

 14 93 Dibuix d’una nena que reflecteix l’enunciat d’un exercici sobre 
consumisme.  

    

MIXTE 1 10 Una família menjant a taula, els avis també mengen amb ells.  

 2 16 Una professora felicita als seus alumnes per fer un cartell sobre els 
valors.  

 3 16 Imatge del conte de la Caputxeta Vermella.   

 4 18 Imatge de les cares de nens i nenes. Les nenes estan al mig de la 
fotografia i els dos nens als dos extrems.  

 5 20 Imatge de dos nenes i dos nens. A la dreta trobem les nenes i a 
l’esquerra els nens.  

 6 25 Imatge d’homes i de dones de raça blanca insultant a dues noies 
negres que anaven a votar per la igualtat de drets, als Estats Units 
d’Amèrica, l’any 1965.  

 7 29 Imatge d’una mare amb la seva filla passant pel pas de vianants. Els 
dos cotxes que s’han parat són conduïts per dos homes.  

 8 31 Congrés de diputats. La majoria són homes.  

 9 34 Dibuix un dues dones s’encaixen la mà i dos homes també ho fan.  

 10 35 Imatge del Congrés de Diputats. Hi ha més homes que dones.  

 11 39 Una dona i dos homes fent cua al col·legi electoral.  

 12 40 Gent firmant en contra de la guerra. El càmera és un home.  

 13 48 Fotografia d’una església. El capellà és un home.   

 14 54 Dibuix de dues nenes que tenen punts de vista diferent. Al mig d’elles hi 
ha el mediador.  

 15 71 Gravació de ràdio. Les persones que parlen són dues dones i un home. 
Les persones que es cuiden del so són 2 nois.  

 16 79 Dibuix d’una noia i un noi estudiant i un altre noi davant d’un ordinador.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 14 Un nen porta al seu avi que va amb cadira de rodes.  

 2 82 Dibuix d’un nen que mira l’etiqueta d’una samarreta.  

 3 86 Dibuix d’un home comprant cereals del comerç just.  

    

DONA 1 5 Una nena davant d’un portàtil.  

 2 26 Reunió de dones.  

 3 44 Una dona sud- africana votant.  

 4 49 Dues nenes jugant a futbol.  

 5 56 Imatge d’una dona demanant caritat.  

 6 62 Dibuix d’una dona amb una pancarta que hi posa igualtat.  

 7 74 Dibuix d’una nena davant d’un portàtil.  

 8 89 Dues dones recollint “chapapote” a Galícia.  
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MIXTE 1 6 Imatge d’una classe. Nens i nenes junts.  

 2 7 Imatge d’una família.  

 3 9 Imatge d’un nen i una nena jugant.  

 4 13 Dues noies i un noi jugant a pilota.  

 5 19 Imatge de les Rambles de Barcelona. S’observa mares que passegen 
als seus fills i pares que també ho fan.  

 6 20 Dibuix de 3 nenes i 3 nens.  

 7 26 Un nen, més uns homes i una dona treballant a una fàbrica tèxtil.  

 8 28 Nens i nenes fent un cartell.  

 9 30 Manifestació en contra de la guerra. Mateixa proporció d’homes i dones.  

 10 33 Eleccions al col·legi. La mesa electoral està formada per un nen i una 
nena. La persona qui vota és un nen.  

 11 42 Nens i nenes que pengen un cartell. Vota per millorar.  

 12 43 Dibuix d’un home i una dona que pensen a qui votar.  

 13 44 Astronautes. 5 homes i 2 dones.  

 14 49 Parella. L’home fa el dinar i la dona arregla un radiocasset.  

 15 50 Dos nens i dues nenes parlant sobre una bicicleta.  

 16 51 Debat entre persones. Per una banda hi ha un home i un noi i una noia i 
per l’altra una dona i un noi i una noia.  

 17 57 Dos dones i un home davant d’un ordinador treballant.  

 18 58 Homes i dones treballant en una oficina.  

 19 66 Dibuix de dos nens i dos nenes que creen una ONG que té com a 
objectiu la protecció i la defensa dels drets d’un col·lectiu desfavorit.  

 20 69 Un noi i una noia escrivint e-mails.  

 21 69 Una parella assentada al sofà i els seus dos fills estirats al terra damunt 
d’una catifa mirant la televisió.  

 22 70 Presentadors/es del telenotícies de TV3.  

 23 77 Dibuix de tres noies i un noi mirant un cotxe descapotable nou.  

 24 78 Dibuix de dos nois i dues noies que formen un grup per dissenyar un 
anunci publicitari.  

 25 80 Dos nois i una noia recollint “chapapote” a Galícia.  

 26 84 Persones fent cua en un supermercat per pagar. Primer pla s’observa 
un home.  

 27 92 Dibuix d’un grup de nens i nenes debatint sobre el canvi climàtic.  

    

 

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
DONA 1 46 Marie Curie, física alemanya. Premi Nobel de Química (1911).  

 2 46 Teresa de Calcuta, missionera. Premi Nobel de la Pau (1979).  

 3 46 Angela Merkel, cap del govern alemany.  

    

MIXTE 1 22 Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà (1789). S’observa un 
home i un àngel que sostenen la declaració.  
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[annex2] 

Puig, J. M.; Martín, X.; Batlle, R.; Carbonell, P.; Dastis, 

R. (2009). Educació per a la ciutadania. Cicle Superior. 

Editorial la Galera.  
 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 11 Un home que fa de fuster. 

 2 21 Dos nens somrients.  

 3 26 Imatge de tres homes indígenes.  

 4 29 Un nen tirant les escombraries.  

 5 43 Un nen enfadat.  

 6 45 Un nen jugant a la SP2.  

 7 47 Imatge de dos soldats.  

 8 49 Un nen africà explotat.  

 9 62 Tres nens fan “bulling” a un altre nen.  

 10 69 Imatge d’un nen seriós.  

 11 73 Imatge d’un noi que pertany al col·lectiu “sense sostre”. 

 12 81 Colla de joves assentats a terra.  

 13 82 Dos nens jugant.  

 14 85 Nens jugant a estirar la corda.  

 15 87 Un nen davant de l’ordinador.  

 16 93 Un home amb discapacitat corrent amb una cadira de rodes.  

 17 97 Fotografia dels ulls d’un home.  

 18 98 Nens jugant a bàsquet.  

 19 99 Imatge d’un nen que pensa.  

 20 101 Grup de nois que fan ràfting. Es veuen d’esquena.  

 21 107 Un home conduint una moto.  

 22 107 Un nen travessant el pas de vianants.  

 23 111 Un nen indígena.  

 24 115 Un nen amb un paraigües.  

 25 115 Un nen escoltant música amb walkmans.  

 26 121 Dos nens jugant a escacs.  

    

DONA 1 31 Una nena fent els deures a la seva habitació.  

 2 37 Imatge d’una nena africana.  

 3 65 Dues nenes fan “bulling” a una altra.  

 4 74 Una dona portant a la seva filla amb cotxet.  

 5 79 Una dona portant el menjar a taula i la seva filla posant els tovallons.  

 6 115 Una nena sota la pluja.  

 7 117 Dues nenes parlant.  

 8 119 Imatge d’una nena estalviant per comprar-se roba.  

    

MIXTE 1 19 Nens i nenes mirant la televisió. El comandament el té agafat un home.  

 2 27 Un home i una dona parlant. Un executiu i una membre de 
l’organització ecologista.  

 3 38 Una mare amb el seu fill a d’alt d’un autobús. 

 4 55 Nens i nenes mirant la televisió. El comandament el té agafat un home. 

 5 71 Una àvia cuida a un nen perdut.  

 6 77 Una professora donant classe a dos nens.  
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 7 83 Colla de nens jugant a futbol. Sembla que no deixin jugar a una nena.  

 8 91 Nens i nenes mirant la televisió. El comandament el té agafat un home.  

 9 95 Una nena mirant per la finestra un cotxe ple de foc provocat per un 
home.  

 10 99 Grup d’excursionistes on el guia és un home.  

 11 123 Una mare amb els seus dos fills corren per no ser atrapats pels llops.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 79 Un pare cuinant i el seu fill ajudant a parar la taula. 

    

DONA 1 26 Una dona executiva. 

 2 39 Una nena li cedeix el seient a una àvia. 

 3 41 5 nenes futbolistes d’esquena a la banqueta.  

 4 89 Una nena davant d’un ordinador.  

 5 103 Una nena que guanya els jocs florals.  

 6 103 Una professora presenta els jocs florals.  

 7 125 Imatge d’una nena i una bola del món.  

    

MIXTE 1 7 Nens i nenes rient.  

 2 9 Multitud de gent.  

 3 13 Dos nens i dues nenes d’esquena.  

 4 15 Grup de nens i nenes acompanyats de pares i àvies a la tómbola 
solidària.  

 5 23 Nens i nenes debatent.  

 6 25 Imatge de persones d’esquena.  

 7 39 Una família. On el nen està assegut sobre la falda del pare.  

 8 51 Multitud de gent amb una festa cultural.  

 9 57 Una nena i dos nens africans jugant a corda.  

 10 59 El pare li pren la febre a la seva filla que està al llit.  

 11 61 Grup de nens i nenes excursionistes.  

 12 67 Un  nen i dues nenes parlant i fent-se qüestions.  

 13 74 Una parella d’avis.  

 14 74 Una parella de joves entrant al centre cívic.  

 15 99 Nens i nenes anant a l’escola.  

 16 99 Un nen i una nena anant amb bicicleta.  

 17 99 Un pare jugant amb la seva filla.  

 18 103 Públic d’una imatge dels jocs florals.  

 19 105 Un nen i una nena en un gronxador.  

 20 113 Un avi amb la seva néta.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 33 Pablo Ruiz Picasso.  
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[annex3] 

Educació per la ciutadania, 3r ESO, Grup Promotor 

Santillana (2007).  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 8 Un grup de nens de la índia fent classe.  

 2 8 Un home que riu.  

 3 8 Un noi que porta el cabell mig rapat i pírcings.  

 4 23 Un professor donant classe.  

 5 28 Foto d’un noi, a tall d’exemple dels conflictes amb els companys o de 
l’assetjament escolar. 

 6 33 Un home gran al costat d’un cartell entreculturas.  

 7 45 Un jove que li agrada la festa.  

 8 45 Un pare clàssic.  

 9 45 Un professor. 

 10 45 Un policia.  

 11 50 Un grup d’africans assentats amb cadires al voltant del foc.  

 12 50 Homes budistes menjant.  

 13 50 Dos homes collint fruita.  

 14 51 Imatge de budistes. Aquesta fotografia forma part d’un joc.  

 15 13 Espai públic televisiu. Debat on solament participen els homes.  

 16 51 Dos avis asseguts amb un banc. Aquesta fotografia forma part d’un 
joc. 

 17 51 Un xofer. Aquesta fotografia forma part d’un joc. 

 18 51 Un nen africà molt prim. Aquesta fotografia forma part d’un joc.   

 19 52 Sortida del primer tren amb treballadors espanyols cap a Bèlgica (25 
de març de 1957).  

 20 54 Caiuco amb immigrants interceptat a Las Palmas de Gran Canaria 
(29/05/2006).  

 21 56 Músic de heavymetal tocant la guitarra.   

 22 56 Cantant de heavymetal.  

 23 56 Skin head tocant la guitarra amb la cara pintada de color blanc.  

 24 56 Dos cantants de hip- hop.  

 25 59 Home representant ser l’amo d’un immoble.  

 26 59 Home representant ser el president de la comunitat.  

 27 59 Home representant ser el regidor d’urbanisme.  

 28 60 Fotografia de Càritas, campanya de migració. Es veuen els dibuixos 
de dos homes corrent.  

 29 63 Tres hindús d’alt d’un elefant.  

 30 63 Imatge de dos hindús.   

 31 73 Dibuix d’un Conseller de Benestar Social.  

 32 83 Sessió del Fòrum Econòmic Mundial. Només s’observen homes.  

 33 86 Imatge d’una escola on el servei de neteja fa vaga. Observem un noi 
al mig de la brutícia atònit.    

 34 87 Dibuix d’un home que té la funció d’enllaç sindical.  

 35 87 Dibuix d’un alumne.  

 36 92 Homes recollint “chapapote” a Galícia.   

 37 92 Un home al costat d’una balena mig morta.  

 38 94 Un home treballant a una piscifactoria.  
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 39 101 Dibuix d’un cuiner famós per les seves receptes de carn.  

 40 101 Dibuix d’un membre d’una associació en defensa dels animals.  

 41 101 Dibuix del propietari d’un establiment de menjar ràpid.  

 42 102 Un home recollint brossa.  

 43 104 Un nen jugant amb una pilota que representa ser la bola del món.  

 44 106 Un noi d’alt d’un monopatí.  

 45 106 Un home anant amb bicicleta.  

 46 106 Bombers i policia davant d’un accident de trànsit.  

 47 114 Un home treballant per arreglar el clavegueram. Joves fent curses de 
motos i joves bevent a la porta del bar.  

 48 115 Dibuix d’un estudiant.  

 49 115 Dibuix d’un regidor d’urbanisme.  

 50 115 Dibuix d’un policia.  

 51 115 Dibuix d’un metge del servei de salut.  

 52 117 Grup de rescat de Protecció Civil durant una operació de recerca.  

 53 122 Un home que viu al carrer.  

 54 128 Un home que l’han acomiadat de la feina. Està bevent vi i pensa com 
tirarà la família endavant i com pagarà l’hipoteca de la casa i del 
cotxe.    

 55 129 Dibuix d’un pare de família.  

 56 129 Dibuix d’un director d’una important entitat bancària.  

 57 129 Dibuix d’un home jubilat que ha treballat durant tota la seva vida a la 
construcció.   

 58 130 Nen soldat de l’exèrcit del Front Nacional Patriòtic de Libèria.  

 59 136 Imatge de nens pobres.  

 60 134 Militars.  

 61 134 Imatge d’un metge sense fronteres. .  

 62 134 Imatge de 4 nens darrera un tanc bèl·lic.  

 63 135 Imatge d’un nen petit estirat sobre el llit.  

 64 135 Imatge d’un nen africà plorant.  

 65 135 Imatge de 6 homes tapats de la cara i amb escopetes.  

 66 136 Imatge de dos soldats morts a Txetxènia al 1995.  

 67 140 Tres lames tibetans.  

 68 141 Un soldat ajuda a un refugiat hutu a kibeho, Rwanda.  

 69 143 Dibuix d’un home que dirigeix una fàbrica de detonadors.  

 70 143 Dibuix del general de l’ONU.  

 71 143 Dibuix d’un jove cooperant d’una ONG que està a favor de la pau i el 
desarmament.  

 72 145 Dos voluntaris de la Creu Roja porten a un home mort.  

 73 145 Imatge d’un home africà, mal ferit, damunt d’una llitera.  

    

DONA 1 8 Una dona que riu.  

 2 32 Una noia llegint a la biblioteca 

 3 34 Imatge d’una noia que li han fet “bulling”.  

 4 36 Tres dones dretes llegint un llibre cada una.  

 5 36 Dues peixateres.  

 6 43 Una àvia acariciant a la seva néta.   

 7 43 Fotografia d’una padrina una mica trista, vol reflectir el percentatge de 
gent gran que mor sol.  

 8 45 Una alumna resignada.  

 9 45 Una mare “hippies”. 

 10 47 Imatge d’una noia parlant pel mòbil com a exemple de la Fundació 
ANAR (Ajuda al Nen i Adolescent en Risc).   

 11 51 Una nena xina. Aquesta fotografia forma part d’un joc. 

 12 51 Les cares de dues noies. Aquesta fotografia forma part d’un joc. 

 13 51 Una noia àrab amb mocador al cap. Aquesta fotografia forma part 
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d’un joc. 

 14 51 Una dona africana vestida de colors molt vius i amb unes arracades 
blanques molt vistoses. Aquesta fotografia forma part d’un joc. 

 15 51 Quatre dones àrabs resant. Aquesta fotografia forma part d’un joc. 

 16 53 Dona subsahariana treballant en la collita de taronges a l’Estat 
Espanyol.   

 17 59 Dona representant ser una membre d’una associació cultural local.  

 18 60 Una professora ensenyant a les seves alumnes.  

 19 65 Imatge d’una dona kuwaitiana que porta un burca, la qual va a votar 
per primer cop a unes eleccions municipals al juny del 2006.  

 20 66 Imatge de dones treballant al sector tèxtil, començaments del segle 
XX.  

 21 68 Una dona cuinant.  

 22 69 Una dona fent publicitat d’un producte de neteja.  

 23 69 Una dona fent publicitat dels rellotges swatch.  

 24 70 Una dona parlant per telèfon mòbil, carregada de llibres i amb un 
cove de roba per plegar.   

 25 73 Dibuix de la presidenta de l’Associació de Mestresses de Casa.  

 26 75 Dones vestides de negre manifestant-se en contra de la guerra.  

 27 82 Una noia d’Iran amb mocador al cap mira la propaganda electoral.  

 28 87 Dibuix d’una Empresària del servei de neteja.   

 29 87 Dibuix d’una treballadora del servei de neteja de l’empresa.  

 30 96 Una dona comprant-se un jersei.  

 31 98 Passarel·les de Milà i Romà. Podem observar a 4 models.  

 32 101 Dibuix d’una dona vegetariana.  

 33 106 Dones passant pel pas de vianants.  

 34 115 Dibuix d’una anciana.  

 35 115 Dibuix de la presidenta d’una associació de veïns.  

 36 120 Noies fent atletisme.  

 37 123 Una dona africana amb la seva filla.  

 38 124 Una dona africana amb la seva filla i portant coses al cap per la llar.  

 39 125 Una nena xinesa triant musclos.  

 40 126 Dones treballant a la indústria tèxtil.  

 41 129 Dibuix d’una treballadora social.  

 42 129 Dibuix d’una voluntària de Càritas.  

 43 131 Una dona sud- africana cuidant de la seva filla.  

 44 131 Imatge d’un anunci d’una nena d’Etiòpia. Per una vida millor. Intermón 
Oxfam.   

 45 143 Dibuix d’una dona que és mare de dos soldats.  

    

MIXTE 1 3 Rotllana de nens i nenes ensenyant les cares. Més nens que nenes. 

 2 4 Un noi i una noia somrient. Noi amb un primer pla.  

 3 11 Classe de secundària. Separació per sexes.  

 4 12 Família mirant flors amb l’àvia. Les dones gaudeixen de les flors, 
l’home no.   

 5 17 Home metge i dona infermera.  

 6 19 Metges sense fronteres. Homes cuidant a nenes petites.  

 7 27 Classe. El noi està assentat sol. Separació de sexes.  

 8 29 Classe escalonada ocupada per noies.  

 9 30 Imatge on podem observar una família i dos parelles.  

 10 31 Grup de nois i noies parlant de viatges. 

 11 35 Dues noies parlant a classe i el professor apuntant a la pissarra.  

 12 37 Una parella somrient, on la dona agafa l’home pel braç.  

 13 38 Fotografia d’una família.  

 14 40 Una parella que riuen. El noi agafa a la noia per l’espatlla.  

 15 40 Una noia pensativa amb un primer pla i un noi que l’està mirant en 
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segon pla.  

 16 44 Imatge d’una família, on la dona està asseguda al sofà i el pare està 
de peus renyant al seu fill perquè arriba tard a la nit.  

 17 48 Fotografia d’un noi i una noia que posa d’exemple que la noia es va 
enamorar del noi de la seva vida.  

 18 50 Una noia parla amb un noi que va en bicicleta.  

 19 50 Una mare abraçant als seus dos fills.  

 20 51 Un grup d’africans amb una pastera. Aquesta fotografia forma part 
d’un joc. 

 21 51 Classe on els alumnes estan assentats per sexe. Aquesta fotografia 
forma part d’un joc.   

 22 51 Una colla de gent després d’una riuada. Aquesta fotografia forma part 
d’un joc. 

 23 58 Una família d’africans (home, dona i fill) arriben al seu pis per primer 
cop i tots els seus veïns i veïnes els miren amb mala cara.  

 24 60 Fotografia que representa les persones que viuen i treballen fora del 
seu país. Només podem distingir a una sola dona.  

 25 61 Un home àrab parla amb una cabina telefònica mentre la seva dona 
s’espera.   

 26 72 Una família. La dona està embarassada i es dependenta a uns grans 
magatzems, l’home treballa en un taller mecànic. La sogra cuida el 
seu primer fill que té 1 any.  

 27 77 Un noi i una noia Indis.  

 28 85 Imatge d’una platja. Podem observar una dona amb el seu nen, gent 
prenent el sol... 

 29 96 Multitud de gent passejant-se pel carrer.  

 30 97 Una dona amb el seu fill comprant al supermercat.  

 31 99 Una parella sopant amb un restaurant. El cambrer és un home.  

 32 100 Una família menjant a taula (pare, mare, fill i filla). La mare talla el 
pollastre per repartir-lo.   

 33 102 Manifestació de pagesos davant del Ministeri d’Agricultura. Més 
proporció d’homes que de dones.  

 34 109 Celebració d’un judici. S’observa més homes que dones.  

 35 110 Imatge d’un contenidor del revés al mig del carrer. Observem un 
home gran, un noi jove, dues noies parlant... 

 36 112 Accident de trànsit. S’observa 6 homes i només una dona.  

 37 119 Un grup de nois i noies. Les noies parlen entre elles i els dos nois 
entre ells.  

 38 119 Una parella anant en moto. El noi porta la moto.  

 39 124 Una dona africana aguantant una plata de pastels. Amb un segon pla 
s’observa una rotllana d’homes parlant.  

 40 127 Persones que recerquen coses de valor entre la runa provocada pel 
tsunami del 2005 a Sri Lanka. En un primer pla s’observa la imatge 
d’un home.  

 41 137 Caravana de refugiats procedents de Rwanda, en direcció al Zaire. 
Homes i dones. Els homes porten el cotxe.  

 42 144 Imatge del Tribunal Internacional de Justícia. Hi ha més proporció 
d’homes que de dones.  

 43 145 Imatge d’un metge parlant amb una nena africana. Al seu costat hi ha 
una voluntària i al darrera del metge hi ha una infermera.  

 44 147 Imatge de tres nens i una noia africans.  
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IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 48 Un pare jugant amb el seu fill. 

 2 73 Dibuix d’un psicòleg d’orientador familiar.  

 3 101 Dibuix d’un dietista.  

    

DONA 1 23 Una professora que ensenya matemàtiques.  

 2 59 Una dona representant d’una ONG.  

 3 67 Fotografia de dones treballadores. “Igualtat amb els homes” amb 
l’arribada de sistema democràtic a l’Estat Espanyol.  

 4 73 Dibuix d’una advocada feminista.  

 5 73 Dibuix d’una professora de matemàtiques.  

 6 87 Dibuix de la directora d’una escola.  

 7 97 Dues noies jugant a la play station.  

 8 101 Dibuix d’una científica d’un laboratori d’investigació.  

 9 143 Dibuix d’una dona que té un càrrec polític. Dóna suport a la venda i 
fabricació d’armes.  

    

MIXTE 1 5 Dos noies i un noi . (una de les noies amb cabell curt i el noi  amb 
cabell llarg).  

 2 9 Agrupaments mixtes (noi i noia comparteixen pupitre). 

 3 10 Taula d’eleccions. El centre de la taula està ocupat per una dona.  

 4 13 Un noi i una noia estudiant a la biblioteca.  

 5 15 Congrés de diputats. Podem intuir que la taula central l’ocupa una 
dona, Luisa Fernanda Rudi.  

 6 16 Debat. El punt cèntric l’ocupa una dona.  

 7 17 Mare cridant al seu fill perquè no es posi un pírcing.  

 8 22 Professora ensenyant a un noi i una noia que comparteixen pupitre.  

 9 23 Un professor ensenyant experiments a un noi i una noia al laboratori.  

 10 24 Un professor explicant un exercici a un noi i una noia que 
comparteixen pupitre.  

 11 25 Fotografia d’un grup de professors, alumnes, pares i personal 
d’administració.  

 12 26 Imatge d’un col·legi, amb els nens i nenes que entren a l’escola.  

 13 27 Votacions internes de delegat. Una noia i un noi se’n cuiden d’estar a 
la taula.  

 14 29 Una noia i dos nois parlant.  

 15 34 Imatge d’una escola d’Etiòpia on podem observar nens i nenes.  

 16 36 Una família menjant al jardí de casa, on l’home talla el pa.  

 17 36 Un pare i una filla comprant al supermercat. 

 18 38 Foto d’una família. És una dona qui fa la foto.   

 19 39 Un nen i una nena jugant.  

 20 44 Una colla d’amics (dos nois i dos noies) parlant al carrer.  

 21 56 Grup de gòtics sortint de festa.  

 22 64 Imatge on la meitat és una dona i l’altra és un home. Vol representar 
la igualtat entre sexes.  

 23 77 Un munt d’homes aclamant una dona.  

 24 78 Manifestació d’UGT. A la fotografia podem apreciar més dones que 
homes.  

 25 83 Manifestació antiglobalització a Praga. Amb un primer pla observem a 
dues dones manifestant-se.  

 26 83 Manifestació de l’1 de Maig a París. Proporció igual d’homes i dones.   

 27 90 Joves que participen en política. Imatge d’un primer pla d’una noia.  

 28 91 Imatge d’una dona amb un primer pla. A darrere seu hi podem 
observar homes.  
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 29 136 Un pare amb la seva filla a Bagdad.  

 30 142 Una família. La mare està donant un biberó al més petit i el pare, 
soldat, està agafant el seu fill amb braços.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 NÚM PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 10 Magistrat romà. Roma, Museu Capitolí.  

 2 20 Pau Gasol, jugador de bàsquet 

 3 21 Martin Luther King. Defensor dels drets civils i humans. Premi Nobel 
de la Pau, 1964.  

 4 33 Monument a Jan Amos Comenius a Amsterdam. Comenius és un 
programa de cooperació europea en matèria de l’ensenyament 
escolar.  

 5 35 Frank McCourt, professor i escriptor nord- americà.  

 6 57 Alliberament del camp d’Auschwitz, símbol de l’horror nazi. Imatge 
en blanc i negre que es pot observar a quatre homes darrera una 
reixa.   

 7 62 Nelson Mandela, líder emblemàtic de la lluita contra el sistema polític 
d’apartheid i va arribar a ser el primer President de la República de 
Sud- Àfrica (1994- 1999). En la imatge podem veure com sis africans 
estan damunt del cartell de Nelson Mandela.  

 8 66 Olympe de Gouges. Al 1791, en la Declaració dels Drets de la Dona i 
la Ciutadania, Olympe de Gouges defensava la igualtat entre l’home i 
la dona.  

 9 80 Adolfo Suárez jura el càrrec de president del Govern (05/07/1976) 
davant de Joan Carles I.   

 10 90 Lech Walesa, polític polonès. Va guanyar el premi Nobel de la pau 
l’any 1983 i va ser president de Polònia del 1990- 1995.  

 11 91 Salvador Allende va ser metge i un conegut polític xilè. Fou president 
de Xile entre el 1970 i el 1973.  

 12 93 Stephen Hawking, astrofísic anglès. Va treballar amb les lleis 
bàsiques que governen l’univers.  

 13 104 Jacques Cousteau. Fou un dels defensors del medi ambient més 
influents del segle XX.  

 14 104 Félix Rodríguez de la Fuente. Fou un gran defensor del medi 
ambient i un precursor de la protecció de les espècies animals.  

 15 105 Noah Sealth, més conegut com a Seattle (1786-1866), fou un 
amerindi cap dels duwamish- suquamish. La ciutat de Seattle es diu 
així en honor seu. Va crear el primer manifest en defensa del medi 
ambient i la naturalesa que ha perdurat en el temps.   

 16 118 Luis Montoro, nascut a Albacete, ha treballat molts anys sobre els 
efectes psicològics del món del motor i la seva importància de la 
formació en seguretat viària. És el director de l’ENTRAS, Institut de 
Trànsit i Seguretat Viària de la Universitat de València.  

 17 132 Amartha Sen. Economista hindú, professor de la Universitat de 
Oxford. Conegut pels seus treballs sobre la fam, la teoria del 
desenvolupament humà, l’economia del benestar i els mecanismes 
de la pobresa.   

 18 133 Charles Dickens, escriptor anglès (1812- 1870). Fou defensor dels 
drets de la infància. Famós per Oliver Twist.  

 19 146 Dag Hammarskjöld. Secretari general de la ONU el 1953, es va 
declarar pacifista i va donar a l’Organització una nova orientació. 
Premi Nobel de la Pau, 1961.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/1786
http://ca.wikipedia.org/wiki/1866
http://ca.wikipedia.org/wiki/Duwamish-Suquamish
http://ca.wikipedia.org/wiki/Seattle
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 20 146 Mahatma Gandhi (1869- 1948). Pensador i polític indi. Fou anomenat 
l’apòstol de la no- violència.  

 21 147 Manuel Leguineche, 1941. Periodista espanyol. Ha tingut ocasió de 
presenciar i transmetre algunes de les crisis i conflictes bèl·lics més 
descarnadors del segle XX.   

    

DONA 1 20 Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau, 1992.  

 2 49 Asha Miró, escriptora. 

 3 67 Fotograma de “El somriure de la Mona Lisa”, estrenada al 2003. 
Katherine Watson (Júlia Roberts) va canviar el destí de les joves 
noies que tenia a la classe.  

 4 71 Imatge com dones posen flors a les creus roses que representen la 
lluita dels familiars de milers de dones desaparegudes o 
assassinades a Mèxic. Ciudad Juàrez: Símbol de la Violència 
Masclista.  

 5 76 Artemisia Gentileschi, fou violada als 16 anys pel seu professor de 
dibuix. Pintora del Barroc Italià.  

 6 76 Valentina Tereshkova, primera dona que va viatjar a l’espai com a 
única tripulant i a bord del Vostok 6, que va orbitar al voltant de la 
Terra el 6 de juny de 1963.  

 7 132 La mare Teresa de Calcuta, vocació de servir a Déu i els més 
desfavorits.  

    

MIXTE 1 24 Una aula a la universitat de Bolonya. Miniatura d’un còdex gòtic 
(segles XIII- XIV). El professor (home) està assegut amb un trono 
ocupant bona part de la imatge.  

 2 54 Bateig d’un nen, fill d’una família del Circ Europa (Barcelona, 
2/11/2001). Minoria cultura, el circ.  

 3 57 Fotograma de la pel·lícula Hotel Ruanda(2004), inspirada en la 
guerra de 1994. En la imatge podem veure la cara del protagonista, 
Paul Rusesabagina (Don Cheadle) amb la seva dona Tatiana 
(SophieOkonedo) i un altre home.  

 4 62 Rosa Lee Parks, activista estatunidenca per a l’equiparació de drets 
civils entre blans i negres als Estats Units. En la imatge podem 
observar a Rosa Lee assentada amb un autobús amb un senyor al 
seu darrera.   

 5 89  Imatge d’Activistes d’Amnistia Internacional amb granotes taronja, 
com les que fan portar als reclusos de Guantánamo. Exigeixen el 
tancament de la presó davant d’una còpia de l’estàtua de la Llibertat 
(01/01/2007).   
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[annex4] 

Cano, A.; Casanovas, L.; Cuscó, MªA.; Giralt, R.; 

Medina, X. (2007). Ciutadania. Educació per al 

desenvolupament personal i la ciutadania. 3r ESO. 

Editorial Barcanova. 

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 8 Evolució dels homínids fins a l’home actual.  

 2 11 Foto d’un noi.  

 3 15 Un noi pensatiu dins el llit.  

 4 16 Tres nois amb gorra i xandall.  

 5 24 Imatge de la guerra d’Iraq. Soldat amb una metralleta.  

 6 25 Un nen sud- africà soldat.  

 7 31 Tres soldats iugoslaus.  

 8 34 Imatge d’un tanc que el porta un soldat de les Forces de Defensa 
d’Israel en la frontera amb el Líban.  

 9 40 Desembarcament d’aliments a Somàlia. Homes i nens carregats de 
menjar a sobre del cap.  

 10 43 Dos nois cap- rapats que porten un mocador que els hi tapa mitja cara.   

 11 46 Un nen soldat.  

 12 46 Un nen africà que vetlla pel desenvolupament de les zones rurals, 
controla les plagues de llagostes.  

 13 47 Nens africans a l’escola.  

 14 54 Un soldat.  

 15 57 Recompte de vots. Tres homes.  

 16 59 Professor dins de l’aula.  

 17 78 Cadena de muntatge de cotxes. Només s’hi observen homes.  

 18 79 Dos homes envoltats de televisions. Podem suposar que un home vol 
comprar una televisió i l’altre és el venedor.  

 19 80 Un home al costat d’un cotxe a una concessionària .  

 20 81 Un home pobre demanat caritat.  

 21 81 Un home que porta una màquina per apilar troncs d’arbres.  

 22 82 Un home sud- africà carregat de plàtans.  

 23 85 Un metge d’estètica parlant amb el seu pacient.  

 24 95 Dos homes sud- africans descarregant un camió.  

 25 97 Enregistrament d’un anunci publicitari. Imatge d’un noi assentat a una 
cadira.  

 26 106 Un home mirant mòbils.  

 27 117 Un noi assentat al sofà amb un ordinador portàtil.  

 28 124 Un nen jugant a la psp2.  

 29 125  Imatge d’un videojoc de violència. Un home amb una escopeta.  

 30 126 Imatge d’un nen que li fan “bulling”.   

 31 130 Sud- africans explotats per l’obtenció de recursos naturals.  

 32 130 Tres homes executius fent el “cheking online” a l’aeroport.  

 33 131 Un noi davant d’un ordinador.  

 34 131 Un noi parlant per telèfon mòbil.  

    

DONA 1 10 Dues noies estudiant.  
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 2 15 Una noia davant de l’armari que no sap que posar-se.  

 3 15 Dues noies amb extensions al cabell.  

 4 15 Una noia assentada al carrer amb les mans al cap i amb els llibres al 
seu costat.  

 5 22 Dones d’una tribu d’Àfrica portant aigua amb un recipient a d’alt del cap.  

 6 22 Una nena recollint escombraries 

 7 26 Dona gran cuidant del seu nét i una mare banyant a la seva filla.  

 8 42 Dues dones. Una amb burca i l’altra occidental escrivint un missatge pel 
mòbil.  

 9 44 Dones treballant en una fàbrica tèxtil.  

 10 45 Dones Sud- africanes amb les seves filles fent cua per tenir accés a la 
sanitat.  

 11 50 Fàbrica tèxtil a l’Índia.  

 12 50 Dues noies fent un treball de classe.  

 13 54 Grup de dones amb burca.  

 14 62 Una noia amb les mans a la boca, que representa l’abstencionisme dels 
ciutadans.  

 15 63 Noies àrabs amb mocador dins d’una classe.  

 16 69 Una dona gran descansant al sofà.  

 17 76 Imatge d’un primer pla d’una dona. Al fons es veu un centre comercial.  

 18 77 Una dona fent la recol·lecció de cafè a Jalapa (Nicaragua).  

 19 87 Dues nenes jugant amb plastilina.  

 20 96 Dones dinant abans de tornar a la feina.  

 21 96 Anunci francès de colònia anunciat per una dona.  

 22 100 Una noia escoltant la ràdio.  

 23 100 Una dona venent en un quiosc.  

 24 101 Una dona fent publicitat de l’Anís del Mono.  

 25 102 Una dona davant de l’ordinador mirant publicitat.  

 26 107 Una noia emprovant-se unes bambes.  

 27 107 Dones sud- africanes triant gra de cafè.  

 28 112 Una dona treballant de secretària.  

 29 113 Imatge d’una dona asseguda al costat del mar.  

 30 115 Imatge d’una dona davant d’un ordinador.  

 31 130 Dones xineses treballant en cadena a una fàbrica.  

    

MIXTE 1 7 Una família, pare, mare, fill i filla somrient.  

 2 8 Una dona amb els seus tres fills.  

 3 9 Dues dones cuidant dels seus fills.  

 4 9 Escena del paleolític. Els homes cacen i les dones es cuiden dels fills.  

 5 10 Una mare dóna de pit al seu fill.  

 6 30 Imatge de la sessió de l’Assemblea de les Nacions Unides. Més 
proporció d’homes que de dones.  

 7 32 Imatge de la Declaració Universal dels Drets Humans . Proporció més 
gran d’homes.  

 8 33 Imatge de la Plaça Roja (Moscou). S’observa un soldat i un grup de 
gent.  

 9 37 Una dona sud- africana amb els seus fills.  

 10 38 Acte on podem veure a molta gent. Amb un primer pla hi ha un home 
gran llegint un fulletó.  

 11 42 Una mare índia amb el seu fill.   

 12 43 Manifestació contra l’apartheid a la República de Sud- Àfrica de 1948- 
1991. S’observen més homes que dones.  

 13 44 Grup d’africans amb pastera. Més proporció d’homes que de dones.  

 14 49 Grup de polítics palestins i d’israelians al Pròxim Orient. Proporció més 
alta d’homes; només hi ha una dona.  

 15 55 Un home agafant a una dona de manera violenta.  



Màster Educació Inclusiva Annexos TFM Anna Galceran Queralt  

 

101 
 

 16 60 Eleccions del Parlament europeu. Més proporció d’homes que de 
dones.  

 17 61 Sessió parlamentària del parlament de Catalunya. S’observa més 
proporció d’homes que de dones.  

 18 63 Homes i una dona que es manifesten en contra la guerra.  

 19 64 Revolta d’estudiants a París l’any 1968. Nois i noies perseguits per la 
policia.  

 20 65 Manifestació amb la voluntat d’influir en la presa de decisió política. 
Proporció més alta de nois.   

 21 68 Un metge amb la pacient i la infermera a l’ordinador.  

 22 77 Una parella asseguda a una terrassa a la plaça de Sant Marc (Venècia).  

 23 79 Un grup de gent fent “pilates”. La professora és una dona.  

 24 79 Dos famílies baixant per les escales mecàniques d’un espai comercial. 
Els dos homes porten les bosses de la compra. La dona està amb la 
seva filla.   

 25 83 Colla de gent a la platja.  

 26 86 Multitud de gent a l’aeroport causada per una vaga.  

 27 88 Una dona ensenya als seus dos fills el pastel que s’està fent al forn.  

 28 89 Una dona amb un supermercat preguntant  a l’encarregat sobre un 
producte.    

 29 94 Imatge d’un home demanant caritat i una dona que passa pel seu 
davant.  

 30 98 Dos homes i una dona estan creant un anunci.  

 31 99 Imatge d’un programa de ràdio. Un home està entrevistant a dues 
noies. Els encarregats del so són dos homes.  

 32 103 Gent al cinema.  

 33 104 Gent fent cua per ser atesos (Atenció al Client).  

 34 105 Un noia i un nen que són germans mirant la televisió.  

 35 108 Una família menjant a taula. Cap de taula és el pare.  

 36 115 Imatge de gent que representen que les TIC generen interacció de 
persones i de coneixement.  

 37 117 Dos homes i una dona amb un ordinador al davant parlant de la borsa.  

 38 119 Una dona fent una exposició a tres homes i una altra dona. Com a cap 
de taula hi ha un home.  

 39 119 Dos homes i una dona que treballen amb un ordinador al davant.  

 40 121 Dues noies i un noi davant d’un ordinador. Estan navegant per Internet.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 13 Un pare que abraça el seu fill que plora.  

 2 49 Un mediador gitano envoltat de nens.  

    

DONA 1 47 Dona d’Afganistan dins d’un despatx.  

 2 65 Quatre dones manifestant-se per demanar al govern mesures de 
reducció del consum energètic.  

 3 86 Una dona obtenint un tiquet per aparcar el cotxe.  

 4 90 Una dona pintant un quadre. 

 5 103 Multitud de dones eufòriques a un concert musical.  

 6 116 Dona executiva amb un ordinador al seu davant i parlant per telèfon.  

    

MIXTE 1 11 Pare amb la seva filla reciclen vidre.  
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 2 12 Imatge de nois i noies que representen les relacions interpersonals. 
Mateixa proporció de nois que de noies.  

 3 14 Colla de nois i noies que juguen a estirar la corda. Hi ha més proporció 
de noies que de nois.  

 4 26 Grup de gent multicultural. Mateixa proporció d’homes i dones.  

 5 27 Una dona metgessa que observa a un noi sud- africà.  

 6 27 Un home donant classe de llengua a sud- Àfrica.  

 7 27 Una dona dreta i dos homes asseguts treballant.  

 8 38 Aula de nois i noies. S’observa més nois que noies.  

 9 48 Un noi i una noia dialogant. El noi el trobem de cares i la noia de perfil.  

 10 48 Una mare renyant a la seva filla. El pare està en un segon pla, bevent 
cafè.  

 11 55 Una metgessa atenent a un nen sud- africà.  

 12 56 Jornada electoral a Miami (Estats Units). Mateixa proporció d’homes 
que de dones.  

 13 58 Treballadors exercint el seu dret a vot. Mateixa proporció d’homes que 
de dones.  

 14 62 Un pare acompanyat pel seu fill i la seva filla el dia de les votacions.   

 15 69 Imatges de despatxos. Proporció igual d’homes i de dones.  

 16 99 Un home i una dona mirant la televisió. La dona té el comandament a 
distància a les mans.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 28 Pintura “Declaració d’Independència dels Estats Units” (1776).Només 

hi podem observar homes.  

 2 60 “La presa de la Bastilla”. Marca l’inici de la Revolució Francesa i el 
retorn de la democràcia a Europa. Només s’observen homes.  

 3 66 Membres ponents encarregats de redactar l’avantprojecte de la 
Constitució de 1978. S’observa 9 homes.  

 4 74 Imatge de la democràcia atenenca. Només hi ha homes.  

 5 123 Escultura d’un home pensant.  

    

DONA 1 29 Pintura “Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà”. Trobem una 
dona i un àngel que aguanten la Declaració.  

 2 38 Eleanor Roosevelt (Nova York, 1884– Nova York, 1962) fou la 
primera dama dels Estats Units i activista dels drets humans 

 3 45 Manifestació per la violència de gènere.  

 4 61 Clara Campoamor, advocada i escriptora. Va defensar el sufragi 
femení i impulsà l’aprovació del vot femení en les primeres eleccions 
republicanes.  

    

MIXTE 1 6 Escena de la pel·lícula “A la recerca del foc” de Jean- Jacques 
Arnaud. Imatge d’un guerrer i una dona de la tribu assentats dins 
d’una cova.  

 2 23 Mahatma Gandhi acompanyat de gent de la Índia. Va portar a terme 
el moviment per al canvi social mitjançant la no- violència.  

 3 24 La “Llibertat guiant al poble”, d’EugèneDelacroix. La llibertat està 
representada per una dona envoltada de soldats.  

 4 66 Membres que van participar en la redacció de la reforma de l’Estatut 
de 2006. Hi ha més homes que dones.  

    

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
http://ca.wikipedia.org/wiki/1884
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
http://ca.wikipedia.org/wiki/1962
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans
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[annex5] 

Marina, J. A. (2007). Educació per la ciutadania i drets 

humans. 3r ESO. Editorial Cruïlla.    

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 12 Imatge d’un dibuix d’un nen al costat d’un mono d’alt d’un arbre.   

 2 12 Imatge d’un dibuix d’un home que porta troncs.  

 3 14 Imatge d’un dibuix de dos homes. Un representa Juli César i l’altre un 
ciutadà romà.  

 4 15 Imatge d’un dibuix d’un home romà llegint un escrit amb llatí.  

 5 21 Un nen estira els cabells a un altre nen.  

 6 24 Un home recollint una ampolla de whisky del terra.  

 7 27 Debat a la televisió només format per homes.  

 8 30 Imatge d’un nen ferit de la guerra.  

 9 30 Dibuix de dos homes barallant-se verbalment.  

 10 31 Imatge de soldats d’alt d’un tanc.  

 11 36 Dibuix d’un debat format d’homes a l’època medieval.  

 12 36 Tres metges operant.  

 13 38 Dibuix d’un nen enfadat.  

 14 41 Nois jugant a futbol.  

 15 48 Un home gran assegut a una cadira al costat de casa.  

 16 48 Imatge d’esclaus africans a Amèrica (s XIX).  

 17 56 Dibuix de dos executius parlant.  

 18 59 Pintura d’un home amb una bola del món a les mans.  

 19 60 Un noi estudiant.  

 20 63 Imatge d’un nen esclau.  

 21 65 Un home amb mitja cara pintada 

 22 66 Dibuix ambientat a l’època grega. Un home dorm damunt del llit i 
l’hostaler perquè hi càpigui li vol tallar les cames.  

 23 69 Soldats descarregant un camió. 

 24 70 Dos homes debatent.  

 25 71 Un noi estudiant 

 26 72 Dos homes que porten cotxe.  

 27 74 Dibuix d’un noi llençant les escombraries.  

 28 84 Un home treballant a la construcció.  

 29 86 Imatge d’un nadó 

 30 86 Imatge d’un home.  

 31 88 Dibuix d’un professor corregint exàmens.   

 32 88 Policia posa una multa al conductor del cotxe.  

 33 90 Un home indi després de les conseqüències d’un desastre ambiental.  

 34 93 Imatge d’un nen.  

 35 93 Imatge d’un nen damunt dels deures.  

 36 96 Dibuix d’un home que representa ser un polític.  

 37 96 Dibuix d’un home que representa ser un educador.  

 38 99 Dibuix d’un nen indecís.  

 39 105 Un home religiós resant.  

 40 106 Dibuix d’un aristòcrata renyant a un home.  
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 41 107 Fotografia d’un noi.  

 42  111 Dos voluntaris del “chapapote” a Galícia.  

 43  133 Dibuix d’un noi enrabiat.  

 44 137 Imatge d’un nen content.  

 45 137 Imatge d’un nen que té vergonya.  

 6 140 Dibuix d’un noi anant amb bicicleta.  

 47 141 Imatge d’un home anant amb bicicleta.  

 48 142 Dibuix de tres homes picant pedra.  

 49 143 Manifestació de treballadors per millorar les condicions laborals.  

 50 145 Un home que cull pomes.  

 51 150 Dibuix d’un nen davant de l’ordinador.  

 52 155 Un nen tocant el piano.  

 53 156 Un home amb una càmera de vídeo.  

 54 158 Reunió democràtica africana només formada per homes.  

 55 160 Jutges del Consell General de Poder Judicial.  

 56 166 Dibuix d’un home polític.  

 57 171 Dos nois al costat del mur de separació israelià.  

    

DONA 1 21 Imatge d’una noia pensativa.  

 2 31 Dibuix d’una noia que pensa anar al cinema.  

 3 34 Imatge d’una noia escoltant un conflicte.  

 4 58 Dibuix d’una noia que posa diners a una màquina perquè li prediguin el 
futur.  

 5 60 Dos nenes que són víctimes de la explotació infantil.  

 6 63 Imatge d’una dona estirada que li estan fent “raiki”.  

 7 66 Dues dones musulmanes treballant amb el bestiar.  

 8 67 Una dona gran somrient.  

 9 78 Fotografia d’una dona amb les mans al cap que representa violència de 
gènere.  

 10 79 Fotografia d’una dona que representa violència de gènere.  

 11 86 Imatge d’una nena.  

 12 86 Imatge d’una dona.  

 13 96 Una dona porta bosses de roba a les mans.  

 14 96 Dibuix d’una dona que representa ser sociòloga.  

 15 102 Imatge d’una noia que es mira al mirall.  

 16 112 Imatge d’una passarel·la de models.  

 17 112 Fotografia d’una model.  

 18 113 Fotografia de models amb roba interior.  

 19 123 Dibuix d’una dona estirada al llit pensant amb el noi que li agrada.  

 20 126 Imatges de nenes de la índia.   

 21 132 Imatge de dues dones comprant roba,  

 22 133 Una mare renyant al seu fill.  

 23 137 Imatge d’una noia estudiosa.  

 24 146 Dones africanes que treuen aigua d’un pou.  

 25 152 Una dona xinesa treballant a la indústria tèxtil.  

 26 167 Dues dones índies cosint.  

 27 168 Imatge d’una noia.  

    

MIXTE 1 20 Dibuix d’una mare anant a buscar al seu fill a l’escola. En un segon pla, 
dibuix d’un nen xutant una llauna  de coca- cola.  

 2 22 Representació d’un debat. Com a mediador hi ha el professor. Sembla 
que només parlin els nois.  

 3 29 Congrés Internacional. Hi ha més homes que dones.  

 4 32 Dues dones índies alimentant a un nadó.  

 5 42 Pati d’una escola. Sembla que els nois juguen amb nois i les noies amb 
noies.  
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 6 50 Dibuix de l’antiga Atenes. Els ciutadans es reunien a l’Àgora. Només 
s’observa una dona, la resta són homes.  

 7 61 Imatge d’una escola d’Amèrica Llatina. El professor és un home. Els 
nens i nenes estan separats per sexe.  

 8 68 Colla de nens i nenes pobres.  

 9 76 Colla d’emigrants collint raïm.  

 10 88 Dibuix d’un home jutge d’unes oposicions que li diu a la noia que 
s’examina que la suspendrà, ja que el seu fill vol la seva plaça.  

 11 122 Un home i una dona casant-se.  

 12 124 Família esmorzant. Cap de taula el pare.  

 13 128 Dibuix d’una noia i uns nois adolescents conflictius.  

 14 134 Imatge d’una família d’una tribu.  

 15 140 Un home i una dona menjant en un restaurant. El cambrer és un home.  

 16 148 Imatge de dones amb els seus fills i filles durant la Segona Guerra 
Mundial (1939-1945), els nazis van exterminar milions de jueus.  

 17 153 Imatge del Fòrum Social Mundial a Nairobi (Kenya). Només s’observa 
una dona.  

 18 160 Congrés de Diputats. Més homes que dones.  

 19 160 Reunió del Consell de Ministres. Més homes que dones. Tots els 
càmeres són homes.  

 20 173 Reunió del Fòrum Econòmic Mundial en Davos (Suïssa). Només hi ha 
una dona.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 37 Dos soldats abraçant a un nen petit.  

 2 119 Imatge d’un pare amb el seu fill.  

 3 121 Un home parlant amb el seu fill.  

 4 128 Diàleg entre un pare i un fill.  

 5 130 Dibuix d’un nen mirant al seu germanet petit que està al bressol.  

    

DONA 1 16 Grup de noies somrient.  

 2 31 Dibuix d’una noia que pensa en jugar a futbol.  

 3 53 Imatge de moviments feministes, al final del s XIX, per a l’obtenció del 
vot femení.  

 4 78 Manifestació contra la violència de gènere.  

 5 87 Dues noies cuidant el medi ambient.  

 6 88 Una dona de RRHH que s’encarrega d’entrevistar a la candidata a la 
feina.  

 7 96 Dibuix d’una dona que representa ser Experta en salut.  

 8 96 Dibuix d’una dona que representa ser Experta en Publicitat.   

 9 99 Dues dones tocant la gralla.  

 10 103 Imatge de dues noies que es pinten la cara.  

 11 108 Dibuix d’una dona que pinta un quadre.  

 12 137 Imatge d’una noia enfadada.  

 13 140 Una dona llençant les escombraries.  

 14 150 Dibuix d’una noia que es tapa les orelles quan sent tocar el 
despertador.  

    

MIXTE 1 11 Imatge de multitud de gent.  

 2 34 Dibuix d’un nen estudiant a la biblioteca. Una noia està a punt 
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d’assentar-s’hi al seu costat.  

 3 39 Homes i dones voluntaris netejant el bosc.  

 4 40 Dibuix de nens i nenes jugant a futbol.  

 5 43 Grup de nois i noies asseguts amb un banc.  

 6 54 Dibuix de dos nens i una nena solidaris.  

 7 57 Dibuix d’un home trist i una dona alegre.  

 8 69 Homes i dones manifestant-se pels drets humans.  

 9 74 Un noi i una noia practicant judo o karate.  

 10 75 Imatge d’una classe d’ESO. La professora és una dona.  

 11 81 Un home i una dona cuinant.  

 12 85 Una dona reanimant a un home que està inconscient.  

 13 88 Una jutgessa condemna a l’home que s’ho mereix.  

 14 92 Jugadors i jugadores de futbol.  

 15 94 Imatge d’un home i una dona que no saben quina decisió prendre.  

 16 95 Un nen explica als seus amics (un noi i una noia) que hi ha un nen que 
el vol pegar.  

 17 100 Dibuix d’un nen i una nena que pensen com són.  

 18 104 Un noi i una noia somrient.  

 19 110 Imatge d’un home que té por per pujar a l’avió. Al costat d’ell, hi ha una 
alta executiva llegint el diari.  

 20 118 Imatge d’una família japonesa.  

 21 119 Imatge d’una família occidental.  

 22 120 Grup d’amics.  

 23 122 Imatge d’una parella.  

 24 125 Fotografia d’una parella amb el seu fill.  

 25 127 Fotografia d’una parella. L’home aguanta a la seva filla.  

 26 129 Fotografia d’una parella.  

 27 129 Imatge d’un noi i una noia.  

 28 134 Un pare escolta a la seva filla.  

 29 134 Un pare jugant amb la seva filla a la piscina.   

 30 135 Imatge d’un grup de joves.  

 31 139 Imatge de multitud de gent.  

 32 144 Imatge de nois i noies que representen el dret de l’educació.  

 33 145 Imatge de dues noies i un noi que cooperen juntament.  

 34 149 Associació SOS racisme fa campanya contra el racisme i la xenofòbia.  

 35 151 Una noia fent una exposició. Com a públic té homes i dones.  

 36 158 Imatge d’una taula electoral formada per homes i dones. Una dona 
anant a votar acompanyada de la seva filla.  

 37 163 Eleccions. Home i una dona votant.  

 38 166 Multitud de gent al carrer.  

 39 169 Dibuix d’un noi i una noia corrent.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 47 Mohanda Gandhi. Pensador i polític indi.  

  49 Iqbal Masih, un nen esclau de l’època actual. Un nen pakistanès que els 
seus pares el van vendre a un fabricant de catifes quan només tenia 4 
anys. Als 10 anys va formar part del Front d’Alliberament dels esclaus, 
que denunciava el treball forçat dels nens.   

 2 50 B. Mussolini (1883-1945). Fou el cap d'estat dictatorial d'Itàlia durant el 
període de 1922 fins el 1943. Va ser el creador d'un règim 

http://ca.wikipedia.org/wiki/It%C3%A0lia
http://ca.wikipedia.org/wiki/1922
http://ca.wikipedia.org/wiki/1943
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antidemocràtic anomenat feixisme, en el qual ell va rebre el sobrenom 
de Duce (guia o cap). 

 3 51 Martin Luther King va néixer a Atlanta el 15 de gener de 1929 i, a més 
de ser un famós clergue, va ser un activista en pro dels drets dels 
negres, per la qual cosa va ser retribuït amb el Premi Nobel de la Pau 
de 1964. Així doncs, fou un dels principals líders del moviment per a la 
defensa dels drets civils dels anys seixanta. Morí assassinat el 4 d'abril 
de 1968. 

 4 77 Samuel Eto’o. (Nkon, Yaoundé, Camerun, 10 de març del 1981) és un 
futbolista camerunès amb nacionalitat espanyola. Actualment juga de 
davanter a l'Inter de Milà i a la selecció de futbol del Camerun. Se'l 
considera un jugador llegendari en la història del FC Barcelona, on 
figura com a quart màxim golejador en partit oficial en la història del 
club. 

 5 84 Nelson Mandela (Umtata, Sud-àfrica, 18 de juliol de 1918) és un polític 
sud-africà, actualment retirat, que va ser un dels líders emblemàtics de 
la lluita contra el sistema polític d'apartheid i va arribar a ser el primer 
President de la República de Sud-àfrica (1994 - 1999) escollit per 
sufragi universal a les primeres eleccions nacionals no racials de la 
història del país. 

 6 120 Jorge Luis Borges, escriptor argentí. És un dels autors més importants 
en llengua castellana.  

 7 159 Václav Havel (Praga, Txecoslovàquia 1936) és un escriptor, dramaturg i 
polític txec. Fou l'últim President de Txecoslovàquia i el primer de la 
República Txeca. 

 8 161 EL rei Joan Carles amb el president de la República Portuguesa, Aníbal 
Cavaco Silva.  

 9 162 El rei Joan Carles quan sanciona la Constitució el 1978.  

 10 167 Peter Benenson, fundador de l’ONG Amnistia Internacional.  

 11 172 Richard Nixon, fou el 37è president dels Estats Units des de 1968 a 
1974 i vicepresident entre 1953 i 1961. Va renunciar a la presidència el 
8 d'agost de 1974 amb motiu de l'escàndol de l'espionatge polític a 
l'hotel Watergate. 

    

DONA 1 19 Wangari Maathai. Premi Nobel de la Pau. Va ser la primera dona de 
l’Àfrica que va obtenir un doctorat en biologia. Va dur a terme un 
projecte de creació de boscos per defensar els camps comunals.   

 2 38 Margaret Mead (Filadèlfia 16 de desembre de 1901, – Nova York, 15 de 
novembre de 1978) fou una antropòloga nord-americana. Està 
considerada com una antropòloga pionera que va escriure de forma 
plana per a arribar al públic en general. 

 3 56 Teresa de Calcuta. (Skopje, Imperi Otomà 1910 - Calcuta, Índia 1997) 
fou una religiosa catòlica d'origen albanès guardonada amb el Premi 
Nobel de la Pau l'any 1979. Fundadora de les Missioneres de la Caritat, 
és venerada com a beata per l'Església Catòlica Romana. 

 4 73 Rosa Parks (4 de febrer de 1913, Tuskegee, Alabama - 24 d'octubre de 
2005, Detroit, Michigan) fou una activista estatunidenca per a 
l'equiparació de drets civils entre blancs i negres als Estats Units. 

 5 109 Helen Keller i Anna Sullivan. ( Alabama, Estats Units, 27 de juny de 
1880 - 1 de juny de 1968 ) fou una activista, escriptora i professora 
nord-americana sordcega. Va ser la primera persona sordcega a obtenir 
una llicenciatura universitària. La història de com la seva professora, 
Anne Sullivan va aconseguir de trencar l'aïllament causat per la manca 
de possibilitats de comunicació, permetent el desenvolupament complet 
de la noia que s'ha fet famosa mundialment a partir de la pel·lícula El 
miracle d'Anna Sullivan (The Miracle Worker). 

 6 113 Nieves Álvarez. Primera model que va reconèixer haver patit anorèxia 
quan era adolescent.  

 7 147 Rigoberta Menchú. Al 1992 va rebre el Premi Nobel de la Pau per la 
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seva defensa a les minories indígenes de Guatemala.  

    

MIXTE 1 32 Muhammad Yunus envoltat de dones. Va néixer a Bangla desh, un dels 
països més pobres del món. És un economista bengalí guardonat amb 
el Premi Nobel de la Pau de 2006. 

 2 53 Imatge dels habitants de Papua Nova Guinea. La fotografia representa 
la història de Míriam Wilngal, una petita heroïna.  

 3 55 Pintura. Reivindicació obrera del s. XIX. La dona amb el fill als braços al 
capdavant.   

 4 90 Vicent Ferrer, fundador de la Fundació i ONG que porta el seu nom 
envoltat de tres dones índies.  

 5 124 Pintura. Representació de la família patriarcal.  

    

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Economista
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Nobel_de_la_Pau
http://ca.wikipedia.org/wiki/2006
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[annex6] 

Educació Eticocívica. 4t ESO. Grup Promotor 

Santillana. (2008).  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 20 Imatge de xinesos fent una rua amb dracs.  

 2 22 Fotografia d’un nen que riu.  

 3 22 Fotografia d’un nen a quatre grapes que està enfadat.  

 4 29 Fotografia de dos nens ben avinguts.  

 5 34 Dos homes pescadors.  

 6 34 Esportistes jugant a voleibol.  

 7 38 Grup de presoners detinguts a Bagdad per les forces nord- 
americanes al setembre de 2007.  

 8 41 Imatge d’un manifestant sota les botes de la policia durant una 
manifestació de protesta contra la legislació sobre caça que s’estava 
votant al Parlament Britànic, 2004.  

 9 44 Jugadors de voleibol fent un partit.  

 10 51 Imatge d’un home escalant.  

 11 58 Executiu amb americana parlant per telèfon.  

 12 59 Un home mirant el blat.  

 13 61 Religiosos musulmans assistents al II Congrés Mundial d’Imams i 
Rabins per la Pau, celebrat a Sevilla al 2006.   

 14 69 Detenció per la policia d’un integrant d’una “mara” agrupació de joves 
violents, a Hondures.  

 15 70 Dos executius parlant a una terrassa.  

 16 75 Homes africans que es manifesten en contra al racisme.  

 17 76 Immigrants fent cua per sol·licitar el permís de treball.  

 18 78 Home que porta una màquina per recollir civada.  

 19 84 Nens treballant en una fàbrica de maons a l’Iraq.  

 20 95 Imatge d’un comitè d’experts proposat pel ministre britànic, 1995 per 
tal de proposar unes normes de conducta a la vida pública.   

 21 96 Dos homes que es xoquen la mà.  

 22 101 Tres nois al costat del monument a la Constitució espanyola a 
Madrid.  

 23 105 Polítics i forces polítiques portant una pancarta durant la manifestació 
del 27 de febrer de 1981 en repulsa al cop d’Estat del 23 de febrer.  

 24 109 Recompte de vots a les eleccions autonòmiques de la Comunitat 
Valenciana (30 de maig 2007). Només s’observen homes.  

 25 114 Una cara d’un nen.  

 26 114 Una cara d’un nen.  

 27 114 Una cara d’un home que porta ulleres.  

 28 115 Tres nens treballant amb una fàbrica de roba.  

 29 115 Un nen treballant a la construcció.  

 30 116 Dos nens vivint en “xaboles”.  

 31 121 Un grup d’emigrants a bord d’un “cayuco” intentant recollir ampolles 
d’aigua que els llancen des d’una embarcació de Salvament Marítim.  

 32 127 Un nen fent publicitat de la coca- cola.  

 33 128 Transaccions a la Borsa de Londres. Només s’hi observen homes.  

 34 130 Imatge de la pesca de la tonyina al Mediterrani.  

 35 130 Immigrants clandestins rescatats per un patruller de la Guàrdia Civil a 
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Fuerteaventura.  

 36 133 Miners rentant la grava a la recerca de diamants a les mines de 
Foidu, a Sierra Leone.  

 37 146 Dos homes arreglant un cotxe.  

 38 150 Un home plantant un arbre.  

 39 156 Un home iraquià en plena guerra.   

 40 158 Homes construint el Mur de Berlín.  

 41 164 Soldats de l’exèrcit dels Estats Units que es preparen per assaltar 
una casa a l’Afganistan a la recerca d’armes i explosius davant de la 
mirada del propietari i el seu fill.  

 42 166 Marxa per la pau a Nova Delhi (2005). Els manifestants demanen la 
pau entre l’Índia i el Pakistan.  

 43 167 Soldats de Corea del Nord i Corea del Sud fan guàrdia a la línia de 
demarcació que separa tots dos països al post de Panmunjon.  

    

DONA 1 6 Una dona parlant pel telèfon mòbil.  

 2 10 Grup de dones fent “aquagym”.  

 3 12 Fotografia de dues nenes bessones.  

 4 14 Una dona plora davant de la tomba del seu xicot, un militar mort a 
l’Iraq al febrer del 2007.  

 5 20 Dones índies venent al mercat.  

 6 39 Una àvia abraçant a la seva néta.  

 7 44 Dona fent gimnàstica artística.  

 8 44 Dones fent una cursa d’atletisme.  

 9 44 Dones fent un ball de gimnàstica rítmica.  

 10 58 Fotografia de dues noies que s’abracen.  

 11 65 Una dona que cultiva flors.  

 12 77 Grup de dones remenen escombraries per trobar aliments, Sarajevo, 
durant l’antiga guerra de Iugoslàvia, 1995.  

 13 79 Tres noies parlant.  

 14 86 Dones discapacitades treballen a un taller tèxtil de la Índia.  

 15 104 Una dona votant.  

 16 114 Una cara d’una dona gran.  

 17 115 Una nena xinesa treballant portant caixes.  

 18 117 Tres dones venent cervesa a Tonru, al nord de Camerun.  

 19 117 Tres dones maputxes durant la celebració de l’any nou a Santiago, 
Xile.  

 20 119 Una dona amb les seves tres filles demanat caritat.  

 21 170 Quatre dones somrient.  

 22 170 Una dona africana carregada de rames d’arbres.  

 23 172 Anunci d’electrodomèstics als anys cinquanta en el qual se subratlla 
la imatge de la muller feliç a la seva llar confortable, que seria 
objectiu dels atacs de les primeres feministes.  

 24 173 Una mare assentada al sofà amb la seva filla.  

 25 176 Una dona afgana es posa el burca abans de sortir al carrer.  

 26 178 Una dona es tapa la cara amb les mans.  

    

MIXTE 1 6 Fotografia d’una família. La mare abraça a la seva filla i el pare està 
sobre el seu fill.  

 2 6 Fotografia de nois i noies. Les cares de les noies es troben al centre 
de la fotografia i la cara dels nois al voltant.  

 3 10 Fotografia d’un grup de nens i nenes d’un centre excursionista. Al mig 
hi han les nenes i a cada extrem un nen.  

 4 15 Imatge del bany ritual al riu Ganges. Els homes es banyen i les dones 
estan assentades al costat del riu.  

 5 16 Dues noies amb bicicleta preguntant a un pastor alguna ruta.  

 6 34 Dues noies i dos nois que miren la televisió. Les noies estan a una 
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banda i els nois a l’altra banda del sofà.  

 7 34 Reunió executiva. Dos homes i una dona.  

 8 38 Marxa contra l’explotació dels infants com a mà d’obra que va tenir 
lloc a Manila, Filipines, el 2005. Els nois porten les pancartes.  

 9 48 Imatge de la Inauguració de la X Cimera Iberoamericana de caps de 
govern, celebrada a la ciutat de Panamà, 2000. Només hi ha una 
dona.  

 10 50 Fotografia d’una família. La mare agafa el seu fill a braços.  

 11 52 Imatge de líders religiosos en la cerimònia d’inauguració del 
Parlament de les Religions que es va celebrar al Fòrum Universal de 
les Cultures, 2004. Hi ha més homes que dones.  

 12 58 Tres dones i un noi ballant al costat d’un autobús. Dues noies ballen 
juntes.  

 13 59 Tres nenes i un nen africans carregats de menjar. El nen és petit i ja 
va carregat.  

 14 66 Un executiu dins d’un autobús treballant amb un portàtil, primer pla. 
Una dona parlant pel telèfon, segon pla.  

 15 74 Imatge d’una manifestació laboral. S’observa que els homes estan 
més a la banda dreta i les dones a la esquerra.  

 16 75 Grup de gent que és manifesta a favor de la democràcia. Qui porta la 
pancarta és un home.  

 17 81 Imatge d’una escola pública dels Estats Units, 1900. Separació de 
gènere.  

 18 87 Homes i dones, Activistes d’Amnistia Internacional concentrats 
davant de l’ambaixada dels Estats Units a Londres (2007). 
Demanaven als Estats Units el tancament del centre de detenció de 
Guantánamo, a Cuba. En la fotografia hi ha més homes que dones.  

 19 94 Imatge d’un judici. S’observa més homes que dones.  

 20 98 Un policia multa a una jove motorista per no portar casc.  

 21 104 Imatge del Congrés de Diputats. Proporció més d’homes que de 
dones. 

 22 107 Imatge de la Sessió al Congrés dels Diputats. Proporció més 
d’homes que de dones.  

 23 108 Cartells electorals per les eleccions a la presidència que van tenir lloc 
a l’Azerbaidjan, el 2003. Un dona passant davant dels cartells.  

 24 109 Míting electoral en les darreres eleccions presidencials de 
Guatemala.  

 25 110 Imatge d’un votant utilitzant la cabina habilitada per salvaguardar el 
secret de la seva votació. Un dona al costat de la cabina asseguda 
amb una cadira.  

 26 115 Fotografia d’una aula. Hi ha més nens que nenes.  

 27 135 Enregistrament d’un programa televisiu. La dona fa de presentadora 
al programa, el càmera és un home.  

 28 141 Assemblea General de les Nacions Unides. Qui surt per la pantalla és 
un home.  

 29 143 Fotografia durant unes noces celebrades a la catedral catòlica de 
Londres. Podem observar més homes que dones.  

 30 143 Batuda de la policia filipina durant una operació per desarticular una 
organització de tràfic de menors. S’observa a tres joves i un senyor 
policia.  

 31 146 Una parella comprant una rentadora. El venedor és un home.  

 32 147 Un pallasso jugant amb una nena.  

 33 148 Actuació d’un grup iranià Zarb trio a la plaça San Jorge de Cáceres. 
Hi ha molt públic.  

 34 152 Votació d’un home durant el referèndum celebrat a Finlàndia el 1994. 
La taula electoral està formada per homes i dones.  

 35 160 Refugiats procedents de les zones de Bòsnia i Hercegovina i Kosovo 
arribats de Suïssa, durant la guerra de l’antiga Iugoslàvia. La majoria 
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són homes.  

 36 160 Habitants de Beirut observant les destrosses dels bombardejos al 
2006.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 28 Un pare que juga amb el seu fill.  

 2 180 Anunci de la campanya de l’Institut Català de les Dones “L’amor ha de 
ser lliure”, que pretén simbolitzar els joves contra la violència de gènere. 

    

DONA 1 11 Una dona presonera. 

 2 12 Dones japoneses vestides segons l’estil de la tribu “gòtica” a la qual 
pertanyen.  

 3 17 Una dona buscant feina a partir d’un diari.  

 4 46 Imatge d’una jugadora de bàsquet desmoralitzada. 

 5 49 Dones índies en una manifestació en contra de la celebració del 
concurs Miss Món.  

 6 55 Estudiants musulmanes es manifesten davant del centre cultural 
francès de Beirut (2004) per protestar contra la prohibició del vel islàmic 
a les escoles franceses, que consideren un atemptat contra la llibertat 
religiosa.  

 7 59 Fotografia d’una cuinera d’elit.  

 8 66 Dona executiva surt de la feina i està eufòrica.  

 9 75 Dues dones àrabs que demanes justícia.  

 10 82 Una dona científica amb un tub d’ADN a les mans.  

 11 86 Tres noies voluntàries de Greenpeace estan situades amb una llanxa 
davant d’un vaixell mercant que transporta fusta. Es manifesten en 
contra la tala massiva il·legal d’arbres al Parc Nacional TanjunPuting, a 
Kalimantan, Borneo.  

 12 116 Una dona jugant a golf.  

 13 128 Unes nenes que pertanyen a l’ètnia Padaung o de les “dones girafa” 
mirant la televisió.  

 14 133 Dues treballadores d’una petita empresa de mobles de bambú de 
Bangla Desh, finançada amb microcrèdits del Banc de la Dona i els 
Pobres que funciona en aquest país.  

 15 136 Una nena llegint el diari.  

 16 152 Dues noies jueves menjant una pizza a la Pizzeria Koner al barri 
parisenc del Marais.  

 17 170 Tres dones manifestant-se pel dret a votar.  

 18 172 Manifestació de feministes en el decurs de la 30a Convenció 
Republicana, celebrada a Miami, Estats Units.  

 19 176 Una dona col·loca una creu durant l’acte celebrat a la plaça de 
l’Ajuntament de Barañain, Navarra, convocat per l’Asociación de 
Mujeres Progresistas de Bairañain per homenatjar les víctimes de la 
violència de gènere.  

 20 179 Dones pakistaneses es manifesten pels seus drets el 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona.  

    

MIXTE 1 6 Dues noies i un noi prenent un cafè a la terrassa d’un bar.  

 2 6 Imatge d’una multitud de gent. Observem tan homes com dones.  

 3 7 Informació del DNI electrònic, home i dona.  

 4 7 Una família rentant-se les dents davant del mirall.  
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 5 13 Imatge d’una dona que camina amb el seu millor vestit per anar a la 
feina davant d’un franctirador, tot i que la ciutat estava assetjada. 
Sarajevo, 1993.   

 6 23 Imatge d’un nen tocant el piano i una nena tocant la flauta travessera.  

 7 26 Un nét amb la seva àvia.  

 8 26 Una parella d’adults abraçats contemplant la mar.  

 9 27 Un infermer donant de menjar a una pacient.  

 10 30 Imatge d’una família alemanya que els pares juguen amb els seus fills.  

 11 59 Uns pares jugant amb el seu fill.  

 12 63 Imatge d’una parella. La dona abraça a l’home.  

 13 68 Imatge d’una dona bengalí que mostra alegria perquè ha pogut comprar 
estris de pesca gràcies a un préstec del Grammeen Bank, el banc de la 
dona i els pobres de Bangla Desh. La ret per pescar peixos és 
subjectada per dos homes bengalins.  

 14 97 Dues noies a Nova Delhi participen en una campanya de recollida de 
signatures per salvar el tigre. A darrere d’aquestes s’observa un noi que 
fa cua per firmar.  

 15 104 Grup de dones manifestant-se per alguna cosa. També hi ha algun 
home.  

 16 122 Manifestació a les Filipines en el Dia Internacional dels Drets Humans, 
2004. Mateixa proporció d’homes i dones.  

 17 136 Enregistrament del programa de Televisió Espanyola “Tengo una 
pregunta para usted” en què els ciutadans plantegen preguntes a 
membres del Govern i dels principals partits polítics. Mateixa proporció 
d’homes que de dones.  

 18 140 Nens i nenes agafant una bola del món.  

 19 140 Multitud de gent passejant pel carrer a la Xina.  

 20 153 Una professora debatent amb els seus alumnes.  

 21 164 Manifestació de l’ONG Movimiento Río de la Paz, a Rio de Janeiro, 
Brasil, 2007. Una dona, al costat, corrent pels manifestants.  

 22 166 Manifestació pacifista, 1963.  

 23 170 Un home i una dona parlant.  

 24 171 Un home i una dona servint el menjar.  

 25 173 Manifestació a Barcelona el Dia de la Dona Treballadora (8 de març 
2002).  

 26 180 Imatge d’una família.  

 27 181 Imatge d’una escola. El professor explica els dubtes als seus alumnes.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 8 Dues cares de dos homes. Relleu anomenat dels Comediants a les 

ruïnes romanes de Sàbrata, a Trípoli (Líbia). Representa màscares 
teatrals.  

 2 9 Èdip i Esfinx (1808- 1827), oli de Jean- Auguste- DominiqueIngres. 
París, Museu del Louvre.  

 3 18 Fotograma de la pel·lícula Un lugar en el Mundo. Imatge dels dos 
protagonistes.  

 4 21 Antonio Machado (1875- 1939) fou un poeta, escriptor i intel·lectual 
espanyol.  

 5 32 Fotograma de la pel·lícula Au revoir les enfants. A la fotografia només 
es veuen nois.  

 6 37 Fotografia del pakistanès Aisam- UI- HagQureshi i l’indi RohanBopanna 
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celebrant la seva victòria a la final de dobles de l’Open Castella i Lleó, 
2007.  

 7 40 Newton, dibuix de William Blake (1804- 5). Londres. TateCollection. 
Dibuix de Newton nu dibuixant .  

 8 42 DjimonHounson en un fotograma de Diamant de sang.  

 9 54 Imatge del tennista Rafael Nadal amb el trofeu de Roland Garros, que 
va guanyar l’any 2006.  

 10 75 Imatge de l’epitafi a la tomba d’un governador de l’antic Egipte.  

 11 100 Fotograma de la pel·lícula MasterandComander, dirigida el 2003 per 
Peter Weir. Imatge del capità Jack Aubrey i el seu vaixell durant les 
guerres napoleòniques.  

 12 118 L’actor Al Pacino en el paper de Shylock en la versió cinematogràfica 
d’El mercader de Venècia, dirigida el 2004 per Michael Radford.  

 13 120 Albert Einstein (1879 - 1955) va ser un físic d'origen alemany, 
nacionalitzat posteriorment suís i estatunidenc. És el científic més 
conegut i important del segle XX. L'any 1905, publicà la seva Teoria 
Especial de la Relativitat. 

 14 125 Fotograma de la pel·lícula Un franco, 14 pesetas.  Un home al costat 
d’un nen.  

 15 135 Fotografia de la pel·lícula Ciutadà Hane, dirigida per Olson Welles el 
1941.  

 16 142 Pintura. Un noble rep homenatge al seu senyor. Miniatura pertanyent al 
còdex medieval de Le Roman de Tristan.  

 17 142 Lluís XIV, prototip del monarca absolut, retrat per 
HyacintheRigaud(1701). París.  

 18 145 Imatge del polític laborista britànic Ashley Bramallretartint llet als nens 
d’una escola anglesa (4 d’octubre de 1971).  

 19 148 Imatge de John Lennon.  

 20 156 Mohanda Gandhi (2 d'octubre de 1869 - 30 de gener de 1948); va ser 
un pensador i polític indi. 

 21 157 Fotograma de la pel·lícula La lengua de las mariposa de José Luis 
Cuerda. Imatge d’un nen enfadat a punt de tirar una pedra.  

 22 167 Martin Luther King, va néixer a Atlanta el 15 de gener de 1929. Va ser 
retribuït amb el Premi Nobel de la Pau de 1964. Així doncs, fou un dels 
principals líders del moviment per a la defensa dels drets civils dels 
anys seixanta. Morí assassinat el 4 d'abril de 1968. 

 23 168 Fotograma de la pel·lícula Platoon. Imatge de soldats.  

    

DONA 1 178 La jutgessa Raimunda Peñafort, titular del Jutjat número 1 de València, 
en la presentació del seu llibre Una juez frente el maltrato (2005).  

    

MIXTE 1 24 El pintor i la model, oli de Pablo Picasso (1963). Madrid. Museu 
Nacional Centre d’Arts Reina Sofia. La model està nua.  

 2 45 Nenes amb vestit blanc i al mig d’aquestes un nen, al fotograma de Billy 
y Elliot.  

 3 106 El rei signa la Constitució al Congrés el 12 de juliol de 1979.  

 4 155 Fotograma de la pel·lícula de Breadand Roses. Imatge dels dos 
protagonistes.  

 5 183 Fotograma de la pel·lícula Frankie i Johny. Imatge dels dos 
protagonistes. 
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[annex7] 

Cano, A.; Giralt, R.; Soler, A. (2008). Ètica. Educació per 

al desenvolupament personal i la ciutadania. 4t ESO. 

Editorial Barcanova.  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 7 Grup de nois muntant un cotxe.  

 2 11 Dos homes escalant.  

 3 16 Dibuix d’un home que va amb cotxe.  

 4 18 Imatge d’un home que pot triar el seu camí.  

 5 24 Un investigador al laboratori.  

 6 25 Estudiants universitaris cremant fotografies de Wiranto i Susilo 
Bambang Yudhoyono.   

 7 44 Judici de Nuremberg. (21 de setembre de 1946).  

 8 46 Presos a la base militar nord- americana de Guantánamo (Cuba).  

 9 48 Dos homes controlant els nivells de radioactivitat en terres  de 
conrreu contaminades. (Txernòbil, 1986).  

 10 52 Judici principal de Nuremberg (30 de novembre de 1945).  

 11 62 Imatge de la diversitat de partits polítics al Parlament de Catalunya 
2006. Només s’hi van presentar homes.  

 12 64 Imatge de la cambra dels comuns a l’abadia de West- minister, a la 
Gran Bretanya, al segle XVII.  

 13 83 Home treballant com a consultor d’inversions.  

 14 84 Dibuix d’un home prim donant de menjar a un home gras. Aquesta 
imatge es manifesta a favor de la condonació del deute extern als 
països desenvolupats.  

 15 86 Imatge d’un home treballant a casa com a dissenyador.  

 16 87 Imatge de joves d’un país musulmà vestits amb roba tradicional.  

 17 99 Dibuix de dos nois musculosos volen estovar a un nen. Dos altres 
nois s’ho miren com qui no vol la cosa.  

 18 100 Dos nois que s’estan barallant.  

 19 102 Imatge d’un atemptat terrorista a Jerusalem (Palestina). Tots els 
sanitaris són homes.  

 20 104 Un home ben vestit sembrant llavors. “Obtenim allò que sembrem”.  

 21 105 Imatge que ens ensenya com pensava un home de l’Edat de la Pedra 
i com pensa un militar.   

 22 106 Quatre afroamericans aguantant una pancarta per la no-violència.  

 23 109 Un home pobre dormint al carrer.  

 24 110 Quatre militars.  

 25 111 Desembarcament de productes alimentaris procedents d’Itàlia a la 
platja de Berbera (Somàlia). Tots són homes.  

 26 111 Imatge d’un nen obligat a ser soldat.  

 27 113 Dos soldats preparant un míssil.  

 28 114 Un àrbitre ensenyant targeta vermella a un jugador de futbol.  

 29 116 Imatge de militars francesos (cascos blaus) que deixen Tyre i es 
dirigeixen a patrullar pobles libanesos del sud sota control militar 
israelià.  

 30 126 Soldat amb una metralleta.  

 31 127 Partit de futbol. El públic que es veu en aquesta imatge està compost 
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només d’homes.  

 32 131 Voluntaris recollint “chapapote”, Galícia, 2002.  

 33 132 Imatge de l’associació nens amb càncer. Dibuix d’un nen.   

    

DONA 1 6 Una noia que es mira al mirall.  

 2 9 Una noia que es mira al mirall. 

 3 17 Una dona que fa publicitat del perfum Carolina Herrera.  

 4 26 Dones del tercer món treballant al camp.  

 5 29 Passarel·la de models.  

 6 34 Dones treballant en un camp d’arròs al Sud- est asiàtic. 

 7 35 Dones cobertes amb burca caminant per un mercat de Kàbul.  

 8 37 Explotació laboral d’una menor d’edat a Nepal.  

 9 38 Una noia que es pesa amb una bàscula.  

 10 51 Imatge de dues víctimes civils atacades per policia sèrbia durant la 
guerra dels Balcans.  

 11 79 Una dona sud- africana treballant al camp.  

 12 83 Una dona treballant a una empresa tèxtil.  

 13 85 Manifestació contra el corralito a Argentina, 2001. Imatge de dues 
dones manifestant-se.  

 14 98 Dues dones caminant per un barri devastat de la ciutat de Sarajevo 
l’any 1996 (Bòsnia i Hercegovina).  

 15 100 Mare i filla estan dialogant.  

 16 109 Una dona consumint, comprant roba.  

 17 112 Una padrina amb un caminador acompanyada de la infermera.  

    

MIXTE 1 7 Un noi i una noia mirant una bandera. El noi assenyala la bandera 
com si li ensenyés a la noia.  

 2 8 Grup de gent castellera. Podem observar més proporció d’homes que 
de dones.   

 3 11 Grup de nois i noies a la biblioteca. Separació de gènere.  

 4 13 Família multicultural.  

 5 17 Una dona i un home que salta d’un helicòpter que fan publicitat dels 
rellotges LOTUS.  

 6 19 Una parella de gent gran pobra.  

 7 19 Una parella de joves. On l’home parla per telèfon mòbil i la dona està 
remenant la bossa de mà.   

 8 20 Protesta per la detenció de tres companys insubmisos (1 de març 
1989, davant del Govern Militar de Barcelona). Observem militars 
(homes), homes portant la pancarta i una dona a la porta.  

 9 36 Un home agafant a la seva dona. (violència de gènere).  

 10 45 Camp de refugiats a Etiòpia. Primer pla, s’observen a dues dones 
amb els seus fills.  

 11 45 Escola de Jamaica. El professor és un home, les alumnes es troben 
al davant de la classe i els alumnes al final.   

 12 48 Participants en la cimera de Rio de Janeiro del 2001. Només es 
distingeix una dona, la resta són homes.  

 13 51 Imatge dels refugiats hutus provinents del Zaire que retornen a 
Rwanda. (1996). La majoria són homes.  

 14 61 Parlament de Catalunya. La majoria són homes.  

 15 60 Colla d’estudiants que es manifesten per tenir un habitatge digne. Al 
capdavant de la manifestació podem observar més homes que dones.  

 16 64 Acte de la proclamació del rei Joan Carles I com a monarca 
d’Espanya per les Corts Espanyoles, l’any 1975. Gairebé tots són 
homes.  

 17 66 Sessió parlamentària al Parlament de Catalunya. Gairebé tots són 
homes.  

 18 69 Ciutadans i ciutadanes exercint el seu vot. Podem observar un home 
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gran que va a votar sol i al seu darrera parelles que van a votar 
juntes.  

 19 70 Sessió parlamentària al Congrés dels Diputats. Hi ha més homes que 
dones.  

 20 78 Reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. La majoria 
són homes.  

 21 78 Imatge de Qatar, al golf pèrsic. Homes i dones vestides amb burca.  

 22 80 Celebració de la Conferència de Bretton Woods al 1944. La majoria 
són homes, només es pot distingir a dues dones, que segurament fan 
la funció de secretàries.  

 23 81 Celebració popular per la caiguda del mur de Berlín (1989).  

 24 84 Seu de l’Organització Mundial de Comerç (OMC), a Ginebra. Hi ha 
més homes que dones.  

 25 86 Dones treballant en indústria càrnia, on l’encarregat de la planta és un 
home.  

 26 87 Publicitat de la marca coca- cola (producte occidental) en un país del 
Tercer Món.  
Publicitat: Imatge d’una noia bevent coca- cola.  
Gent del país, homes i dones, venent i comprant en un mercat.  

 27 88 Una dona amb el seu fill davant d’una indústria contaminat a la Xina.  

 28 89 Fòrum Social Mundial del Porto Alegre (Brasil). Hi ha més homes que 
dones.   

 29 89 Manifestació de moviments antiglobalització. Hi ha més nois que 
noies. La pancarta només la porten nois.   

 30 93 Gent gran esperant el seu torn per anar al metge.  

 31 98 Dos nens barallant-se pel comandament a distància. La nena està al 
mig dels dos però no hi participa i ni es veu a la fotografia.   

 32 99 Grup de metges que resolen un conflicte. La proporció d’homes és de 
doble que de dones. (4- 2).  

 33 103 Grup de dones africanes amb mocador al cap i dones occidentals 
sense mocador i homes mirant alguna cosa.   

 34 103 Escola a l’Índia. On podem observar que la majoria dels alumnes són 
nens i el professor és un home.   

 35 112 Manifestació CCOO i UGT. Hi ha més homes que dones.  

 36 114 Judici. Podem observar una proporció més gran d’homes que dones.  

 37 117 Imatge d’una reunió de les Nacions Unides. Hi ha més homes que 
dones.  

 38 123 Una nena del Tercer Món bevent aigua d’una font. Un nen al seu 
darrera que està esperant el seu torn.  

 39 124 Home i dona participant a la fira de Solidaritat a Barcelona.   

 40 125 Manifestació, 1 de maig 2007 a BCN. S’observa més homes que 
dones al capdavant de la manifestació.  

 41 126 Soldats guarint a una noia que ha segut atacada.  

 42 128 Dona voluntària cuidant d’un avi que va amb cadira de rodes.  

 43 129 Colla de nois i noies acompanyats amb monitors i monitores de lleure. 
Podem observar una petita separació de gènere.  

 44 130 Imatge referent als Jocs Olímpics de Barcelona, 1992. A la tarima 
només hi podem observar homes.  

 45 131 Protesta dels membres de Greenpeace amb pancartes i un equip 
d’altaveus que reproduïa un senyal d’alarma (Alemanya, 2001). 
Proporció de 4 homes i 1 dona.   

 46 134 Manifestació “Som una Nació i Diem prou”. Més proporció d’homes 
que de dones.  

 47 141 Un noi abraça a una noia que té el cap amagat entre les cames. Els 
dos estan tristos.   
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IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
DONA 1 27 Una dona manifestant-se contra la violència de gènere.   

 2 33 Quarta Conferència Mundial de Nacions Unides sobre la Dona a 
Pequín (Xina) l’any 1995.  

 3 35 Manifestació a favor de la defensa dels drets de la dona a Kuwait.  

 4 87 Dues joves japoneses de Shinjuku, a Tòquio (Japó), vestides a la 
moda ciberpunk.  

    

MIXTE 1 13 Grup de nens i nenes jugant a mini- golf.  

 2 15 Grup de nois i noies molt unit.  

 3 27 Un noi i una noia cap d’obres davant d’un ordinador.  

 4 37 Cartell d’una campanya promoguda l’any 2007 per l’Institut Català de 
les Dones. L’amor ha de ser lliure. S’observa una parella 
d’adolescents.  

 5 61 Les cares de nens i nenes d’uns 4- 5 anys ,mirant alguna cosa.   

 6 63 Manifestació sobre els treballs en igualtat. La majoria dels 
manifestants són dones.  

 7 63 Una dona voluntària amb un nen.  

 8 118 Un pare que porta la seva filla al coll en una manifestació contra la 
guerra.   

 9 122 Imatge de “bulling” a un noi. Dues noies i 3 nois li estan fent “bulling”.  

 10 133 Campanya de recollida de firmes de la Plataforma pel Dret de Decidir, 
a Barcelona, 18 de febrer 2007. Hi podem observar una proporció 
igual d’homes i de dones donant la seva firma.   

 11 133 Un pare amb la seva filla als braços votant a les eleccions de 
Catalunya, l’1 de novembre de 2006.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 10 Escultura. El pensador, de Claude Rodin.  

 2 14 Els deu manaments de Moisès.  

 3 19 Periodista marroquí Ali Lmrabet. Va estar empresonat vuit mesos 
l’any 2003 i s’ha convertit en un símbol de la llibertat d’expressió.   

 4 29 Imatge de James Bond, 007.  

 5 30 Olympe de Gouges. Va morir a la guillotina per defensar les seves 
idees polítiques.  

 6 50 Imatge de la pel·lícula Mar adentro (2004). Ramón Sampedro ens 
planteja el tema de l’eutanàsia.  

 7 54 Slobodan Milosevic acompanyat de dos policies al Tribunal Penal 
Internacional de l’Haia, durant el judici per crims de guerra.  

 8 76 Ernest Bencah, militant d’ERC i president del Parlament de 
Catalunya.  

 9 81 Bono i Al Gore a la reunió del Fòrum Econòmic Mundial, a la ciutat 
suïssa de Davos.  

 10 90 Al Gore pronunciant un discurs durant la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Canvi Climàtic a Bali (Indonèsia).  

 11 101 Johan Vincent Galtung, Oslo (Noruega) 1930. Premi Nobel Alternatiu 
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(1987) i el premi Gandhi (1993).  

 12 102 Monument a Prim, a Reus. Prim va se un militar i polític espanyol 
(1814-1870).   

 13 106 Reverend Martin Luther King, 1960. Va ser un dels líders de la lluita 
pels drets civils i la igualtat dels afroamericans mitjançant la no-
violència.  

 14 108 Albert Einstein(1879-1955) va ser un físic d'origen alemany, 
nacionalitzat posteriorment suís i estatunidenc. L'any 1915 va 
presentar la Teoria General de la Relativitat que va reformular per 
complet el concepte de gravetat. Va obtenir el Premi Nobel de Física 
del 1921 per la seva explicació de l'efecte fotoelèctric i per les seves 
nombroses contribucions a la física teòrica, 

 15 115 En la fotografia es pot veure l’estela del codi d’Hammurabi, conjunt de 
lleis dictades per aquest rei de Babilònia al segle XVIII aC.  

 16 135 Alcalde de Lleida, Àngel Ros.  

    

DONA 1 28 Angela Merkel, consellera d’Alemanya l’any 2005.   

 2 30 Mary Wollstonecraft, fou una escriptora i filòsofa britànica.  

 3 31 Clara Campoamor, política i líder feminista, Victoria Kent i Margarita 
Nielken. Van ser una de les primeres dones a ocupar un escó a les 
Corts espanyoles durant els anys de la Segona República Espanyola 
(1931-1939).  

 4 72 Pàgina web del Ministeri d’Educació i Ciència, on s’observa la Maria 
Teresa Fernandez de la Vega i la Mercedes Cabrera.  

 5 122 Fotograma de la pel·lícula Kill Bill, de Quentin Tarantino. Imatge de la 
protagonista amb una espasa.    

 6 128 Jody Williams, activista premiada amb el premi Nobel de la Pau l’any 
1997 pel seu treball en contra de les mines antipersona.   

    

MIXTE 1 31 Arrestament d’Emmeline Pankhurt (sufragista anglesa) per dos 
oficials durant una protesta per demanar la concessió del dret de vot 
per a les dones.  

 2 42 Imatge de la pel·lícula Te Doy mis ojos. Violència de gènere.  

 3 43 Imatge de la pel·lícula Pretty Woman. Una parella molt enamorada.  

 4 81 Celebració popular per la caiguda del mur de Berlín (1989). Podem 
observar en la fotografia més dones que homes. Un home porta a la 
seva filla a braços.   

 5 107 Mohandas Karamchand Gandhi (1868-1948), pensador i polític indi. 
El més gran promotor de la no-violència. Imatge d’ell amb dues 
dones.  
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[annex8] 

Puig, J. M.; Martín, X.; Batlle, R.; Beltran, J. (2008). 

Ètica. 4t ESO. Editorial la Galera.  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 10 Un soldat.  

 2 10 Un home passejant un gos.  

 3 10 Un home demanant caritat.  

 4 10 Imatge d’un nen africà.  

 5 10 Un home d’alt d’un iot.  

 6 18 Un noi observa un mapa.  

 7 20 Tres noies d’esquena mirant el mar.  

 8 24 Imatge d’un noi japonès, hikikomoris.  

 9 26 Nois amb motos.  

 10 27 Dibuix d’un home amb el llibre de Peter Pan a les mans.  

 11 48 Soldats.  

 12 48 Un home pobre.  

 13 62 Un noi amb monopatí.  

 14 62 Un noi assegut amb un banc llegint un llibre.  

 15 62 Un noi a la biblioteca.  

 16 69 Dibuix d’un home agafant l’urna dels vots.  

 17 73 Imatge d’un nen africà que representa el tràfic de nens.  

 18 78 Imatge d’un noi d’esquenes.  

 19 90 Un home demanant caritat.  

 20 90 Un home gran pensatiu.  

 21 93 Imatge de dos nens que han viscut una guerra.  

 22 118 Imatge de les mans d’un fuster.  

 23 119 Dos pintors.  

 24 125 Dibuix d’un home dibuixant una bola del món.  

    

DONA 1 10 Imatge d’una dona gran amb cadira de rodes al costat d’una altra de 
més jove que l’està cuidant.  

 2 12 Imatge de dues noies que fan el cicle formatiu de tècnic en cures 
auxiliars d’infermeria.  

 3 31 Imatge de la cara d’una dona.  

 4 34 Imatge d’una dona que acaba de rentar els plats.  

 5 36 Una dona amb les mans al cap que ha sigut maltractada.  

 6 40 Imatge d’una dona que representa el maltractament familiar i la 
violència de gènere.  

 7 41 Imatge d’una dona amb una caixa al damunt que representa el 
tractament de la imatge de les dones com a objecte.  

 8 46 Imatge de dues noies.  

 9 48 Imatge d’una noia índia portant aigua,  

 10 48 La cara d’una nena petita mirant per la finestra.  

 11 86 Una dona amb el seu fill a braços.  

 12 100 Fotografia d’una nena afamada d’un poblet de Sudan.  

    

MIXTE 1 12 Grup de nois i noies d’ESO clavant un cartell per tal de protegir el medi 
ambient. És el noi qui clava el cartell.  
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 2 12 Dues alumnes de batxillerat fan de monitores a un esplai.  

 3 30 Dibuix d’una dona amb un fill a cada braç i arrossegant una bola de 
presonera. Al seu costat l’home passant de tot.  

 4 90 Imatge d’una noia amb els seus dos pares al darrera.  

 5 114 Un home i una dona van a veure a un amic seu a l’hospital.  

 6 115 Imatge on el metge informa als pacients .  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 34 Imatge d’un nen que li dóna la mà el seu pare.  

 2 90 Un noi mirant-se al mirall.  

 3 97 Dibuix d’un home enamorat.  

    

DONA 1 16 Dibuix d’una noia que representa el consum de drogues.  

 2 20 Dues noies s’abracen amb molta estima.  

 3 20 Una dona amb bicicleta.  

 4 20 Una dona fent fotografies.  

 5 34 Imatge de la panxa d’una dona embarassada.  

 6 34 Imatge de la cara d’una dona somrient.  

 7 35 Grup de dones manifestant-se.  

 8 38 Una Dona de Negre, és un exemple de les noves formes organitzatives i 
d’acció feminista en l’era de la globalització.  

 9 53 Una dona pintant el sostre.  

 10 55 Imatge d’una dona que representa la llibertat 

 11 74 Dones sortint del metro.  

 12 76 Una dona arreglant una bicicleta.  

 13 76 Una dona anant amb bicicleta.  

 14 83 Una dona al costat d’una bola del món.  

 15 95 Noies ballant celebrant el DENIP. La finalitat del DENIP és afavorir una 
educació permanent per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el 
respecte als drets humans, la no- violència i la pau.  

 16 101 Una noia periodista amb una càmera fotogràfica a les mans.  

 17 103 Dibuix d’una dona davant d’un ordinador.  

 18 106 Una noia jugant amb un videojoc de cotxes.  

 19 111 Dibuix d’una dona que representa les TIC.  

 20 120 Una dona arreglant un cotxe.  

 21 122 Una dona que està pensant en tenir una bona idea.  

    

MIXTE 1 10 Manifestació en contra de la guerra.  

 2 10 Manifestació en contra del racisme.  

 3 20 Una dona i un home abraçats.  

 4 39 Manifestació a favor del moviment de les Dones de Negre.  

 5 52 Fotografia d’un camp de treball.  

 6 60 Dibuix d’una dona passejant un gos. Aquest és pixa als peus d’un home.  

 7 62 Actuació d’un nen i una nena. Director és un home. El públic és 
heterogeni.  

 8 66 Imatge de dos nens i una nena de Medellín, la segona ciutat de 
Colòmbia.   

 9 76 Grup de persones manifestant-se per la solidaritat.  

 10 88 Grup d’adolescents parlant.  

 11 90 Un noi i una noia compartint taula.  
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 12 90 Grup de manifestants.  

 13 118 Imatge d’una aula d’una classe.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 45 Pintura. Un favor Pietós de M. Koscielmiak, 1943. Imatge de dos homes 

portant-ne un altre a braços.  

 2 45 Pintura. Presoner a Birkenau de I.A. Glück, 1944.  

 3 94 Mohanda Gandhi. (2 d'octubre de 1869 - 30 de gener de 1948); va ser 
un pensador i polític indi 

 4 96 Documental. Sobreviure a Palestina, Imatge de soldats i de presoners.  

 5 110 Documental. Moçambic: stop sida. Imatge d’un home pintant a la paret 
stop SIDA.  

    

DONA 1 80 Wangari Maathai (Nyieri, Kenya 1940) és una activista política i 
ecologista kenyana. El 2004 va rebre el Premi Nobel de la Pau per "les 
seves contribucions al desenvolupament sostenible, a la democràcia i a 
la pau". És la primera dona africana que rep aquest guardó. La doctora 
Maathai és a més a més membre electa al parlament i ministra de Medi 
Ambient i Recursos Naturals dins del govern presidit per Mwai Kibaki. 

    

MIXTE 1 22 Pintura. Ulisses i les sirenes.  

 2 45 Pintura. Marxa fúnebre des de Jaworzno a Buchenwald, 1944 de I.A. 
Glück.  

 3 54 Imatge del projecte Sàhara: de Santa Coloma a Dajla. Documental.   

 4 68 Imatge de dos homes i una dona. Documental, Defensors de la natura a 
Nicaragua.  

 5 82 Documental, An immigrant is an ordinary person, like you.  
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[annex9] 

Puig, J. M.; Martín, X.; Batlle, R.; Beltran, J. (2007). 

Educació per a la ciutadania. ESO. Editorial la Galera.  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 14 Imatge d’un noi.  

 2 22 Un noi pintant un dibuix.  

 3 22 Un noi aixeca les mans com a símbol de victòria.  

 4 25 Imatge de la cara d’un noi 

 5 33 Un noi puja ràpid les escales per por de ser assetjat.  

 6 36 Noi amb cadira de rodes.  

 7 42 Dibuix d’un home amb una càmera de vídeo.  

 8 47 Imatge d’un nen explotat.  

 9 50 Imatge d’una aula de nens africans.  

 10 52 Nens soldats menjant.  

 11 52 Dos soldats.  

 12 52 Nens presoners.  

 13 53 Dos homes arrossegant un carro ple de cartrons.  

 14 55 Imatge de policies de presons.   

 15 68 Dos homes fent un mural.  

 16 68 Dos nens vestits de pallassos.  

 17 70 Dibuix d’un home passejant.  

 18 71 Dibuix d’un home amb barba blanca caminant.  

 19 85 Dibuix d’un home buda resant.  

 20 85 Dibuix d’un sacerdot.  

 21 92 Un nen davant d’un ordinador.  

 22 92 Un home gran llegint el diari.  

 23 94 Imatge d’un policia.  

 24 94 Metges operant.  

 25 98 Dibuix d’un home passejant.  

 26 102 Dibuix d’un nen tancat amb una gàbia.  

 27 108 Un nen assentat al sofà.  

 28 110 Dibuix de tres cotxes que són portats per tres homes.  

 29 117 Un noi tocant el violí.  

 30 120 Un home entrant al tren.  

 31 120 Colla de nois davant d’ordinadors.  

 32 120 Un home esperant el metro.  

 33 122 Homes soldats.  

    

DONA 1 26 Tres nenes mostren bons sentiments.  

 2 28 Una mare acompanya la seva filla ja crescudeta.  

 3 29 Una dona es mira al mirall.  

 4 34 Imatge d’una noia pensativa.  

 5 39 Imatge de dues noies.  

 6 43 Dibuix d’una dona amb la seva filla.  

 7 46 Una nena està treballant al “piedrín”.  

 8 52 Imatge d’una dona amb burca.  

 9 57 Dibuix d’una dona.  

 10 78 Tres dones amb mocador al cap.  
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 11 88 Imatge d’una persona gran que viu sola.  

 12 89 Una dona gran mirant fotos amb una lupa.  

 13 92 Imatge d’una nena anant al dentista.  

 14 97 Una infermera treu sang a la seva pacient.  

 15 99 Dibuix d’una dona gran caminant amb bastó.  

 16 99 Dibuix d’una dona amb burca.  

 17 112 Dibuix d’una dona caminant.  

 18 113 Dibuix d’una dona que porta a la seva filla lligada a l’esquena.  

 19 116 Dibuix d’una dona que enyora el seu país d’origen.  

 20 120 Una nena baixant per un tobogan.  

 21 120 Una dona cosint.  

 22 126 Dibuix d’una dona embarassada.  

    

MIXTE 1 10 Parlament de Catalunya. Més homes que dones.  

 2 10 Homes caminat pel carrer.  

 3 18 Dibuix d’un home i una dona. La dona abraça l’home i aquest se sent 
orgullós.  

 4 20 Imatge d’una parella. L’home assegut a la cadira amb un gat a la seva 
falda i la dona dreta davant seu.  

 5 66 Imatge del Parlament de Catalunya, més homes que dones.  

 6 69 Un home i una dona ballant vestits d’indis.  

 7 74 Dibuix de dos executius. L’home salta una balla baixa i la dona mira 
com saltar un balla que fa el triple que la balla de l’home.  

 8 123 Un metge agafant amb un nen. Al seu darrera la seva mare agafant un 
altre fill.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 56 Dibuix d’un pare portant al seu fill a coll.  

 2 127 Dibuix d’un pare amb el seu fill.  

    

DONA 1 10 Dues dones operant.  

 2 10 Dues padrines assegudes amb un banc.  

 3 10 Colla de nenes corrent.  

 4 14 Imatge d’una noia.  

 5 22 Dues noies estirades a terra rient.  

 6 23 Imatge de tres noies caminant.  

 7 50 Una metgessa davant d’un ordinador.  

 8 64 Una dona xinesa amb un mocador a la cara.  

 9 67 Grup de noies cantant al carrer.  

 10 75 Imatge d’una dona atleta.  

 11 78 Tres dones assentades amb un banc.  

 12 96 Una dona científica.  

 13 116 Imatge d’una dona Guayaquil que ha vingut a Barcelona a viure.  

    

MIXTE 1 10 Manifestació per un habitatge digne, a Barcelona.  

 2 10 Colla de castellers.  

 3 15 Dos nois i una noia analitzen les dades  del servei meteorològic.  

 4 15 Dos nois i una noia munten alguna cosa amb pals.  

 5 15 Tres nois i dos noies fan un pont per travessar el riu.  
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 6 19 Imatge d’una parella que ha trencat la seva relació.  

 7 36 Colla de nois i noies.  

 8 36 Imatge d’una aula.  

 9 37 Imatge de dos nois i una noia.  

 10 40 Imatge de nois i noies asseguts amb cadires.  

 11 50 Manifestació a favor de la pau.  

 12 50 Manifestació en contra la guerra.   

 13 60 Manifestació, Aturem la guerra.  

 14 62 Imatge d’un home i una dona.  

 15 65 Eleccions. Una dona donant el seu vot. A la taula hi ha dos homes.  

 16 78 Imatge d’un autobús. Dos dones compartint seient. A darrera, un home 
una dona compartint seient.  

 17 81 Homes i dones estan darrera una balla esperant un acte.  

 18 82 Gent resant.  

 19 84 Dibuix d’un home i una dona passejant.  

 20 94 Gent d’alt d’un metro.  

 21 118 Gent treballant en una oficina.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 28 Documental. Revelació gai. Imatge d’un gai.  

 2 42 Documental. Racisme i tribus urbanes. Imatge de dos nois, un amb una 
càmera de vídeo i l’altre amb uns walkmans.  

 3 56 Documental. No és un joc. Imatge de nens explotats.  

 4 64 Antonio Tejero (Alhaurín el Grande, província de Màlaga, 1932) fou 
tinent coronel de la Guàrdia Civil. Va ser un dels principals capitosts del 
cop d'estat del 23 de febrer de 1981 a Espanya, popularment conegut 
com a 23-F 

 5 70 Documental. Si jo fos el rei del món... Imatge de tres homes.  

    

DONA 1 126 Documental. Migrar per viure millor. Imatge de dos noies africanes.  

    

MIXTE 1 84 Documental. Kaló d’aquí. Imatge dels membres de la comunitat gitana.  

 2 98 Documental. La vida sobre quatre rodes. Imatge de noies i noies.  

 3 124 Muhammad Yunus (Chittagong, Bangla Desh; 28 de juny de 1940) és 
un economista bengalí guardonat amb el Premi Nobel de la Pau de 
2006. En la imatge està rodejat de dones.  
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[annex10] 

Cortina Orts, A.; Conill, J.; Domengo, A; García, V.D.; 

Martínez, E.G.; Muñoz, A.; Nicolás, J.A.; Salazar, Á.; 

Smilg, N. (2009). Filosofia i ciutadania. 1r Batxillerat. 

Grup Promotor Santillana.   

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 47 Dirigents de les comunitats jueves ashkenazi, musulmana i cristiana 

conversen durant un concert per la pau i la reconciliació celebrat a 
Roma, 2004.  

 2 49 Dos homes ben vestits i amb ulleres de sol, assentats amb una cadira i 
parlant.  

 3 64 Homes fent atletisme.  

 4 100 Dos homes africans treballant a la terra.  

 5 106 Imatge de la cara d’un nen.  

 6 118 Jugadors de rugby entrenant.  

 7 120 Tres homes que treballen construint un gratacel a Xangai.  

 8 141 Orador espontani a l’Speaker’s Corner de Hyde Park, Londres.  

 9 146 Imatge d’un noi nedant.  

 10 148 Míting polític format per homes.  

 11 148 Dos mossos d’esquadra.  

 12 156 Homes rodant una pel·lícula.  

 13 164 Imatge d’un escultor.  

 14 170 Tres nois que porten una màscara.  

 15 171 Imatge d’un nen quan surt de l’escola.  

 16 176 Colla de ciclistes.  

 17 182 Imatge d’un noi volant.  

 18 186 Tasques de neteja de la marea negra a Galícia.  

 19 206 Home treballant a la desforestació a les Filipines.  

 20 219 Cooperants voluntaris pels treballs de cerca de supervivents. Indonèsia, 
2005.  

 21 228 Imatge del recompte de vots.  

 22 232 Un “cayuco” amb 85 immigrants indocumentats.  

 23 233 Tres immigrants africans volent travessar la frontera.  

 24 250 Un nen que sosté el món a les seves espatlles.  

 25 283 Publicitat electoral a Moçambic. Un nen davant de la publicitat.  

 26 289 Grup d’homes jugant a futbol.  

 27 292 Imatge de dos religiosos.  

 28 293 Imatge d’un home amb americana i corbata.  

 29 294 Imatge d’un home a un hospital.  

 30 299 Imatge de dos mecànics arreglant un cotxe.  

 31 301 Imatge d’homes de diferents cultures.  

 32 303 Fotografia de la borsa.  

    

DONA 1 67 Grup de dones llegeix l’Alcorà durant una cerimònia musulmana, 
equivalent al baptisme cristià, en una comunitat de Tanzània.  

 2 90 Dona hutu en un camp de refugiats de Tanzània.  

 3 152 Una dona gaudeix d’una escultura al MACBA, Barcelona.  
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 4 260 Una noia discapacitada jugant.  

 5 284 Una dona africana amb una gallina a les mans.  

    

MIXTE 1 57 Actuació de dos voluntaris de l’ONG Metges sense Fronteres en un 
hospital de campanya al Congo atenent a una dona i el seu fill.   

 2 61 4 noies i 1 noi parlant amb un banc. El noi està assentat a l’altra banda 
del banc.  

 3 69 Imatge d’una família polígama en una comunitat de musulmans xinesos.  

 4 116 Imatge de la Festa de la Patum a Berga. S’observa més homes que 
dones.  

 5 127 Cerimònia nupcial multitudinària presidida pel reverend Moon.  

  135 Mercat de Vic. Una dona comprant fruita a un home que vent fruites i 
verdures amb una parada.  

 6 135 Mercat a Marràqueix. Els venedors també acostumen a ser homes.  

 7 168 Fotografia d’un grup d’esquiadors. Proporció més gran d’homes que de 
dones.  

 8 177 Gent dinant. El cambrer és un home.  

 9 193 Dibuix de la Mafalda anant a la ferreteria. L’encarregat de la ferreteria és 
un home.  

 10 194 Concert de Rock. Els cantants són homes. El públic està format per 
homes i dones.  

 11 207 Una noia i un professor parlant a la biblioteca.  

 12 231 Imatge de la borsa de Frankfurt. Més homes que dones.  

 13 233 Una turista mostra el passaport a un policia.  

 14 238 Homes i dones d’esquena. Homes junts i dones juntes.  

 15 257 Una mare amb el seu fill.  

 16 268 Ple de l’Ajuntament de Barcelona. Més homes que dones.  

 17 269 Un jurat popular durant un judici per assassinat. Més homes que dones.  

 18 279 Imatge Parlament de Catalunya. Més homes que dones.  

 19 303 Cua d’immigrants. Més homes que dones.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 60 Un nen paga a l’encarregat d’un quiosc.  

 2 230 Imatge d’un pare amb el seu fill indis. Indis calapao del Brasil.  

    

DONA 1 167 Una dona executiva parlant amb una altra dona.  

 2 215 Manifestació de les dones pel dret a votar.  

 3 226 Dones manifestant-se dret de vot.  

 4 277 Tres dones de Libèria fan publicitat sobre el Partit de la Unitat (Ellen 
Johnson).  

 5 286 Protesta contra l’ocupació xinesa del Tibet.  

 6 307 Imatge d’una dona davant d’un ordinador.  

    

MIXTE 1 45 Dos nois i una noia ballant amb un robot.  

 2 74 Manifestació antiglobalització a Rostok, Alemanya, 2007.  

 3 100 Dues dones i un home regant als camps xinesos.  

 4 126 Família menjant pizza. S’observa una noia, un noi i el pare.  

 5 140 Dues noies i un noi llegint el diari asseguts a un banc.  

 6 141 Aula d’ordinadors. Nois i noies junts.  

 7 147 Manifestació a Corea del Sud contra les proves nuclears que realitza 
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Corea del Nord en la zona asiàtica lliure d’armes nuclears. Seül, 2006. A 
la imatge hi ha més dones que homes.   

 8 178 Un pare amb la seva filla.  

 9 220 Nens i nenes de nacionalitats diferents a l’aula d’acollida d’un col·legi 
públic.  

 10 232 Un home i una dona xinesos.  

 11 241 Nois i noies d’esquena.  

 12 244 Mercat a Quezal tenango, Guatemala. Homes i dones comprant i 
venent.  

 13 265 Sessió infantil al Congrés dels Diputats. Mateixa proporció homes que 
dones.  

 14 290 Imatge de les Rambles de Barcelona.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 12 Plató i Aristòtil, relleu de Luca della Robbia (1437- 1439). Museu del 

Duormo.   

 2 15 Imatge de l’actor Sean Conney en el paper de Guillem de Baskerville, 
protagonista de la novel·la i la pel·lícula El nom de la rosa.  

 3 17 Mosaic romà trobat a Herculà. La mort d’Arquímedes.  

 4 19 Pintura, El Banquet, oli Geuerbach (1869), Karlsruhe (Alemanya), 
Staatlichekuustkalle.  

 5 22 Howard Carter (1873-1939), arqueòleg. A la fotografia obre el sarcòfag 
de Turankamon (1925-1926).  

 6 34 Disputa entre filòsofs, miniatura d’un còdex del segle XV de De 
Senectute de Ciceró.  

 7 35 Fotograma del protagonista (Jim Carrey) del Show de Truman (Una vida 
en directe) de Peter Weir.  

 8 48 L’actor Arnold Schwarzenegger en una escena de la pel·lícula 
Desafiament total, dirigida l’any 1990 per Paul Verhoeven.  

 9 55 Fotograma de Ralph Fiennes, el protagonista de la pel·lícula El jardiner 
fidel de Fernando Meirelles.  

 10 59 Ptolomeu al seu estudi amb llibres i instruments d’astronomia.  

 11 82 Actor nord- americà Robin Williams en un fotograma de la pel·lícula El 
club dels poetes morts, dirigida per Peter Weir l’any 1989.  

 12 93 Galileu realitzant l’experiment del pla inclinat, fresc de Giuseppe 
Bezzuoli (1784-1855), Florència.  

 13 99 Fotograma de la pel·lícula 1984, basada en la novel·la homònima de 
George Orwell, dirigida l’any 1984 per Michael Radford.  

 14 104 Escultura de l’artista polac Igor Mitoral.  

 15 108 Il·lustració amb un relat de Charles Darwin, dibuix de Johann 
Brandstetter (1984). Darwin exposa la teoria de l’evolució en l’obra 
L’origen de les espècies, publicada al 1859.  

 16 121 Portada d’una edició alemanya del segle XIX de Robinson Crusoe de 
Daniel Defoe.  

 17 124 Gudea, governador de l’estat mesopotànic de Lagash durant la tercera 
Dinastia (2100aC).  

 18 132 Averroes, detall del frec del Triomf de sant Tomàs (segle XV).  

 19 132 Monument a Maimònides a Còrdova, obra de Pablo Yusti.  

 20 145 Assemblea comunal en el cantó de Berna, pintura d’Albert Anker (1831-
1910). L’assemblea està formada per només homes.  

 21 151 El pintor Salvador Dalí treballant en un dels seus quadres (1958).  
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 22 155 Quadre. Uns soldats estan apunt de matar a un home.  

 23 166 Divina raó, aiguafort de Francisco Goya. Madrid, Museu del Prado.  

 24 168 Sant Agustí, pintura de Piero della Francesca (segle XV). Lisboa, Museu 
Nacional d’Art Antic.  

 25 172 Fotograma de la pel·lícula Cadena perpètua, dirigida el 1994 per Frank 
Barabont. Imatge de dos presos jugant amb un joc de taula.  

 26 175 Fotograma de Mar attacks, dirigida per Tim Burton l’any 1996. Un home i 
un extraterrestre.  

 27 184 Pintura, El paleta ferit(1786), oli de Francisco de Goya. Imatge de dos 
homes aguantant a un altre home ferit.  

 28 190 Príam suplicant a Aquil·les pel cos d’Hèctor, relleu en marbre de Bertel 
Thordvaldness (s. XIX).  

 29 196 Relleu d’Alexandre i Diògenes de Pierre Pugnet (s.XVII).  

 30 209 Fotograma de la pel·lícula Matar un rossinyol. Imatge de dos homes.  

 31 212 Escultura, Senadors romans.  

 32 227 Fotograma de la pel·lícula Rapa- Nui. Imatge de 7 homes.  

 33 228 Friedrich Nietzsche (1844-1900), filòsof alemany.  

 34 229 Fotograma de la pel·lícula El gran dictador (1940), dirigida i 
protagonitzada per Charles Chaplin.  

 35 230 Estàtues del faraó RamsèsII i Nefertari a Abu Simbel, Egipte.  

 36 230 El rei Jaume I en un còdex del segle XV.  

 37 234 Retrat del filòsof grec Aristòtil. Obra de Pedro Berruguete.  

 38 235 Coronació de Carlemay. Miniatura medieval, segle XIV.  

 39 242 Pintura. Signatura de la declaració de la Independència, 4 juliol de 1776, 
detall del quadre de John Trumbul (1756-1843).  

 40 246 Karl Marx (1818-1883).  

 41 247 Francisco Giner de los Ríos, Pablo Iglesias y Julián Besteiro en Cebrio 
(1975), detall d’un quadre d’Isabel Villar.  

 42 255 Fotograma de la pel·lícula Hotel Rwanda. Un pare amb el seu fill.  

 43 261 Muhummad Yunus. Premi Nobel de la Pau 2006.  

 44 271 Fotograma de la pel·lícula Mr. Smith to Washington. Imatge dels dos 
protagonistes.  

 45 273 Nicolau Maquiavel, oli de Santi di Tito (s. VVI).  

 46 275 El jurament del Saló del Joc de la Pilota, segons la pintura de Jacques- 
Louis David (s XIX).  

 47 282 Mahatma Gandhi a la porta del número 10 de Downing Street.   

    

DONA 1 14 Detall del relleu conegut com Atenea pensativa (4450aC). Atenes, 
Museu de l’Acròpolis.  

 2 24 El naixement d’Afrodita, relleu central de la peça coneguda com Tron 
Ludovisi, obra grega d’època arcaica (450aC).  

 3 37 Marie Curie en el seu laboratori. Pionera en l’estudi de les radiacions. 
Premi Nobel de Física l’any 1903.  

 4 109 Dian Fossey (1932-1985), naturalista nord- americana.  

 5 131 Rotllana de gitanes,pintura de Juan Echevarria y Zuricalday (1875-
1931). Bilbao, Museu de Belles Arts.  

 6 186 Pintura, L’escena del somni, il·lustració per a Macbeth de William 
Shakespeare. Imatge d’una dona.  

 7 291 Fotograma de la pel·lícula Les filles de Mohamed. La protagonista a ple 
part.  

    

MIXTE 1 53 Portada de la pel·lícula de Matrix. Una dona i tres homes.  

 2 54 Feines de camp en una miniatura del segle XV.  

 3 70 Joyeusete, pintura de Paul Gauguin (1892). Un home i una dona al mig 
del camp.  

 4 79 Fotograma de la pel·lícula La missió, de Roland Joffé. Imatge de Robert 
de Niro, envoltant de gent.  
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 5 88 Cartell de Agua, pel·lícula dirigida per la cineasta hindú Deepa Metha, 
2006.  

 6 107 Fotograma de la pel·lícula Lions for lambs. Imatge del senador (Tom 
Cruise) reunit amb una periodista (Meryl Streep).  

 7 119 Fotograma de la pel·lícula La vida dels altres. Sebastian Koch estirat al 
llit amb Martina Gedeck.   

 8 119 Portada de la pel·lícula La vida dels altres. Imatge dels dos 
protagonistes i Ulrich Mühe.  

 9 125 La sortida dels alumnes del Liceu Condorcet, oli de Jean Beraud (1849-
1936). París, Museu Carnavalet. Gairebé tots són nens i dones, només 
podem observar dues dones.  

 10 136 Paper Egipci del Llibre dels morts (h. 1250aC). Londres, Museu Britànic.  

 11 137 Fotograma de la pel·lícula Els nois del cor de Chistrophe Barratier.  

 12 153 Els fiscals Javier Zaragoza i Olga Sánchez durant el judici pels 
atemptats de l’11-M.  

 13 159 Fotograma de La vida és bella de Roberto Benigmi. Imatge d’ell mateix 
amb una nena al seu costat.  

 14 170 Pintura de Boeci i la Filosofia, segle XV.  

 15 174 Fotograma de la pel·lícula Witness (Únic testimoni) dirigida l’any 1985 
per Peter Weir. Grup de gent Amish.    

 16 191 Fotograma de la pel·lícula La capsa de música. Un home i una dona.  

 17 208 Pintura, Al·legoria del bon govern a la ciutat (1338-40), fresc d’Ambrogio 
Lorenzetti.  

 18 211 Gravat de l’Àgora d’Atenes de Josef Bühlman.  

 19 218 Precandidats demòcrates a la presidència dels Estats Units, Barack 
Obama i Hillary Clinton, 2008.  

 20 224 La ciutat de Déu, miniatura de l’obra de Sant Agustí, escrita entre el 413 
i el 426.  

 21 239 Fotograma de la pel·lícula El jurat. Homes i dones asseguts amb una 
taula.  

 22 245 El quart estat (1895-1898), oli de Giuseppe Pelliza di Volpedo.  
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[annex11] 

Vidal González, José (2008). Filosofia. Pensament i 

Ciutadania, 1r Batxillerat. Editorial Barcanova.  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 17 Un home dins d’una cova al costat d’un foc.  

 2 22 Dibuix d’un noi amb quatre fletxes al seu voltant, que representen les 
alternatives que té aquest.  

 3 39 Imatge que representa el creacionisme. El lloc central l’ocupa un 
home. També podem distingir un home a cada vèrtex.   

 4 41 La cara d’un home on al seu darrera hi ha els quatre elements 
fonamentals de la civilització grega, japonesa, budista i hinduista. 
Aquests quatre elements són l’aire, l’aigua, el foc i la terra.   

 5 43 Dibuix d’una cara d’un noi que ens explica que el coneixement es 
produeix com a resultat de la interacció entre dos pols (l’objecte i el 
subjecte).  

 6 58 Un noi voluntari que coopera traient petroli de la costa.  

 7 70 Un grup d’homes africans asseguts en un espai públic.   

 8 75 Un home treballant en una fàbrica de ferros.  

 9 82 Un home d’alt d’una muntanya observant un horitzó boirós.  

 10 86 Home assegut amb les mans al cap. Vol transmetre que la 
consciència de l’absència de sentit ens pot portar a l’angoixa vital.   

 11 88 Home fent equilibris amb una corda. Representa la metàfora del 
funambulista de Nietzsche que utilitza per exemplificar la forma com el 
superhome tracta amb la seva vida.  

 12 90 Imatge de dos homes amb un robot al mig d’alt d’un escenari.  

 13 92 Procés d’hominització . Com el cimi passa a ser home.  

 14 102 3 nens i un pare budistes d’esquena resant.  

 15 124 Dibuix d’un noi que pensa en cotxes.  

 16 136 Debat polític on només trobem homes.  

 17 137 Imatge d’una cara d’un home amb un “xarop” a les mans contra les 
fal·làcies.  

 18 146 Un home que llença mòbils a l’aire. “Quina utilitat tenen els telèfons 
mòbils?” 

 19 148 Un noi ajupit a terra sense samarreta ni calçat.  

 20 171 Homes dormint en lliteres.  

 21 178 Un noi “dormint la mona”.  

 22 180 Un home que hipnotitza a un noi.  

 23 191 Speaker’s Corner, un home parlant amb total llibertat d’expressió.  

 24 198 Homes en el departament d’informàtica.  

 25 205 Imatge del geni de la llàntia màgica.  

 26 209 Imatge on podem observar una forta destrossa d’habitatges, hi ha 
bombers i molts homes mirant.  

 27 233 Imatge d’un home d’esquenes al mig del bosc que està enfocant una 
càmera.  

 28 234 Imatge com tres homes passen pel control de duanes de l’aeroport.  

 29 237 Cerimònia. Podem observar a 4 capellans.  

 30 241 Imatge on surten romans.  

 31 245 Grup d’homes economistes treballant.  

 32 251 Grup d’homes menjant en un menjador proporcionat pels serveis 



Màster Educació Inclusiva Annexos TFM Anna Galceran Queralt  

 

132 
 

socials.  

 33 254 Sis homes en fila, tots ells porten una gorra i un mono.  

 34 257 Noi pintant amb esprai una paret.  

 35 259 Incendi, on hi ha bombers i mossos d’esquadra, tots ells homes.  

 36 261 Un home vestit amb uns texans i una samarreta de militar, mira com 
s’està cremant un cotxe.  

 37 270 Un home amb una mànega a pressió rentant la paret d’una façana.  

 38 284 Mà d’un home que diposita la seva papereta dins l’urna.  

 39 286 Reunió en assemblea dels ciutadans de la polis atenenca.  

 40 292 Imatge de la revolució liberal. Tots els soldats homes.  

 41 293 Tribunal Superior de la Justícia de Catalunya. S’observen 3 homes.  

 42 299 Homes fent cua en un servei social per ser atesos.  

 43 320 Sud- africans amb pastera (solament homes).  

 44 329 Homes asseguts en escales del carrer.  

    

DONA 1 57 Noia d’esquena parlant pel mòbil.  

 2 63 Una nena ajuda a la seva padrina a aixecar-se del sofà.  

 3 65 Pastisseria on la dependenta és una noia.  

 4 67 Una dona venent fruita al mercat i una altra que li’n compra.  

 5 103 Grup de dones, les Gyaru o Gals que representen la subcultura 
femenina del Japó actual.  

 6 104 Imatge d’una dona de coll de girafa (ètnia kayan) amb les seves dues 
filles que se senten orgulloses de la seva cultura.   

 7 112 Una nena d’uns 4 anys fent veure que planxa roba (amb una planxa 
de joguina). 

 8 144 Una mare advertint a la seva filla que si continua asseguda al sofà no 
es traurà el batxillerat.  

 9 159 Un robot tocant el piano. En un segon pla, un munt de dones 
l’observen.  

 10 169 Un dibuix d’una dona caçant papallones.  

 11 185 Imatge de dues noies tristes, que s’abracen entre elles.  

 12 215 Una dona estirada damunt d’un flotador al mar.  

 13 217 Dos noies anant de compres.  

 14 221 Tres dones maquillant a una altra dona.  

 15 250 Una dona ensenyant a dues africanes, ONG.   

 16 255 Dones amb burca.  

 17 297 Dones rentant peixos.  

 18 305 Una colla de dones de la tercera edat jugant al bingo.  

    

MIXTE 1 21 Imatge que representa la venda d’esclaus. Podem observar una 
família d’esclaus (pare, mare, 2 filles i 2 fills) i dos homes que els 
compren.  

 2 59 Nois i noies fent cua per entrar amb una discoteca. El “segurata” és un 
home.  

 3 63 Fotografia d’un tribunal, on només podem veure una dona enmig 
d’una quinzena d’homes.  

 4 74 Grup de persones que es manifesten (homes i dones). Podem intuir 
que els policies són homes.  

 5 76 Manifestació dels bombers. S’intueix que gairebé totes les persones 
que porten casc són homes. Les dones que s’observen no en porten.  

 6 101 Representació teatral, on totes les dones porten vestits d’època i els 
homes pantalons amb faixa vermella, samarreta a ratlles de mariner i 
un barret.  

 7 106 Grup de nois i noies en una sala de ball. Dins d’aquesta hi ha 
subgrups de solament nois i subgrups de solament noies.   

 8 107 Una família esmorzant a taula. El pare sembla superposat, ja que no 
té plat.  



Màster Educació Inclusiva Annexos TFM Anna Galceran Queralt  

 

133 
 

 9 114 Un nen i una nena jugant. El nen juga a cotxes i la nena pentina a 
barbies.  

 10 116 Imatge de la Índia. En un primer pla veiem una dona portant al seu 
nen a braços. En un segon pla, observem gent de diferent gènere.  

 11 130 Un home i una dona parlant. Sembla que l’home doni lliçons i la dona 
es senti ofesa.  

 12 142 Debat polític. La persona que està parlant és un home. El públic és 
heterogeni.  

 13 187 Colla de fanàtics que porten una verge.  

 14 196 Una família (pare, mare i filla) al cine, mirant una pel·lícula en 3D.  

 15 202 Home (doctor) que fa la cirurgia estètica a una dona.  

 16 204 Passarel·la de models. Home de cares i la dona d’esquena.   

 17 207 Multitud de gent amb un restaurant.  

 18 228 Nens i nenes africans fent una muralla.  

 19 229 Multitud de gent passejant pel carrer.  

 20 237 Homes conferenciants amb un portàtil. Només hi ha una dona de 
públic, tots els altres són homes.  

 21 246 Programa de televisió. Presentador home, conferenciant home, 
càmera un home. Públic heterogeni.  

 22 253 Casament, on l’home el pugen al coll diferents homes i a la núvia la 
pugen al coll diferents homes (aquesta està d’esquena).  

 23 319 Presentador entrevista a una noia pel carrer.  

 24 327 Reunió Unió Europea. Més homes que dones.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 10 Un pare amb el seu fill dins un laberint de pins.  

 2 189 Un pare parlant amb els seus dos fills.  

 3 277 Una parella de gays tallant el pastís de casats.  

    

DONA 1 30 Científica en un laboratori pipetejant una mostra.  

 2 194 Una dona d’esquenes, amb dos camins per triar.  

 3 244 Dones lluitant per tenir dret de vot.  

 4 276 Una dona demanant caritat.  

    

MIXTE 1 18 Biblioteca amb nois i noies estudiant i compartint taula.  

 2 19 Un grup de nens i nenes assentats amb rotllana a terra. La senyoreta 
la trobem assentada amb una cadira i els hi està narrant un conte.  

 3 20 Imatge amb 4 dones i 2 homes que intercanvien idees.  

 4 24 Imatge d’un científic i una científica que donen a conèixer els seus 
resultats en un congrés. El públic està format per homes i dones.  

 5 61 Nois, noies, famílies que es manifesten per ocupar una masia.  

 6 62 Nois i noies de festa al carrer.  

 7 72 Fotografia del Parlament de Catalunya, on hi podem observar homes i 
dones.  

 8 74 Imatge d’una sala del Parlament de Catalunya on hi podem observar 
homes i dones en proporcions bastant iguals.   

 9 79 Fotografia d’unes jornades electorals, on podem veure un home i una 
dona.  

 10 105 Grup de nois i noies multiculturals.  

 11 108 Grup de nois i noies (3 noies i 2 nois) molt units i que s’ho passen bé.  
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 12 110 Acte oficial, on trobem homes i dones.  

 13 113 Grup de nois i noies adolescents.  

 14 138 Judici, on podem observar una advocada i un tribunal heterogeni 
(homes i dones).  

 15 166 Un home fent teràpia, on la psicòloga és una dona.  

 16 181 Tertúlia televisiva. Homes i dones parlant.  

 17 249 Dos dones amb l’uniforme de la Creu Roja que parlen amb un home.  

 18 260 Conferència del CIDOB (Centre d’Investigacions de Relacions 
Internacionals i Desenvolupament). Els conferenciants són homes i 
dones, igual que el públic.  

 19 283 Grup de nois i noies fent classe.  

 20 289 Congrés de diputats. Podem observar tan homes com dones.  

 21 291 Votacions. Homes i dones.  

 22 294 Fotografia del president del govern de l’Estat espanyol envoltat de les 
ministres i els ministres del seu gabinet.  

 23 296 Metges i metgesses de Catalunya fan vaga.  

 24 301 Homes i dones dins un autobús.  

 25 310 Programa televisiu, on la presentadora és una dona i la persona 
entrevistada un home. 

 26 328 Manifestació. Som una nació i diem prou.  

 27 330 Dos homes jugant amb dues nenes.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 13 Imatge grega. L’esnif (un monstre amb cos de lleó amb ales d’ocell i amb 

rostre de dona) interroga Èdip: “Quin és l’animal que al matí camina de 
quatre potes, al migdia ho fa amb dues i al capvespre, amb tres?”. Seria 
un exemple del creixement de l’home.  

 2 15 L’ALQUIMISTA, de David Teniers el Jove. En la imatge es pot observar 
el seu laboratori, en segon pla podem veure a tres homes conversant. 
L’alquimista representa ser un científic.   

 3 23 Pintura de dos alquimistes que estan investigant.  

 4 29 Fotografia de K.R. Popper, destacat filòsof contemporani de la ciència.  

 5 38 Imatge que representa una escena de Matrix. Podem observar Neo 
(Keanu Reeves) dret i al seu costat assentat a Morfeo (Laurence 
Fishburne).  

 6 45 Imatge del Triangle impossible, de Penrose. El físic Roger Penrose, en la 
dècada de 1950, el va fer popular, descrivint-lo com a "impossibilitat en la 
seva més pura forma" 

 7 46 Tabula rasa, de KristjanLennuk (2006). En la imatge podem observar un 
home que es tapa la cara amb un full blanc. La imatge significa, que 
segons els empiristes, la nostra ment en néixer és com una pàgina en 
blanc, com una tabula rasa, que s’anirà omplint amb les dades recollides 
pels sentits.  

 8 48 Capricho 58: Trágaloperro, de F. Goya. Representa que el dogmatisme 
ha portat a la intolerància i al fanatisme.  

 9 56 Pintura on s’observa un home damunt d’un llit bevent, rodejat d’altres 
homes que el complauen.  

 10 64 Pintura on podem observar dos homes. Un representa ser Déu que dóna 
les normes morals dels éssers humans a Moisès.   

 11 69 Fotografia de Gaspar Hauser, un dels més famosos nens salvatges, amb 
el seu mestre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Laurence_Fishburne
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurence_Fishburne
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 12 73 Charles Chaplin. En aquesta fotografia mostra magistralment a El gran 
dictador l’embogiment a què pot portar l’ànsia d’un poder il·limitat.  

 13 85 Miguel de Unamuno (1864- 1936). Escriptor espanyol de la generació del 
98, va ser també un filòsof notable.  

 14 86 Arthur Schopenhauer (1788- 1860), en el seu pensament convergeixen 
dues tradicions de pensament. Per una banda es declara seguidor de 
Kant i per l’altra seguidor dels Vedanta hindús.  

 15 87 Friedrich Nietzche (1844- 1900).Filòsof alemany, considerat actualment 
com un dels més influents en el pensament del segle XX. Va fer una 
crítica exhaustiva de la cultura, la religió i la filosofia occidental. 

 16 89 Jean Paul Sartre (1905- 1980), filòsof francès existencialista. 

 17 89 José Ortega y Gasset (1883- 1955), filòsof espanyol raciovitalista.  

 18 91 John Garfielfd (1913- 1952), actor de cinema novaiorquès. Portada de la 
pel·lícula Theymade me a criminal.  

 19 93 Pintura. La creació de l’home pel pintor renaixentista Miquel Àngel.  

 20 95 Carl von Linné (1707- 1778). Fou un botànic, científic, metge, i zoòleg 
suec que establí els fonaments del sistema modern de la nomenclatura 
binomial. És considerat el pare de la taxonomia moderna i conegut com 
un dels pares de l'ecologia moderna. 

 21 95 Jean- BaptisteLamark (1744- 1829). Va ser un naturalista francès i un 
dels primers en pioners en defensar la idea de l'evolució dels éssers vius 
i proposar una teoria coherent sobre l'evolució de la vida a partir de lleis 
naturals basades en l'herència dels caràcters adquirits. 

 22 96 Charles Darwin (1809- 1882). Fou un naturalista anglès, que va explicar 
que totes les espècies han evolucionat al llarg del temps a partir 
d'avantpassats comuns mitjançant la selecció natural 

 23 97 Imatge de la revista  “La PetiteLune”, on podem observar Darwin amb 
cos de mico.  

 24 98 Ernst Mayr (1904- 2005). Va ser un dels biòlegs evolucionistes líders al 
segle XX. Va ser a l'hora naturalista, explorador, ornitòleg i historiador de 
la ciència. El seu treball va contribuir a la revolució conceptual que va 
conduir a la síntesi evolutiva moderna de la genètica Mendeliana i de 
l'evolució Darwiniana, i al desenvolupament del concepte biològic 
d'espècie. 

 25 143 Benet XVI, Papa de Roma.  

 26 150 Escultura en bronze. El pensador, d’August Rodin.  

 27 153 Pintura. El pifre, d’Édouard Manet.  

 28 156 Taula de Sant miquel. Mestre de Suriguerola (s. XIII). El judici final: Sant 
Miquel i el diable pesant les obres bones i dolentes de les ànimes.  

 29 158 Pintura. Lliçó d’anatomia del doctor Nicolaes Tulp, de Rembrandt.   

 30 161 Fotograma de la pel·lícula Les dues Torres, pertanyent a la trilogia El 
senyor dels anells, de Peter Jackson.  

 31 165 Caricatura de Freud (1818- 1883).  

 32 168 Pintura. Thanatos, amb el seu germanastre, el son, de John William 
Waterhouse.  

 33 183 Pintura, Duel a garrotades, de Francisco de Goya. Dos homes en batalla.  

 34 190 Pintura, La caiguda de Faetont, de Jan van Eyck. Zeus, en forma de raig, 
fulmina Faetont, que cau del carro d’Heli.  

 35 208 Pintura, Narcís de Caravaggio. A l’obsessió pel cos i al narcisisme, 
Sòcrates va contraposar-hi la recerca del bé i de la manera de ser millor 
moralment i intel·lectualment.  

 36 210 Sòcrates prenent la cicuta, gravat de Matthäus Merien. En aquesta obra 
es reflecteix el moment en què Sòcrates pren el verí per dur a terme la 
pena de mort que havia dictat el jurat que el va condemnar.  

 37 211 Dante i Virgili, d’Eugène Declacroix. L’ètica de Cal·lices proposa la llei del 
més fort, en la qual les passions se situen per damunt de les raons sense 
acceptar-me cap límit.  

 38 213 La derrota dels titans, Jacob Jordaens. La ignorància de l’altre ens porta 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alemanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A0nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Metge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Zoologia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Naturalista
http://ca.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llei_natural&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llei_natural&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_natural
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3_natural
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Bi%C3%B2legs_evolucionistes&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ornit%C3%B2leg
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a un món i a una societat en conflicte permanent.  

 39 220 Fotograma de la pel·lícula El retrat de Dorian Gray,dirigida per Albert 
Lewin.   

 40 222 Escultura de Diògenes.  

 41 227 Imatge del filòsof nord- americà John Rawls (1921- 2002).  

 42 263 Mahatma Gandhi (1869- 1948). Exemple de líder carismàtic que va 
treballar per la pau i la no- violència.  

 43 264 El Papa Lleó III investeix Carlemany, rei dels francs, a la basílica de Sant 
Pere a Roma l’any 800. Pintura.  

 44 265 Thomas Hobbes (1588- 1679). Filòsof anglès que defensava la teoria del 
poder absolut.  

 45 266 Caïm i Abel, de Ticià. Pintura.  

 46 267 Pintura de dos homes cremant un cura.  

 47 268 Retrat de John Locke (1632- 1704). Fou un filòsof il·lustrat i la seva teoria 
política dóna fonament filosòfic al liberalisme.   

 48 269 Pintura d’un grup d’homes que en pengen a un altre d’alt d’una farola.  

 49 271 Jean- Jacques Rousseau (1712- 1778). Impulsor de la democràcia 
moderna.  

 50 272 Prometeu, de Peter Rubens. Pintura.  

 51 279 Robert Nozick (1938- 2002). Filòsof i professor de la Universitat de 
Harvard.  

 52 300 John Maynard Keynes (1883- 1946). Va desenvolupar una teoria 
econòmica per establir les bases per al desenvolupament del benestar.  

    

DONA 1 133 Imatge d’una nena (Alícia) mirant un gat que està d’alt d’un arbre. 
Representa l’obra d’Alícia al País de les meravelles de Lewis Carroll 
(1832- 1898).  

 2 155 Detall d’una pintura mural que decorava un monument sepulcral del s. 
XIII provinent de l’església de Sant Pau Casserres (Berguedà). Imatge de 
dos àngels.  

 3 170 Fotografia de la representació teatral el Teatre de l’absurd de Samuel 
Beckett o Albert Camus. Una dona amb un pal de fregar. 

 4 206 Penélope Cruz, actriu espanyola.  

 5 224 Dike, la deessa de la justícia moral o humana en la mitologia grega.  

 6 226 La lectora, de Jean Fragonard.  

 7 232 Declaració dels drets de l’home i dels ciutadans.  

 8 240 Les dones a l’antiga Grècia restaven recloses al gineceu i estaven 
excloses dels drets de ciutadania.  

 9 262 Escultura d’una dona amb una espasa i unes balances a la mà.  

    

MIXTE 1 14 Pítia en estat de trànsit a l’oracle de Delfos. Imatge de l’època de la 
Grècia clàssica, on podem observar una dona amb una serp i un home 
amb un segon pla. La dona amb la serp representa la saviesa, és a dir, 
interpreta les respostes, com un oracle.  Imatge que reprodueix els 
models de gènere.  

 2 36 Al·legoria de la pintura, de Jan Vermeer. Un pintor pinta a una dona. 
Imatge que reprodueix els models de gènere.  

 3 66 Fotografia on s’observa una nena de 8 anys i un home gran. És una 
imatge de la pel·lícula índia Aigua, que ens explica que la nena de 8 anys 
es queda vídua i haurà de viure reclosa en un ashran com marca la seva 
creença hindú.  

 4 78 Imatge que simbolitza l’organització social del feudalisme. Observem un 
home de gran llinatge assegut d’alt d’un tron rodejat d’homes i dones de 
menys poder.    

 5 93 Pintura de Miquel Àngel, La creació de l’home. Aquest pintor ens mostra 
la idea creacionista que apareix a la Biblía que va ser Déu qui va crear 
l’home. En la pintura podem observar Déu (que agafa una dona per 
l’espatlla) mentre senyala a l’home que crea.   
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 6 103 Imatge d’un grup de hippies de la dècada de 1960 representant un 
moviment contracultural crític amb els “valors” oficials de la societat del 
seu temps.  

 7 125 Una dona abraçant amb un home. La imatge fa referència a la pel·lícula 
Blade Runner de Ridley Scott.  

 8 157 Detall del sostre de la capella sixtina, de Miquel Àngel. En haver cedit la 
temptació i no respectar la llei de Déu, Adam i Eva van cometre el pecat 
original i van ser expulsats del Paradís.  

 9 160 El judici final (detall de l’infern), de Fra Angelico.  

 10 174 Pintura. Dos dones vestides amb un home al mig despullat. 

 11 177 Pintura, Rapte de les filles de Leucip, de Rubens. Dos dones nues són 
raptades per dos homes.  

 12 184 El rapte de les sabines, de Frans Pourbus.  

 13 214 L’infern, de Pieter Huys.  

 14 219 Les velles o el temps, de Francisco de Goya.  

 15 239 Pèricles s’adreça als ciutadans d’Atenes per honorar els herois caiguts 
en la guerra de Nàpoles.  

 16 242 La llibertat guiant el poble, d’Eugène Decacroix. La Revolució Francesa 
va posar les bases de la ciutadania moderna.  

 17 243 El quart estat, de Giuseppe Pelizza da Volpedo. La lluita del moviment 
obrer va impulsar nous drets de ciutadania en els àmbits civil, polític, 
econòmic i social.  

 18 273 Revolució Francesa: reunió del Estats Generals, de Joseph Desire Court. 
El poble reunit en assemblea.  

 19 306 Representació de l’obra Un enemic del poble, d’Henrik Ibsen.  

 20 308 Debat de Obama i Clinton.  

 21 321 Imatge de Montilla, Zapatero i Xacon.  
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[annex12] 

De Puig, Irene. (2008). Filosofia i Ciutadania. Aprendre a 

pensar. Batxillerat. Editorial Barcanova.  

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 27 Imatge d’un científic.  

 2 43 Imatge d’un home que està pensant.  

 3 44 Fotografia de la Bolsa. Només hi ha homes.  

 4 46 Imatge d’un matemàtic al costat d’una pissarra plena de números i 
fórmules.  

 5 57 Imatge d’un orador al High Park, Londres.  

 6 67 Tres homes al sofà de casa, bevent vi i mirant la televisió.  

 7 73 Imatge de 4 homes arreglant una màquina.  

 8 80 Un músic que toca al carrer.  

 9 82 Un noi tirant les escombraries.  

 10 86 Imatge d’un font fent un control d’alcoholèmia.  

 11 89 Imatge d’un home africà amb un sobre de cafè.  

 12 106 Imatge d’un home- caçador, representa la hominització.  

 13 110 Un noi fent de fuster.  

 14 117 Imatge d’un nen anant amb bicicleta.   

 15 143 Mecànic arreglant el motor d’un cotxe.  

 16 185 Imatge d’un accident de moto. En un segon pla es veuen 4 homes 
bombers.  

 17 193 Un nen amb una pedra a les mans.  

 18 194 Esclaus rentant pedres precioses en un gravat del segle XVIII.  

 19 195 Colla de nens jugant a futbol.  

 20 197 Imatge de tres presoners en el camp de concentració de Birkenau- 
Auschwitz durant la segona guerra mundial.  

 21 199 Un nen mirant la televisió.  

 22 219 Dos homes barallant-se.  

 23 225 Un home fent bricolatge.  

 24 223 Imatge de dos policies que arresten a un home.  

 25 242 Imatge de budistes resant.  

 26 244 Imatge d’un home pensatiu.  

 27 249 Un home conduint un cotxe parlant per telèfon mòbil.  

 28 257 Imatge d’un home que trenca el vidre d’un cotxe.  

 29 259 Imatge d’un home que s’abriga.  

 30 286 Imatge d’una pastera d’africans.  

 31 287 Un home treballant a la construcció.  

 32 296 Grup d’homes africans asseguts amb un lloc públic.  

 33 314 Grup de policies.  

 34 315 Imatge d’una reunió de govern. Només apareixen homes.  

 35 316 Imatge d’un home aiatol·là.  

 36 321 Imatge dels magistrats del tribunal Suprem de Justícia.  

 37 341 Homes dins uns tubs d’acer.  

 38 343 Dos nois amb un portàtil.  

 39 349 Imatge d’una sala d’oficines. Dos homes i dos ordenadors.  

 40 359 Dos nois escoltant música pel carrer amb un radiocasset.  
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DONA 1 20 Una dona cuinant.  

 2 56 Una dona llegint el diari.  

 3 57 Imatge d’una noia que pot triar entre dos camins.  

 4 61 Una noia plorant.  

 5 66 Dues dones mirant sabates.  

 6 74 Una mare ensenya a la seva filla a llegir.  

 7 91 Una dona comprant en un supermercat.  

 8 129 Dues noies escrivint missatges amb el mòbil.   

 9 133 Una dona vestida de mim.  

 10 160 Imatge d’una noia pensativa.  

 11 173 Imatge d’obreres en una fàbrica de sabates d’Anglaterra cap el 1898.  

 12 200 Una dona fent de dependenta a una cafeteria- pastisseria.  

 13 204 Fotografia de dues nenes bessones.  

 14 206 Imatge d’una mare amb la seva filla.  

 15 230 Fotografia d’una dona.  

 16 237 Fotografia d’una nena a la neu.  

 17 239 Imatge d’una dona llegint una targeta que porta una flor.  

 18 240 Imatge d’una dona saltant de felicitat.  

 19 291 Una dona africana dóna classe a dues noies.  

 20 328 Una dona que va a votar amb la seva filla.  

 21 345 Una dona mirant pel telèfon mòbil i somrient.  

 22 354 Una metgessa atenent a la seva pacient.  

    

MIXTE 1 51 Colla de nens i nenes que estan dibuixant assentats a terra. Les nenes 
s’assenten juntes entre elles i els nens també. La professora és una 
dona.  

 2 59 Manifestació laboral. Al capdavant de la pancarta s’observen més 
homes que dones.  

 3 90 Imatge de tres homes a un restaurant. Les dones no es veuen massa 
bé a la fotografia.  

 4 111 Una dona jugant amb el seu fill.  

 5 116 Imatge d’una ciutat índia. El pare porta la compra i la dona porta la seva 
filla a coll.  

 6 119 Imatge del ball de l’àguila a la Festa de la Patum de Berga, declarada 
per l’ONU Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat 2005. A la 
fotografia s’hi observen molts més homes que dones.  

 7 127 Imatge d’una galeria d’art. Els homes parlen entre ells i les dones ho fan 
entre elles.  

 8 137 Imatge d’una senyoreta amb els seus alumnes d’uns 4- 5 anys.  

 9 203 Una professora sud- africana donant classe als seus alumnes d’uns 4- 5 
anys.  

 10 209 Manifestació dels bombers. A la imatge s’observa més bombers homes 
que dones.  

 11 247 Imatge d’un judici. El jutge és un home. Hi ha més homes que dones.  

 12 254 Un home africà venent rellotges al carrer i una dona occidental els 
compra.  

 13 258 Una parella de joves al mig del prat. L’home agafa a la dona per 
l’esquena.  

 14 281 Gent que es passeja pel carrer. Observem diferència de gènere, ja que 
hi ha dos grups formats per només homes.  

 15 311 Grup de nois i noies assentats esperant que toqui la música. Podem 
observar a dos nois drets amb un primer pla.  

 16 330 Refugiats provinents de Darfur (Sudan) i establerts a la frontera amb el 
Txad. 2007.  

 17 331 Sud- africans amb una pancarta del president. Vota ANC.  

 18 356 Imatge d’una escola rural a l’aire lliure a Tigre, Etiòpia. El professor és 
un home. A la banda dreta hi ha les dones i a l’esquerra els homes.  
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 19 357 Classe de primària. La professora és una dona. Nens i nenes estan a 
una mateixa taula, però les nenes a un costat i els nens a l’altre.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 109 Un avi parlant amb el seu fill.  

 2 245 Un avi amb el seu nét al jardí de casa.  

 3 267 Un pare renyant als seus dos fills al mig del carrer.  

    

DONA 1 75 Quatre nenes jugant a futbol.  

 2 76 Dues dones d’alt d’un telefèric d’excursió.  

 3 138 Imatge d’una dona d’alt del pòdium.  

 4 189 Una dona anant amb bicicleta.  

 5 232 Fotografia d’una jutgessa.  

 6 294 Imatge de tres atletes sobre el pòdium.  

 7 326 Una dona amb el seu fill que es manifesta per poder votar.  

    

MIXTE 1 83 Biblioteca, podem observar nois i noies estudiant.  

 2 135 Imatge de nois i noies ballant a una discoteca.  

 3 198 Grup de persones adultes dins d’una classe demanant torn de paraula.  

 4 208 Votacions. Imatge d’una dona que vota. A la taula electoral hi ha un 
home i dues dones.  

 5 217 Una parella ballant i dos dones ballant a una discoteca.  

 6 221 Un home que ajuda a una dona que ha caigut a terra. Al costat hi ha 
dues dones passejant que no s’han immutat.  

 7 227 Una família esmorzant. L’home està assegut al mig dels dos fills.  

 8 252 Un home porta un carro i a darrera porta una família turística. El pare té 
assentat a la falda al seu fill.  

 9 270 Il·lustració d’una convocatòria d’oposicions. Observem homes i dones 
en proporcions bastant iguals.  

 10 271 Fotografia del Fòrum de Diàlegs. S’observa dos homes parlant 
ambdues dones.    

 11 309 Imatge del telenotícies. Un home i una dona.  

 12 313 Un home i una dona executius. La dona li explica a l’home alguna cosa.  

 13 352 Grup de gent passant per un pas de vianants.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 13 Escultura de Sòcrates. Filòsof que ha deixat petjada en el món del 

pensament.  

 2 15 Karl R. Popper. Filòsof del segle XX.  

 3 17 Bertrand Rusell. Escriptor prolífic i molt polèmic a la seva època.  

 4 20 Imatge dels Beatles.  

 5 22 Pantocràtor, representació del Totpoderós. Fragment d’un fresc 
provinent de l’església romànica de Sant Climent de Taüll i actualment 
conservat al MNAC.  
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 6 24 Científic Louis Pasteur pintat per A. Edelfelt.  

 7 29 Pintura de L’escola d’Atenes, de Rafael. Reprodueix l’ambient de la 
filosofia grega. En el centre del quadre podem veure Plató amb el dit 
enlaire parlant amb Aristòtil, a la seva esquerra.  

 8 31 Pintura de Diògenes el Cínic conversant amb Alexandre el Magne.  

 9 33 Imatge de Barck Obama, president dels Estats Units.  

 10 37 M. Lipman, filòsof creador del moviment conegut com a Philosophy for 
Children.  

 11 38 Pel·lícula Blade Runner. Imatge de Harrison Ford.  

 12 38 Pel·lícula Blade Runner. Imatge de Harrison Ford i  

 13 38 Pel·lícula Blade Runner. Imatge de Rutger Hauer.  

 14 42 Escultura nuna del segle XVIII. Burkina Faso. Musée du quai Branly, 
París.  

 15 68 Pel·lícula MATRIX. Imatge de Neo (Keanu Reeves) lluitant amb l’Agent 
Smith (Hugo Weaving).   

 16 68 Pel·lícula MATRIX. Imatge d’un Agent.   

 17 69 Pel·lícula MATRIX. Imatge de Morfeu (Laurence Fishburne) lluitant amb 
un Agent.  

 18 71 Pintura, Estiu, Pieter Bruegel, el Jove. Imatge d’homes treballant al 
camp.  

 19 81 Portada de la pel·lícula Mar Adentro. Imatge de Alejandro Amenábar.  

 20 84 Pintura, Pitt s’adreça a la cambra dels comuns per declarar la guerra a 
França, Karl A. Hickel. National Portrait Gallery, Londres.  

 21 92 Pel·lícula Gandhi. Imatge de Gandhi.  

 22 92 Pel·lícula Gandhi. Imatge de Gandhi envoltat de gent.  

 23 95 Pintura. Caspar D. Friedrich: Caminat sobre el mar de boira. Imatge 
d’un home caminat sobre un mar de boira.  

 24 95 Escultura d’un home pensant. Auguste Rodin: El pensador.  

 25 95 Pintura d’un professor donant una classe d’anatomia als seus alumnes.  
Rembrandt: Llicó d’anatomia.  

 26 95 Pintura de Henry Raeburn: El reverend Walter patinant.  

 27 99 Escultura de pedra en forma de retaule de tres homes.  

 28 104 Pintura. La creació del Sol i les estrelles, Miquel Àngel. Capella Sixtina, 
el Vaticà.  

 29 113 Fotograma de El petit salvatge, de François Truffaut (1969). Imatge de 
dos homes i un nen mirant-se al mirall.  

 30 124 Pel·lícula Nanook l’Esquimal. Imatge del pare esquimal.   

 31 125 Pel·lícula Nanook l’Esquimal. Imatge del nen esquimal.  

 32 128 Pintura. Un home nu al costat d’un cavall alat que li dóna la mà amb un 
altre home que està assegut damunt d’una cadira.   

 33 134 Noam Chomsky. Lingüista més destacat del segle XX.  

 34 139 Pintura. La infantesa de Sir Walter Raleigh, Sir John Everett Millais. 
Imatge d’un home parlant amb dos nens.  

 35 156 Bust de Plató (427aC- 347aC). Whitehead (1861- 1947) va dir que la 
filosofia occidental era un conjunt de notes a peu de pàgina de l’obra 
d’aquest gran filòsof atenès.  

 36 159 Ceràmica en què es representa el mite del carro alat. Un home alat 
damunt d’un carro portat per cavalls. Plató.   

 37 162 Escultura d’Epicur (341aC- 270aC) va ser mestre d’una escola filosòfica 
de molta influència a l’helenisme i que arriba fins a l’actualitat.  

 38 165 Pintuta d’Agustí d’Hipona (354- 430) va ser un dels pares de l’església i 
un dels pensadors més importants en el desenvolupament del 
cristianisme.  

 39 168 Immanuel Kant (1724- 1804) va ser un filòsof que va fer una vertadera 
revolució en el pensament, els efectes de la qual arriben a l’actualitat.  

 40 169 Caricatura que representa Darwin com si fos un simi. Darwin va ser un 
naturalista anglès que amb les seves teories sobre l’origen de les 
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espècies i la selecció natural va influir en tots els àmbits del pensament.  

 41 171 Karl Marx (1818- 1883). La seva influència es va concretar en l’acció 
política.  

 42 175 Sigmund Freud (1856- 1939). Va ser el fonamentador de la psicoanàlisi 
com a mètode terapèutic i de compressió de l’ànima humana.  

 43 180 Pel·lícula. Intel·ligència Artificial. Gigoló Joe (Jude Law) amb el petit 
David Swinton (Haley Joel Osment).   

 44 181 Pel·lícula. Intel·ligència Artificial. Imatge d’en Gigoló Joe.  

 45 181 Pel·lícula. Intel·ligència Artificial. Imatge d’en David Swinton.  

 46 183 Pintura de la cara i del cos de Bessie Boris. Alice Neel: Bessie Boris.  

 47 234 Pel·lícula. El dilema. Imatge de Christopher Plummer i Al Pacino.  

 48 234 Pel·lícula. El dilema. Imatge de Al Pacino i Rusell Crowe.  

 49 235 Pel·lícula. El dilema. Imatge de Al Pacino.  

 50 256 Retaule. Un faraó i un home.  

 51 258 Bust d’Aristòtil (348aC- 322aC) en bronze, conservat al Museo 
Archeologico Nazionale de Nàpols.  

 52 260 Pintura. Dos homes van a buscar aigua al pou.  

 53 264 John Stuart Mill (1806-1873), filòsof i economista britànic.  

 54 265 Friedrich Nietzche (1844-1900), filòsof alemany molt controvertit.  

 55 265 Jean- Paul Sartre (1905-1980), filòsof francès representant del corrent 
existencialista.  

 56 266 George Edward Moore (1873-1958), filòsof britànic que planteja la 
indefinibilitat del terme “bo” o “bondat”.  

 57 266 Alfred Jules Ayer (1910-1989), filòsof britànic. Considera que el 
fonament del judici moral es troba en els sentiments.  

 58 267 Richard Mervyn Hare (1919-2002). Combina un cert utilitarisme i 
l’actualització de la filosofia kantiana.   

 59 272 Pel·lícula. La recerca de la felicitat. Imatge de Will Smith amb el seu fill 
amb un autobús.  

 60 272 Pel·lícula. La recerca de la felicitat. Imatge de Jaden Smith que li dona 
la mà al seu pare.  

 61 273 Pel·lícula. La recerca de la felicitat. Imatge de Will Smith estirat al llit 
llegint un llibre, al seu costat hi ha el seu fill.  

 62 275 Pintura. Nikolaï D. Kouznetzov: Jour de fête. Imatge d’un home estirat al 
camp.  

 63 293 Pintura de la Revolució Francesa. Homes lluitant.  

 64 304 Pel·lícula. Crida llibertat. Imatge de Denzel Washington.  

 65 304 Pel·lícula. Crida llibertat. Imatge de Denzel Washington amb tres homes 
al seu voltant.  

 66 305 Pel·lícula. Crida llibertat. Imatge de Denzel Washington i Kevin Kline.   

 67 307 Pintura. El “rei” corona al seu successor amb una corona mentre altres 
homes ho miren.  

 68 312 Maquiavel (1469-1527) va escriure El Príncep, un tractat polític que 
explica l’origen i el manteniment de l’estat del poder.  

 69 322 Baruch de Spinoza (1632-1677). Una de les ments clarividents del segle 
XVII.  

 70 325 Escultura de Pèricles. Va ser un gran estratega i va aconseguir que la 
seva ciutat fos capdavantera política i culturalment.    

 71 332 Pel·lícula. La vida dels altres. Imatge de Ulrich Mühe amb uns cascos 
als cap.  

 72 333 Pel·lícula. La vida dels altres. Imatge de Ulrich Mühe i Ulrich Tukur. 

 73 351 Amin Maalouf, nascut a l’any 1949. Combina la ficció amb aspectes de 
la seva biografia i l’assaig.  

 74 360 Pel·lícula. Una veritat incòmoda. Imatge de Al Gore davant d’un pc i 
d’un càmera.  

 75 361 Pel·lícula. Una veritat incòmoda. Imatge d’Al Gore.  
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DONA 1 38 Pel·lícula Blade Runner. Imatge de Sean Young.  

 2 41 Pintura d’un autor anònim dels segle XIX. Fotografia de la cara d’una 
dona envoltada per un  vaixell.  

 3 58 Pintura de la imatge d’una dona, Olga Sacharoff. Museo Art Nooveau y 
Art Déco, Salamanca.  

 4 95 Pintura d’una dona nua envoltada de plantes. Henri Rousseau: El 
somni.   

 5 141 Pintura d’una dona vestida d’època mirant-se al mirall.  

 6 152 Pel·lícula. El Miracle d’Anna Sullivan. Portada, imatge de la mare amb 
la seva filla.  

 7 152 Pel·lícula. El Miracle d’Anna Sullivan. Imatge de la mare que arrossega 
a la seva filla.  

 8 178 Escultura, Afrodita de Melos, ideal de bellesa femenina però també de 
l’harmonia de la persona.  

 9 210 Pel·lícula. El Diari d’Anna Frank. Imatge d’Anna Frank (Millie Perkins).  

 10 210 Pel·lícula. El Diari d’Anna Frank. Imatge d’Anna Frank amb la seva 
mare.  

 11 253 Escultura d’una dona amb els ulls tapats i una balança. Simbolitza la 
justícia.  

 12 302 La Sireneta, a Copenhaguen. Figura d’una dona nua que representa un 
sirena.  

 13 344 Fotograma de la pel·lícula Blade Runer, de Ridley Scott. Imatge d’una 
dona corrent.  

    

MIXTE 1 17 Il·lustració d’un llibre de Ramón Llull, el primer que va utilitzar una 
llengua romànica per parlar de filosofia. En aquesta il·lustració podem 
observar un home sobre un cavall i homes i dones sota uns arbres.  

 2 49 Pintura Eco i Narcís, de John Waterhouse. Walker Art Gallery, 
Liverpool. La dona ensenya un pit i observa a l’home que està mirant el 
seu reflex a l’aigua.    

 3 68 Pel·lícula MATRIX. Portada. Tres homes i una dona.  

 4 69 Pel·lícula MATRIX. Imatge de Neo, al seu darrera hi ha la Trinity 
(Carrie- Anne Moss).   

 5 93 Pel·lícula Gandhi. Imatge de Gandhi i de Margaret Bourke- White.  

 6 121 Pintura. Ball al palau de ball de Viena, Wilhelm Gause (1904). Els 
homes van mudats amb americana i pantalons de l’època i les dones 
porten vestits d’època.  

 7 124 Pel·lícula Nanook l’Esquimal. El pare i la mare aguantant el seu fill a 
braços esquimals.  

 8 152 Pel·lícula. El Miracle d’Anna Sullivan. L’home, la dona i la filla al mig 
dels dos.  

 9 176 Fotograma de la pel·lícula Spellbound, d’Alfred Hitchcock (1945). Un 
home bevent amb els seus pares al seu costat.  

 10 180 Pel·lícula. Intel·ligència Artificial. Imatge d’en Gigoló Joe i de la Monica 
Swinton (Frances O’Connor).  

 11 183 Pintura. David Teniers: Partie de cartes dans une hôtellerie. En un 
primer pla veiem 4 homes jugant a cartes. En un segon pla, hi ha dos 
dones cuidant als seus fills.  

 12 210 Pel·lícula. El Diari d’Anna Frank. Imatge d’Anna Frank amb els seus 
pares. El seu pare l’està abraçant.  

 13 273 Pel·lícula. La recerca de la felicitat. Will Smith parlant amb Thandie 
Newton (Linda).  

 14 275 Pintura. Ferdinand Delacroix: La llibertat guiant al poble. Imatge d’una 
dona que simbolitza la llibertat guiant al poble.  

 15 275 Pintura. Hiroshige: People on a Moonlit Street. Imatge de gent 
passejant-se pel carrer.  

 16 275 Pintura. Vincent Van Gogh: Premiers pas. Imatge d’un home fent hort i 
d’una mare amb el seu fill que li ensenya a caminar.  
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 17 308 Pintura. Cafè vienès, Ferdinand Wüst. Homes i dones vestides d’època 
prenent cafè.  

 18 333 Pel·lícula. La vida dels altres. Imatge de Sebastian Koch i Martina 
Gedeck.  

 19 339 Pintura. The poor and the money, de Vincent vanGogh (1882). Multitud 
de gent entrant amb algun lloc.  

 20 361 Pel·lícula. Una veritat incòmoda. Imatge d’Al Gore amb una conferència.  

 21 363 Pintura. George Hendrik Breither: The soup- kitchen. Grup de gent que 
va a buscar menjar.  

 22 363 Pintura. Celine M. Tabary: Terrasse de Café París. Grup de persones 
fent el cafè.  

 23 363 Pintura. Alessandro D’Anna: Scena di vita popolare davanti ad 
un’osteria. Gent vestits d’època de celebració.  
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[annex13] 

Marina, J.A.; Mateos, A. (2008).Filosofia i Ciutadania. 1r 

Batxillerat. Editorial Cruïlla.    

 

IMATGES QUE REPRODUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 10 Imatge d’un home pensatiu.  

 2 10 Tres homes fent atletisme.  

 3 16 Figura del bruixot, cultures amb tradicions màgiques.  

 4 17 Tres homes treballant a la construcció.  

 5 37 Home al costat d’un riu mirant amb uns prismàtics.  

 6 51 Imatge dels homes d’una tribu.  

 7 65 Fotografia d’un nen fent deures de matemàtiques.  

 8 68 Imatge d’un nen jugant.  

 9 75 Un noi amb moto.  

 10 77 Nois jugant a futbol.  

 11 81 Un home escalant.  

 12 83 Un noi davant d’un ordinador.  

 13 89 Un noi dormint al sofà.  

 14 96 Imatge d’un home passejant per la platja.  

 15 98 Grup de budes resant.  

 16 114 Un científic.  

 17 115 Un metge atenent al seu pacient.  

 18 115 Un professor de matemàtiques. Els seus alumnes són nens.  

 19 121 Un pintor.  

 20 124 Un nen al costat d’una tortuga gegant.  

 21 123 Un home fent acrobàcies.  

 22 130 Un músic tocant la gralla.  

 23 131 Un pintor.  

 24 171 Africans recollint menjar d’un camió.  

 25 173 Imatge dels judicis de Nuremberg.  

 26 186 Un home llegint un llibre.  

 27 190 Grup d’homes fent una cursa.  

 28 195 Imatge d’homes jugant al joc d’estirar la corda.  

 29 201 Imatge d’un home dins una biblioteca mirant un llibre.  

 30 205 Dos nens fent una fitxa dins de classe.   

 31 205 Imatge de dos nens mirant la televisió.  

 32 208 Imatge d’un nen.  

 33 213 Imatge d’un home jutge.  

 34 214 Un noi parlant per telèfon.  

 35 214 Manifestació a Manila, 2001.  

 36 222 Un noi llegint un llibre a classe.  

 37 242 Un monjo llegint.  

 38 243 Un home treballant de mecànic.  

 39 251 Un home recollint una ampolla de whisky del terra.  

 40 251 Tres homes representants de la Unió Europea.  

 41 253 Un metge atenent a una pacient a Àfrica.  

 42 255 Reunió de líders de diverses religions.  

 43 261 Líders de diferents països.  

 44 268 Un home hindú resant.  
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 45 271 Dos homes escalant.  

 46 272 Imatge on s’observa els conflictes entre hindús i musulmans a l’Índia.  

 47 277 Imatge de la concentració del partit nazi a Nuremberg, als anys trenta.  

 48 291 Un home llegint el diari assegut amb un banc.  

 49 295 Imatge d’un camp de concentració nazi.  

 50 303 Dos metges mirant una radiografia.  

 51 312 Un home que treballa a la construcció.  

 52 313 Un home que treballa a la construcció.  

 53 315 Un escultor.  

 54 317 Colla de nens africans a l’escola.  

    

DONA 1 21 Una nena donant menjar a les gallines.  

 2 24 Una dona mirant-se al mirall.  

 3 25 Una noia fent deures.  

 4 41 Imatge d’una dona.  

 5 43 Fotografia de la cara d’una dona.  

 6 73 Imatge de dues noies dins d’una classe.  

 7 78 Una noia agafant un llibre de la biblioteca.  

 8 79 Noies mirant papers.  

 9 85 Una dona fent gimnàstica artística.  

 10 86 Una mare parlant amb la seva filla.  

 11 93 Dones entrant a un temple a la Índia.  

 12 98 Una dona amb la seva filla.  

 13 103 Una dona llegint asseguda al sofà.  

 14 111 Una dona pensat.  

 15 114 Una dona fent ioga.  

 16 117 La cara d’una dona.  

 17 149 Una dona pensativa.  

 18 149 Una dona llegint un llibre.  

 19 159 Imatge d’una nena amb un abric vermell i amb un paraigües.  

 20 170 Una dona amb la seva mare gran creuant pel pas de vianants.  

 21 181 Dones africanes recollint aigua d’un pou.  

 22 204 Imatge d’una noia.  

 23 204 Quatre noies joves assentades amb un banc.  

 24 223 Una dona acompanyant a una dona invident per travessar el pas de 
vianants.  

 25 231 Infermera que pesa a una nena.  

 26 252 Imatge de dones magrebines amb les seves respectives filles.  

 27 269 Una dona japonesa cuidant una flor.  

 28 275 Models a una passarel·la.   

 29 297 Una dona embarassada.  

 30 300 Imatge de dues noies.  

 31 307 Una dona que porta bosses de roba a la mà.  

 32 316 Imatge de dues dones (mare i filla) vestides d’època.  

 33 316 Imatge d’una noia pensativa.  

    

MIXTE 1 14 Professor explicant gràfics als seus alumnes (homes i dones).  

 2 27 Un home i una dona mirant un mapa. L’home té la brúixola a les mans.  

 3 39 Un home donant classe.  

 4 43 Una dona amb el seu fill.  

 5 54 Imatge d’arqueòlegs. Descobriment Atapuerca.  

 6 56 Nens i nenes africans llegint. Els nens estan a una banda i les nenes a 
l’altra.  

 7 77 Un noi i una noia mirant un aparador. La noia assenyala l’aparador.  

 8 101 Un soldat ajudant a una dona gran.  

 9 157 Grup de gent mirant una pel·lícula amb 3D. Només s’observa una dona.  
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 10 178 Gent dins un iglú. Només hi ha una dona.  

 11 182 Una dona africana amb el seu fill.  

 12 184 Jueus enviats al camp de concentració d’Auschwitz. La majoria són 
mares amb els seus pertinents fills i filles.  

 13 206 Una professora parlant amb dos alumnes al pati.  

 14 215 Una parella mirant la televisió. El comandament el té l’home.  

 15 218 Multitud de gent. S’observa que els homes caminen amb grup d’homes. 
També s’observa famílies i parelles.  

 16 278 Una dona africana amb el seu fill.  

 17 289 Dones, nens i nenes indis carregats de menjar i pertinences que 
emigren cap a una altra banda.  

 18 293 Un home i una dona comprant amb una pastisseria. La dependenta és 
una dona.  

 19 311 Un professor d’art ensenya a una dona a pintar un quadre.  

    

 

 

IMATGES QUE DECONSTRUEIXEN ELS MODELS DE GÈNERE. 

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 92 Un pare parlant amb el seu fill.  

 2 221 Un avi amb el seu nen.  

    

DONA 1 8 Una noia amb xandall assentada amb un port.  

 2 42 Imatge de dues noies de picnic.  

 3 59 Imatge de 4 noies amb una barca remant, fent una competició esportiva.  

 4 116 Una dona assentada al sofà mirant la televisió.  

 5 120 Una dona assenyalant un país a la bola del món.  

 6 129 Una dona assentada al mig del camp.  

 7 139 Una nena a la pissarra resolent un exercici de matemàtiques.  

 8 150 Dues noies berenant a un bar.  

 9 175 Una noia davant d’un ordinador.  

 10 224 Dues noies es pinten la cara per una actuació.  

 11 238 Dues noies tenen mitja cara pintada.  

 12 311 Reunió portada per només dones.  

    

MIXTE 1 22 Dos noies i un noi parlant.  

 2 23 Grup d’estudiants passejant pel camp.  

 3 44 Grup d’estudiants asseguts a un banc.  

 4 45 Un noi i una noia pintant un dibuix.  

 5 64 Imatge d’estudiants dins una aula.  

 6 85 Dos noies i un noi parlant.  

 7 87 Un pare i una mare parlant amb el seu fill.  

 8 92 Imatge de gent caminant.  

 9 122 Grup d’estudiants.  

 10 123 Grup d’estudiants asseguts amb unes escales.  

 11 137 Grup de gent amb paraigua.  

 12 143 Dos homes amb les seves filles a taula.  

 13 167 Multitud de gent.  

 14 187 Dibuix d’una nena explicant coses a dos homes.  

 15 193 Grup de nois i noies.  

 16 199 Imatge d’homes i dones al voltant d’una taula parlant de feina.  

 17 204 Família asseguda al sofà.  

 18 211 Dos homes i una dona executius. L’home i la dona tenen un portàtil al 
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seu davant.  

 19 211 Un professor parla amb dos dels seus alumnes (un noi i una noia).  

 20 220 Grup d’amics.  

 21 226 Un noi i una noia pintant un mural.  

 22 228 Un home i una dona comprant a un quiosc.  

 23 230 Un verduler deixa olorar les fruites a una nena petita que va 
acompanyada de la seva mare.  

 24 241 Un noi abraça a la seva xicota.  

 25 242 Un pare amb el seu fill i la seva filla.  

 26 243 Eleccions. La taula d’eleccions està formada per dos nois i una noia. 
Una dona amb la seva filla van a votar.  

 27 260 Reunió executiva. La reunió la porta una dona.  

 28 260 Un pare portant a coll la seva filla.  

 29 295 Un noi i una noia parlant.  

 30 302 Gent passejant pel carrer.  

 31 304 Taula electoral. Una dona votant. A l’altre costa hi ha un home portant el 
recompte.   

 32 306 Grup de gent al carrer.  

    

 

 

IMATGES QUE SÓN EXEMPLE D’APORTACIÓ DE CONEIXEMENT.   

 N PÀG BREU DESCRIPCIÓ 
HOME 1 12 Alexander Fleming, biòleg britànic.  

 2 14 Pablo Neruda, poeta.  

 3 15 Pintura d’un científic.  

 4 18 Bertold Bretch. Va ser un dels dramaturgs i poetes alemanys més 
influents del segle XX 

 5 20 Escultura de Sòcrates. Fundador de la filosofia occidental.  

 6 30 Sören Kierkegaard, filòsof influent del s. XIX.  

 7 35 Escultura d’Aristòtil.  

 8 35 Imatge de Sòcrates.  

 9 50 Pintura, Aristòtil.  

 10 60 Carl von Linné (1707-1778). Naturalista suec que va inventar la 
classificació taxonòmica de les espècies animals i vegetals.  

 11 61 Charles Darwin (1809-1882). Naturalista anglès, teoria de l’evolució per 
selecció natural de les espècies.  

 12 63 Bust del Sèneca. Fou un filòsof romà, polític, dramaturg i, en una obra, 
humorista, de l'edat d'argent de la literatura llatina. 

 13 74 Konrad Lorenz, zoòleg.  

 14 84 Pintura. Sant Agustí en les Confessions.  

 15 102 Pintura. Dos homes científics.  

 16 104 Sherlock Holmes. Personatge de ficció, protagonista d'una sèrie de 4 
novel·les i 56 relats de ficció publicats en la seva majoria a The Strand 
Magazine. Va ser creat el 1887 per Arthur Conan Doyle. 

 17 104 Charles Nicolle (1886-1939), metge francès, va obtenir el Premi Nobel 
de Medicina per descobrir l’agent que transmetia el tifus.   

 18 123 Egon Schiele, Autoretrat. Va ser un pintor austríac contemporani de 
Gustav Klimt. Va ser un dels alumnes avantatjats de Gustav Klimt i 
juntament amb Oskar Kokoschka conformen el que es coneix per 
expressionisme austríac. 

 19 126 José Ortega y Gasset (1883-1955) va ser un gran pensador i escriptor 
espanyol.   
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 20 127 Antonio Machado (1875-1939) va ser un dels grans poetes espanyols.  

 21 128 Baruch Spinoza (24 de novembre de 1632 - 21 de febrer de 1677), 
també anomenat Baruch Spinoza va néixer a Amsterdam al si d'una 
família jueva d'origen portuguès. Educat per exercir de rabí, acabà 
expulsat de la comunitat jueva per la seva actitud crítica. 

 22 142 Pintura de Napoleó. Fou un militar de l’estat francès.  

 23 144 Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de gener de 1600 – Madrid, 25 
de maig de 1681) és un autor de la literatura espanyola enquadrat dins 
l'anomenat Segle d'or espanyol, concretament al Barroc. Va ser 
sacerdot i autor d'obres de teatre, incloses exemples de tragèdia, 
comèdia i actes sacramentals. 

 24 146 Mircea Eliade (1907-1986) va ser un historiador de les religions 
romanes, que va treballar a França i als Estats Units.  

 25 148 Séneca, filòsof romà del segle I dC.  

 26 162 Descartes. Va ser un important filòsof racionalista francès del segle 
XVII, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents 
branques de la ciència 

 27 164 Ludwing Wittgenstein (26 d'abril de 1889, Viena - 29 d'abril de 1951, 
Cambridge Regne Unit) era un filòsof austríac, nascut a Viena en una 
família de l'alta burgesia industrial d'ascendència jueva, rica i culta, 
famós per les seves recerques sobre el llenguatge. 

 28 167 Hitler (Braunau am Inn, 20 d'abril del 1889 – Berlín, 30 d'abril del 1945) 
fou un polític i principal ideòleg del nacionalsocialisme d'origen austríac. 

 29 168 Karl Popper (1902-1994) va ser un destacat filòsof de la ciència, 
d’origen austríac i nacionalitzat britànic.   

 30 172 Albert Camus ( Mondovi, Algèria 1913 - Villeblevin, França 1960 ) fou 
un escriptor i filòsof francès guardonat amb el Premi Nobel de Literatura 
l'any 1957, considerat juntament amb Jean-Paul Sartre un dels 
principals membres de l'existencialisme. 

 31 179 El capità J. Cook (Marton, Anglaterra, 27 d'octubre de 1728 - Badia de 
Kealakekua, Hawaii, 14 de febrer de 1779) fou un explorador i cartògraf 
anglès. 

 32 187 Bertrand Rusell (Trellech, 1872 - Penrhyndeudraeth 1970 ) fou un 
matemàtic i filòsof gal·lès, un dels més influents del segle XX, 
guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1950. Va popularitzar 
la filosofia, i especialment la lògica. 

 33 188 Gabriel García Márquez (1927) és un escriptor i periodista colombià, 
que va rebre Premi Nobel de Literatura l’any 1982.  

 34 189 Autoretrat de Vincent van Gogh. (Zundert, 30 de març de 1853 – 
Auvers-sur-Oise, 29 de juliol de 1890). Fou un pintor postimpressionista 
neerlandès 

 35 202 Pintura que representa la societat feudal. Dos homes treballant la terra.  

 36 213 Jacques Maritain, filòsof catòlic francès.   

 37 230 F. Engels. Fou un filòsof socialista alemany i co- fundador, 
conjuntament amb Karl Marx, de la teoria del comunisme modern. 

 38 231 Milton Friedman (Nova York, EUA 1912 - San Francisco, 2006) fou un 
economista nord-americà guardonat amb el Premi Nobel d'Economia 
l'any 1976. 

 39 245 Maquiavel (Florència, 3 de maig de 1469 - Florència, 21 de juny de 
1527) va ser un diplomàtic, funcionari públic, filòsof polític i escriptor 
italià. 

 40 246 Pintura. El jurament del joc de la pilota de J.L. David. Només s’observen 
homes.  

 41 248 Don Quixot. És l'obra més reeixida de Miguel de Cervantes Saavedra i 
un dels llibres més traduïts de la literatura universal després de la 
Bíblia. Cervantes crea un origen fictici de la història, fent veure que es 
basa en el manuscrit d'un tal Cid Hamet Benengeli, un historiador 
morisc inventat. És una novel·la escrita en dues parts, la primera 
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publicada el 1605 i la segona en 1615.  

 42 249 M. Bakunin va ser un filòsof anarquista rus nascut el 8 de maig de 1814 
a Priamúkhino (Rússia) i mort l'1 de juliol de 1876 a Berna (Suïssa). 
Amb els seus escrits va posar les bases del socialisme llibertari. 

 43 252 Pericles (495 aC - 429 aC) va ser un home d'estat grec atenenc tan 
important que va donar nom a tot el segle V aC (segle de Pericles). 

 44 262 Pintura. La República de Plató. Imatge de dos homes.  

 45 263 B. Mussolini. (Dovia di Predappio, Forlí (Itàlia), 29 de juliol del 1883 - 
Giulino di Mezzegra, 27 d'abril del 1945), fou el cap d'estat dictatorial 
d'Itàlia durant el període de 1922 fins el 1943. Va ser el creador d'un 
règim antidemocràtic anomenat feixisme, en el qual ell va rebre el 
sobrenom de Duce (guia o cap). 

 46 266 Pintura. La Revolució Francesa. Imatge de soldats lluitant.  

 47 267 James Madison (Port Conway, Virgínia, Estats Units, 16 de març de 
1751 – Montpelier, Virgínia, Estats Units, 28 de juny de 1836) va ser un 
advocat, polític, President dels Estats Units entre 1809 i 1817, i un dels 
"Pares Fundadors" de la Constitució dels Estats Units més influents, fins 
a tal punt que rebé el sobrenom de "El Pare de la Constitució". 

 48 270 Pintura. Ciceró pronuncia el seu discurs contra Catilina al Senat de C. 
Maccari. Imatge on només hi figuren homes.  

 49 280 El faraó egipci Amenofis I. Fou el segon faraó de la dinastia XVIII. 

 50 282 Pintura. Sessió del Parlament anglès. Només homes.  

 51 283 Pintura que representa la Constitució Espanyola del 1932. Només hi ha 
homes.  

 52 284 J.M. Keynes (Cambridge, 5 de juny de 1883 - Sussex, 21 d'abril de 
1946) fou un economista anglès de notorietat mundial. Les seves idees 
tingueren un gran impacte en el pensament i la política econòmica. És 
reconegut com el pare de la macroeconomia moderna i les seves idees 
generaren una escola econòmica keynesiana. 

 53 286 Jean Jacques Rousseau (Ginebra, Suïssa, el 28 de juny de 1712 – 
Ermenonville, França, 2 de juliol de 1778) fou un dels principals filòsofs 
del segle de les llums en llengua francesa, tanmateix les seves idees i 
el seu caràcter l'oposaren sovint a d'altres il·lustrats i als ideals del 
moviment. 

 54 288 Hans Kelsen (1881-1973). Fou un jurista, filòsof i polític austríac, 
professor de Filosofia del Dret a la Universitat de Viena des de 1917. 

 55 290 F. Nietzsche (Röcken bei Lützen, Prússia, 1844-1900), filòsof alemany, 
considerat actualment com un dels més influents en el pensament del 
segle XX. 

 56 292 Bust de Voltaire (París, 21 de novembre de 1694 – 30 de maig de 
1778). Fou un escriptor i filòsof francès del Segle de les Llums. Va 
marcar el segle XVIII i va ocupar un lloc particular a la memòria 
col·lectiva dels francesos. Amb ell s'inicia la figura de l'intel·lectual 
compromès amb el servei de la veritat, de la justícia i de la llibertat de 
pensament. Fou escollit membre de l'Acadèmia francesa el 1746. 

 57 294 Miquel de Unanumo (Bilbao, 29 de setembre de 1864 - Salamanca, 31 
de desembre de 1936), escriptor i filòsof espanyol. La seva obra cultiva 
una gran varietat de gèneres literaris. 

    

DONA 1 147 Santa Teresa de Jesús. Fou una monja carmelita, reformadora de l'orde 
carmelita amb la fundació de les carmelites descalces i els carmelites 
descalços i autora d'obres de gran valor teològic i místic i literari. 

 2 210 Wangari Maathi (Nyieri, Kenya 1940) és una activista política i 
ecologista kenyana. El 2004 va rebre el Premi Nobel de la Pau per "les 
seves contribucions al desenvolupament sostenible, a la democràcia i a 
la pau". És la primera dona africana que rep aquest guardó. La doctora 
Maathai és a més a més membre electa al parlament i ministra de Medi 
Ambient i Recursos Naturals dintre del govern presidit per Mwai Kibaki. 
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 3 237 Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà (1789). Imatge d’un àngel 
i una dona.  

    

MIXTE 1 16 Pintura. Tntoretto: L’origen de la Via Làctia.  

 2 52 Pintura. L’origen de l’ésser humà.  

 3 192 Sartre and Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir (París, 9 de gener 
de 1908- 14 d'abril de 1986) novel·lista francesa filòsofa existencialista i 
feminista. 

 4 227 Pintura d’homes i dones esclaus treballant al camp.  

 5 252 Pintura. Colla de camperols/les menjant.  

 6 282 Pintura. La Revolució Francesa. La dona representa la llibertat amb tots 
els soldats al seu voltant.  

 7 284 Pintura. Reivindicació obrera del s. XIX. La dona amb el fill als braços al 
capdavant.   
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