
ELS HOMES NO PLOREN.

Rols i estereotips de gènere

TREBALL DE RECERCA
Pseudònim: Blanc i negre







“Gender equality is not a woman’s issue,  

it is a human issue. It affects all of us.” 

Emma Watson. 

“Both men and women should feel free to be sensitive.  

Men and women should feel free to be strong… 

It is time that we all perceive gender on spectrum not  

as two opposing sets of ideals” 

Emma Watson.  



AGRAÏMENTS 

A la tutora per la saviesa dels seus consells i 

l’ajuda incondicional que m’ha donat. 

 A Enriqueta Díaz i Perera, l’estudi de la qual  

m’ha servit com a base. 

Als col·legis Escorial i Sant Miquel dels Sants per 

aportar tots els mecanismes possibles per a  

l’assoliment de la meva proposta.  

A tot l’alumnat que ha respost el qüestionari.  

Finalment, a la família i amics pel recolzament mostrat.  



“Gender equality is not a woman’s issue,  

it is a human issue. It affects all of us.” 

Emma Watson. 

“Both men and women should feel free to be sensitive.  

Men and women should feel free to be strong… 

It is time that we all perceive gender on spectrum not  

as two opposing sets of ideals” 

Emma Watson.  



INDEX 

1. Introducció…………………………………………………………………………………………1
 1.1 Objectius i hipòtesi …………………………..…………………………………………..1 
 1.2 Metodologia …….………………………………………………………………………..3 

2. Marc teòric …………………………………………………………………………………..…….9 
 2.1 Rols i estereotips de gènere ………….…………………………………………..………9 
 2.2 El feminisme ……………………………..……………………………………..………10 
  2.2.1 Contextualització ……………………………………………………………..10 
  2.2.2 Inici del feminisme ………………………………………..……………….…13 

3. L’alumnat ….………………………………………………………………………………..……15 
 3.1 La mostra …………………………………………………………………………….…15 
 3.2 El comportament en funció del sexe ……………………………………………..….…19 
  3.2.1 Anàlisi dels resultats obtinguts ……………………………………………….23 
 3.3 Les relacions de parella ……………………………………………………….…..……33 
  3.3.1 Violència implícita ……………………………………………………………33 
   3.3.1.1 Anàlisi dels resultats obtinguts …………………………………..…35 
  3.3.2 Violència explícita ……………………………………………………………38 
   3.3.2.1 Anàlisi dels resultats obtinguts ………………………………..……40 
 3.4 Les tasques domèstiques …………………………………………………………..……49 
  3.4.1 Anàlisi dels resultats obtinguts ……………………………………………….50 
   3.4.1.1 Anàlisi segons el treball dels pares i mares …………………..…….51 
    3.4.1.1 Les tasques domèstiques diàries ……………………………51 
    3.4.1.2 Les tasques domèstiques esporàdiques ………………….….56 
    3.4.1.3 Altres …………………………………………………….….60 
  3.4.2 Anàlisi segons el lloc de naixement del pare …………………………..…..…65 
 3.5 La tolerància al sexisme ………………………………………………………………..66 
  3.5.1 Anàlisi dels resultats obtinguts ……………………………………………….67 
 3.6 Desigualtats de gènere ….………………………………………………………………76 
  3.6.1 Anàlisi dels resultats obtinguts ……………………………………………….78 
 3.7 Descripció d’una imatge ………………………………………………………………..81 

4. El professorat ….…………………………………………………………………………………84 
 4.1 La mostra ….……………………………………………………………………………84 
 4.2 La percepció dels alumnes ……………………………………………………..……….86 
 4.3 La percepció de la societat ……………………………………………………………104 



5. Comparació d’estudis ………..…………………………………………………………………111 

6. Conclusions ……………………………………………………………………………….……130 
 6.1 L’alumnat ………………………………………………………………………..…….130 
  6.1.1 Continuen havent-hi pautes de comportament tradicionals …………………130 
  6.1.2 L’alumnat detecta tant la violència implícita com l’explícita …………….…132 
  6.1.3 Les mares realitzen la majoria de les tasques domèstiques …………………134 
  6.1.4 Certes conductes són jutjades negativament quan les protagonitzen les  
  noies………………………………………………………………….………….…135 
  6.1.5 Els joves són conscients del sexisme en l’oci però el toleren ………………136 
  6.1.6 El jovent no dóna importància al llenguatge sexista …………………..……137 
  6.1.7 L’alumnat és conscient de les desigualtats de gènere …………………….…139 
  6.1.8 Nois i noies descriuen de manera diferent una imatge ………………….…..138 
 6.2 El professorat ………………………………………………………………………….138 
  6.2.1 El professorat detecta el comportament més agressiu dels nois però no el  
  justifica …………………..………………………………………………………..138 
  6.2.2 El professorat no és conscient dels comentaris sexistes dels nois   
  …………………………………………………………………………………..…139 
  6.2.3 L’equip docent no distingeix entre la importància del tipus    
  d’intel·ligència……………………………………………………………………..139 
  6.2.4 El professorat diu que les noies prenen la iniciativa en les protestes però  
  afirmen que no es valoren de manera diferent les seves queixes ……………..…..142 
  6.2.5 El professorat identifica la tranquil·litat com un tret característic del sector  
  femení ……………………………………………………………………………..140 
  6.2.6 Les professores justifiquen en major grau que els homes els comportaments  
  més moguts dels nois i són més punyents amb les faltes de respecte de les noies  
  …………………………………………………………………………………..…141 
  6.2.7 Els professors, pel fet de ser homes, no són més respectats que les   
  professores …………………………………………………………..…………….142 
  6.2.8 Davant la violència domèstica, hi ha solució ……………………………….142 
  6.2.9 El professorat no dóna gens d’importància al masculí genèric …………..…143 
  6.2.10 El professorat es mostra més conscient de les desigualtats …………..……143 
 6.3 Comparació d’estudis …………………………………………………………………143 
  6.3.1 Els rols de gènere continuen essent-hi presents …………………………….144 
  6.3.2 Les mares continuen essent les encarregades de les tasques domèstiques…..145 
  6.3.3 Els pares emeten més la seva afectuositat …………………………………..145 
  6.3.4 Perduren les etiquetes “femenina” i “masculina” referides a certes tasques 
  …………………………………………………………………………………..…146 
  6.3.5 El nombre de nois conscients de les desigualtats de gènere ha disminuït  
  ………………………………………………………………………………..……146 
  6.3.6 Els alumnes del curs 2016/17 detecten en major grau la violència …………146 
  6.3.7 Reflexió general sobre les desigualtats ……………………………..….……146 



 6.4 Reflexió personal del treball …………………………………………………..………148 

7. Bibliografia …………………………………………………………………………………..…149 

8. Annexos ………………………………………………………………………………….……..155 
 8.1 Qüestionari alumnes ………………………………………………..…………………155 
 8.2 Qüestionari professors …………………………………………………….…………..179 



1. INTRODUCCIÓ 

 Quan els professors ens van comunicar que havíem de començar a dur a terme el primer pas 

en l’elaboració del treball de recerca, és a dir, començar a pensar una idea, se’m va passar pel cap 

elaborar alguna investigació que tingués a veure amb la desigualtat de gènere o, en definitiva, amb 

qualsevol cosa referida a la situació o paper de les dones en la societat. És un tema que sempre m’ha 

agradat i encuriosit ja que la recerca de la igualtat i la complerta dels drets humans és un tema 

interessant i que incumbeix, o hauria d’incumbir, a tothom.  

 Uns dies després, vaig decidir que potser estaria bé relacionar-ho amb altres desigualtats 

socials i, perquè no, descobrir quines de totes les possibles (econòmiques, de gènere, en l’edat…) 

són presents a Vic. Realment, estava davant un estudi molt captivant però difícil de dur a terme en 

el sentit que la informació necessària per poder-lo elaborar de manera exitosa era escassa. Per 

exemple, vaig pensar que seria interessant saber el nombre i edat de les dones i homes que treballen 

a les empreses més importants de Vic per a poder descobrir si hi havia algun tipus de desigualtat 

referida amb el sexe o l’edat. Com ja se sap, són dades confidencials i les empreses, estan en tot el 

seu dret, no me l’haguessin garantit.  

 Conseqüentment, la meva tutora del treball de recerca em va mostrar un estudi que es va 

realitzar als alumnes de Batxillerat de vint-i-un instituts d’onze municipis diferents de la província 

de Barcelona durant l’any 2007. Es tracta d’una investigació, realitzada per Enriqueta Díaz i Perera, 

que em va obrir els ulls a un estudi sociològic molt interessant que permet observar i analitzar els 

rols i estereotips vigents entre aquest col·lectiu jove. Realment em va cridar l’atenció.   

 Definitivament, tenia una idea clara i era l’hora de posar-me a treballar.  

  1.1 OBJECTIUS I HIPÒTESI 

 Considero que és totalment necessari especificar què és el que em plantejo veure, la meva 

hipòtesi i els objectius que tinc.  
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 La meva idea és observar l’opinió, reproducció i conscienciació que té un col·lectiu jove 

format acadèmicament dels estereotips i rols tradicionals. Els objectius que tinc doncs, són 

observar, i posteriorment analitzar, els rols i estereotips de gènere vigents entre l'alumnat de 

Batxillerat dels dos col·legis concertats de Vic i comparar els resultats amb els del 2007. També 

busco saber la opinió dels professors i observar si és semblant a la dels alumnes.  

 El meu objectiu, doncs, no és buscar tendències i formes de conducta d’una societat ja que 

òbviament per poder-ho fer es necessitaria una mostra molt gran. El que pretenc, doncs, simplement 

és analitzar aquest grup jove reduït.  

 Com que es tracta d’un treball de l’àmbit de les ciències socials, m’he vist implicada a 

acceptar unes regles del joc concretes, és a dir, cal tenir en compte que aquest estudi es podia haver 

realitzat d’una altra manera i els resultats del qual poden ésser discutibles ja que intenten expressar 

d’una manera objectiva allò que pròpiament és subjectiu: el comportament dels éssers humans. A 

més a més, el risc que té una enquesta és que realment no saps a ciència certa si els que han respost 

el qüestionari ho han fet de manera conscient i no s’han ni mentit a ells mateixos responent ni a mi.  

 D’altra banda, la meva hipòtesi és que els resultats de l’estudi passat i l’actual seran bastant 

diferents per dues raons: una per la localització geogràfica i l’altra pel temps. Personalment, penso 

que, encara que no ho sembli, la localització geogràfica implica una manera de pensar o una altre. 

És obvi, i actualment queda més clar que mai, que Barcelona i la plana de Vic són realitats bastant 

diferents i, com a conseqüència, amb opinions a vegades contràries. A més a més, les coses han 

canviat molt en els últims anys, s’ha avançat molt en el món de la tecnologia i això penso que ha 

afavorit el fet que els joves ens adonem més de les coses que ens envolten i, per tant, les idees 

feministes  han sigut més transmeses. 1

  1.2 METODOLOGIA 

 Per començar l’elaboració del treball, vaig elaborar un resum del treball de l’Enriqueta Díaz 

amb la intenció de poder accedir en un futur a certs punts interessants més ràpidament. 

 El feminisme és un corrent de pensament que defensa la igualtat entre sexes. Tal com s’explicita a l’index, en l’apartat 1

dos d’aquest treball s’hi aprofundirà més. 
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Seguidament, vaig contactar amb l’autora de l’estudi via correu electrònic, el qual vaig aconseguir a 

través de la web de l’institut on treballa: IES Arnau Cadell, ubicat a Sant Cugat del Vallès , per 2

comentar-li el meu propòsit. La seva resposta va ser molt positiva: realment li va semblar 

interessant la meva proposta i, a més, em va encoratjar a dur-ho a terme. A continuació, vaig 

contactar via correu electrònic amb la Dra. Pilar Godayol , una professora que dirigeix un grup de 3

recerca sobre la igualtat de gènere a la UVIC, per demanar-li que em recomanés algun llibre bàsic 

per contextualitzar el meu treball. Em va aconsellar les obres de l’Eulàlia Lledó  i la Mercedes 4

Bengoechea . Després d’una mica de recerca sobre aquestes autores i llurs obres, vaig decidir llegir-5

me el llibre De llengua, diferència i context de Lledó. Es tracta d’un llibre molt reflexiu que em va 

permetre obrir els ulls davant certes coses, relacionades amb el llenguatge, que tenim tant 

interioritzades que ja ni ens n’adonem. Considero que l’objectiu principal de l’autora, a través 

d’aquest llibre, és contradir l’afirmació de que el llenguatge és sexista degut a que és una 

característica sine qua non d’ell i demostrar la veritable raó: ho és perquè la ideologia i la ment de 

les persones encara ho continua essent. També em vaig llegir un article anomenat Las niñas y el 

estilo de comunicación en el aula redactat per la Mercedes Bengoechea que tractava, principalment, 

sobre les diferències que existeixen, segons l’autora, entre la parla de les nenes i els nens. Aquesta 

lectura no em va ser gaire útil. 

  La meva part de formació en aquest tema no va acabar aquí: em vaig començar a llegir un 

llibre anomenat Diferentes, iguales, ¿juntos? que em va sorprendre molt negativament. Es tracta 

d’un llibre relativament actual, del 2004, però amb una ideologia darrere, segons la meva opinió, 

antiga. L’autor defensava l’educació diferenciada. Aquest mètode d’ensenyament intenta educar a 

cada persona en funció del seu sexe, és a dir, obligant-li a seguir els rols associats a aquest i, 

personalment, no hi estic gens a favor. Jo penso que a tot els alumnes i les alumnes, encara que 

siguin biològicament diferents, se’ls hi ha d’ensenyar els mateixos valors i donar’els les mateixes 

 Municipi de la comarca del Vallès Occidental. 2

 Pilar Godayol és doctora en traducció i interpretació i llicenciada en filología anglesa. És professora de la Universitat 3

de Vic i actualment coordina un grup de recerca d’investigació: GETLICH (Grup d’ Estudis de Gènere: Traducció, 
Literatura, Història i Comunicació). 

 Eulàlia Lledó, doctora en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, ha publicat diversos llibres i articles 4

sobre les seves investigacions del llenguatge sexista.

 Mercedes Bengoechea és una sociolingüística feminista espanyola defensora de l’ús del llenguatge no sexista des 5

d’una fundamentació acadèmica.  
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oportunitats; han de ser lliures de poder escollir com volen ser sense la pressió social dels rols de 

gènere. 

  Per acabar, durant l’estiu, em vaig llegir un estudi sobre els drets de les dones difós i 

incentivat per la diputació de Barcelona que queda recollit en el llibre Desenvolupant els drets de 

les dones: àmbits d’intervenció de les polítiques de gènere.  

 A continuació, em vaig centrar en l’elaboració del qüestionari dels alumnes. L’enquesta 

realitzada ara ja fa uns nou anys em va servir de base per elaborar un qüestionari nou que aborda 

noves temàtiques. He intentat en tot moment que el qüestionari estigués format per qüestions ben 

formulades, neutres, precises i, sobretot, intentant evitar el biaix . Estic parlant d’un qüestionari 6

d’una d’extensió considerable (vuitanta-set preguntes) i, per tant, he decidit dividir-lo en diferents 

parts per a que la seva comprensió sigui més senzilla.  Realment em va ser difícil poder agrupar 7

tantíssimes preguntes, vuitanta-set concretament, en grups. Això sí, amb una mica d’esforç, ho vaig 

aconseguir: 

  

 Al primer bloc de l’enquesta trobem nou preguntes que tenen l’objectiu de poder crear el 

perfil de l’alumne. Es demana, per exemple, pels estudis del pares, pel lloc de naixement… D’una 

manera implícita busquen poder observar si tots aquests factors afecten a la opinió de la persona que 

està realitzant l’enquesta.  

 En la realització d’enquestes, s’entén al biaix com tots aquells factors que afavoreixen que els resultats obtinguts de 6

l’enquesta no siguin representatius. Així doncs, un dels mètodes per evitar-lo és creant qüestions totalment neutres, és a 

dir, que no influeixin de cap manera a la persona que respon el qüestionari. 

 Veure annex7
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·Part I: el perfil de l’alumne/a.  

·Part II: el comportament en funció del sexe.  

·Part III: sexisme en les relacions de parella. 

·Part IV: les tasques domèstiques.  

·Part V: la tolerància al sexisme.  

·Part VI: desigualtats de gènere. 

·Part VII: descripció d’una imatge.  



 Seguidament, en el segon apartat, hi trobem un seguit de preguntes que citen de manera 

explícita una sèrie d’estereotips i rols de gènere. La meta que persegueixo, òbviament, és observar i 

analitzar si els alumnes creuen verídics els estereotips esmentats i, a més, si segueixen el rols 

associats al seu sexe.  

 Al tercer bloc de l’enquesta apareixen un seguit de tasques domèstiques en les quals 

l’alumnat ha de citar qui és l’encarregat de realitzar-les a casa seva. Amb aquest apartat podrem 

veure si actualment els homes ajuden més a casa: si el paper de la dona com a mestressa de casa 

s’ha acabat.  

 Després, s’esmenten un seguit de situacions d’oci on apareixen actituds sexistes per a poder 

valorar si els joves en són conscients i si, d’altra banda, toleren el sexisme en el seu temps lliure. 

 El bloc sis cita un conjunt de preguntes referides a desigualtats de gènere actuals per veure si 

l’alumnat està informat i conscienciat sobre elles.  

 Finalment, es mostra una imatge d’un videojoc bastant conegut i es demana a l’alumne que 

triï la característica que, segons el seu criteri, la defineix més encertadament. Per a poder triar un 

videojoc, vaig haver de demanar ajuda a un company entès en el tema.  

 Les enquestes les vaig fer via online, a través dels documents de google .  8

 Documents de google és un processador de textos online que permet crear i compartir documents amb altres usuaris.  8
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Codi QR del qüestionari dels alumnes



 

 L’alumnat va respondre als qüestionaris de la següent manera: al col·legi Sant Miquel dels 

Sants jo mateixa vaig acudir a les diferents aules durant les classes de tutoria i els vaig fer una breu 

explicació del meu treball per a endinsar-los dins la temàtica.. A continuació, els vaig repartir un 

codi QR  amb l’enllaç amb la intenció de que hi poguessin accedir ràpidament amb els seus telèfons 9

mòbils. No obstant, aquella part de l’alumnat que no tenia descarregat el lector QR, o bé portava 

ordinador, van poder accedir al qüestionari ràpidament a través de l’enllaç que estava penjat a la 

plataforma, degut al previ acord amb els professors. Realment he d’agrair als professors la seva 

col·laboració per a que tot es pogués dur a terme satisfactòriament i, òbviament, també als alumnes 

que van tenir la paciència suficient per poder respondre tot el qüestionari.  

 Per aconseguir les respostes dels alumnes de l’Escorial, vaig contactar a través del correu 

electrònic amb la professora d’història, l’Amàlia Alemany , la qual es va encarregar de que els seus 10

alumnes contestessin. Ambdós col·legis van realitzar les enquestes durant la setmana del dinou al 

vint-i-tres de setembre. Els resultats van ser analitzats durant les setmana següents.  

 El codi QR és un sistema utilitzat per emmagatzemar informació en una matriu quadrada de punts dissenyada per ser 9

llegida amb la càmera d'un telèfon intel·ligent o tauleta tàctil. 

El col·legi Escorial i el col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic col·laboren habitualment en la realització de treballs de 10

recerca. 
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Imatge de com els alumnes visualitzaven el qüestionari 



 M’agradaria concretar per què s’han escollit, d’entre tots els alumnes, els que estan cursant 

Batxillerat. Existeixen dues raons: una és deguda a l’objectiu que té aquest treball i l’altra és fruit de 

l’observació. La fita que persegueixo amb l’elaboració i exploració que comporta aquest treball és 

la comparació dels rols i estereotips vigents l’any dos-mil set i els d’ara. Així doncs, com que 

l’anàlisi es va realitzar als alumnes que realitzen aquests estudis post-obligatoris, era necessari que 

ho orientés, també, cap a ells. De totes maneres, considero captivant realitzar-ho a uns alumnes que 

porten tretze o catorze anys de formació obligatòria i, actualment, s’estan instruint per voluntat 

pròpia. Com a conseqüència directa, en teoria, tenen la ment oberta, són crítics i tenen la capacitat 

suficient per poder valorar moralment allò que els envolta.  

 La part pràctica del treball no es va quedar aquí. També vaig realitzar unes enquestes 

dirigides al professorat, inspirades en el treball d’Enriqueta, amb l’objectiu d’observar les 

diferències o semblances d’opinió entre l’equip docent i els estudiants. El procediment va ser 

bastant semblant al del cas dels alumnes: els professors i professores van contestar l’enquesta a 

través d’un enllaç o bé, alguns d’ells, a través del codi QR. La diferència va ser que els professors 

van rebre l’enquesta al seu correu, degut al previ acord amb un petit sector de l’equip docent.  
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Imatge de com els professors visualitzaven l’enquesta



 

 El procés més extens d’aquest treball ha estat, sens dubte, l’anàlisi de les enquestes. Tot i 

que van ser enquestes realitzades online, i això facilita una mica el procés, la feina no va ser poca ni 

fàcil. La causa principal ha sigut la voluntat que he tingut de relacionar les diferents dades. Els 

documents de google realitzen de manera espontània un gràfic per a cada pregunta que mostra el 

total de respostes que s’inclinen cap a una direcció. Personalment, he considerat més oportú 

diferenciar entre les respostes de nois i noies, entre els estudis i treball dels pares… en funció de la 

pregunta. Així doncs, el conjunt d’aproximadament dos-cents quaranta gràfics que apareixen en 

aquest treball han sigut elaborats en el seu total per mi.  
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Codi QR del qüestionari dels professors



2. MARC TEÒRIC 

  2.1 ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

 Penso que és totalment necessari precisar el significat de les paraules “rol” i “estereotip” 

presents en el títol d’aquest treball. Podem definir-les com el conjunt d’idees sobre la diferència 

sexual que atribueixen característiques femenines i masculines a cada sexe. Aquestes 

característiques s’apliquen a totes les activitats, conductes i, en definitiva, esferes de la vida. Per 

explicar-ho d’una manera més concreta i entenedora podríem dir que els rols són les accions 

considerades apropiades per cada sexe, és a dir, les actituds que s’esperen de cada persona en funció 

de si és dona o home o, d’altra banda, podríem interpretar-ho, també, com a sinònim del concepte 

“paper en la societat”. Considerem un rol, doncs, la tradicional idea de que la dona ha de ser 

l’encarregada de cuidar la casa i els fills. D’altra banda, un estereotip és la forma de percebre i 

tractar a la gent d’acord amb el seu sexe amb diferents perjudicis o idees preconcebudes. Per 

exemple: la peculiar idea de que els homes han de ser forts emocionalment i no plorar.  

 Els rols i estereotips s’han anat divulgant generació en generació. Així doncs, existeixen des 

de temps immemorials. La principal causa d’aquesta divulgació és la creença inconscient en ells, és 

a dir, el fet de que tant els homes com les dones continuïn adequant-se a aquests patrons de 

conducta que se’ls han atribuït des de ben petits. Aquestes idees, doncs, es transmeten fins i tot 

abans de que tinguem una consciència plena: des del miserable fet que a un bebè li atribuïm un 

color per a la seva vestimenta, habitació, etc. en funció del seu sexe (blau pels nens i rosa per les 

nenes). Quan un nen petit observa tots aquests comportaments, els aprèn i incorpora en la seva 

manera d’actuar.  

 Realment podem afirmar que les famílies, les escoles i els mitjans de comunicació  són els 11

principals divulgadors ja que, moltes vegades de forma inconscient, transmeten i reprodueixen 

aquests rols i estereotips. Un exemple molt clar de que actualment els rols tradicionals encara són 

presents és el fet, per exemple, que als serveis públics o dels establiments privats, tenen el 

canviador de bebès a la zona de les dones i no a la dels homes. Això, vulguis o no, transmet la idea 

 Segons un estudi publicat al diari La nueva Espanya el 09/03/15, el 46% de les notícies on apareixen dones reforçen 11

els estereotips de gènere. 
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de que les dones són les que s’han d’ocupar d’aquesta tasca. Referit a aquesta tendència, també hi 

podem relacionar el fet que als homes els hi pertoquin menys dies de baixa per paternitat.  12

 Per acabar amb aquesta realitat s’ha de formar i conscienciar a tothom des de la infantesa. 

No es tracta d’un fet irreparable: els rols i estereotips han anat canviant en funció dels diferents 

contexts. Uns exemples ben clars i relativament actuals són la incorporació de la dona al món 

laboral, el reconeixement de les parelles homosexuals… Tots ells representen un canvi dels valors 

tradicionals.  

 A més a més, cada vegada s’estan desfent més els prejudicis de certes activitats 

econòmiques considerades, fa uns anys, pròpies d’un únic sexe: actualment el 35,57% de les 

conselleries estan dirigides per una dona i el 19% dels ajuntaments també. Podem afirmar que les 

dones s’han endinsat en el món de la política ja que fa només una dècada els percentatges eren molt 

més baixos . Cal concretar que, tot i això, encara queda molt per recórrer per a poder igualar el 13

percentatge d’homes.  

 Així doncs, podria ser totalment possible, que no vol dir que no sigui difícil, realitzar un 

altre canvi, un canvi definitiu que permetés eliminar des de l’arrel aquest problema.   

 2.1 EL FEMINISME 

 A causa de que al format d’aquest treball de recerca s’esmenten certes desigualtats socials, 

considero oportú explicar breument en què consisteix el moviment per excel·lència que, entre 

d’altres actuacions, lluita contra elles: el feminisme.  

  2.1 CONTEXTUALITZACIÓ  14

 Actualment, als pares només els pertoquen 13 dies respecte a les setze setmanes concedides a la dona. 12

 Les alcaldeses representaven únicament un 6,5% (-12,5%) i les conselleres un 16,45% (-19,12%) segons les dades 13

publicades al diari El mundo el 20/10/15. 

 La informació present a aquest apartat s’ha extret, entre d’altres pàgines presents a la bibliografia, de Perspectiva de 14

género en el telecentro-Roles de género y estereotipos, document en línia. 
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 Des de l’inici de la humanitat, s’han creat diferències socials per raó de sexe. A continuació, 

s’especifiquen unes èpoques en concret on aquesta situació es fa explícita.  

 Durant la prehistòria, de manera natural es va crear una organització on l’home es dedicava 

a la caça i a la pesca mentre que la dona s’encarregava de, per exemple, la recol·lecció. El motiu 

principal no era més que assegurar la supervivència en funció de les qualitats de cada sexe: els 

homes, la constitució dels quals és forta, es consideraven més aptes per les feines que requerien més 

esforç. A les dones, en canvi, degut a la seva constitució més petita, se les mantenia allunyades 

d’aquest tipus d’activitats. En aquesta època, hi trobem la família sindiàsmica . L’home, doncs, 15

ocupava una posició més important que la dona a la família. A més, eren els que tenien dret a 

l’herència.  

 A continuació, amb el naixement de l’agricultura la raça humana va abandonar la vida 

nòmada i va començar a establir-se a zones properes a rius. En aquest moment, doncs, va néixer 

l’agricultura; com que es necessitaven braços per al cultiu les dones van acabar essent, 

majoritàriament, les encarregades d’aquest tipus d’activitats. Els homes, en canvi, es dedicaven a la 

caça, la pesca i a la protecció del territori.  

 A la Roma imperial , es va començar a utilitzar el terme “família”, el qual té el seu origen 16

etimològic a la paraula famulus. Aquesta paraula pot ser traduïda per “servent o esclau” de tal 

manera que el conjunt de familiars eren considerats servents domèstics: es feia referència a aquells 

que s’alimentaven gràcies a un mateix pater familias . Una dona mai podia ésser el cap de la 17

família. La descendència física de la dona no tenia valor civil mentre que el parentesc civil, és a dir, 

el reconegut per l’home (podia ser de la seva descendència o bé de l’adopció) era l’únic legalment 

vàlid. Així doncs, en aquesta època la dona també apareixia en un segon pla.  

 Es tracta d’un tipus d’organització familiar on conviuen una dona i un home junts. No obstant, l’home, a diferència de 15

la dona, té permesa la poligamia i la infidelitat. 

 Podem ubicar-ho del 27ac al 476 dc. 16

 Es tracta d’una locució llatina que vol dir “pare de família”. Se li atribuia a l’home més gran i amb el màxim poder de 17

la llar romana. 
�11



 La cultura hebrea va atribuir a la dona la causa del pecat ja que en la història d’Adan i Eva , 18

que té com a centre d’acció el Paradís, Eva va ser qui no va resistir la temptació i va menjar un fruit 

de l’arbre prohibit. A més a més, va conduir a Adan a fer-ho, també.  

 Durant l’Edat Mitjana, també, les desigualtats entre gènere eren molt perceptibles. Cal tenir 

en compte, però, que el grau de desigualtat era diferent en funció de la classe social: les dones 

nobles, caracteritzades per la seva riquesa, es considerava que formaven part d’un home (pare, 

marit, fill…) i podien ser utilitzades com a monedes de canvi per als matrimonis de conveniència. A 

més a més, no podien participar en la vida política. D’altra banda, però, podien instruir-se. Les 

dones camperoles ho tenien encara més difícil: eren les encarregades de la casa, de l’educació dels 

fills, solien treballar per compte d’altri fora la llar i, per descomptat, no tenien accés a una educació.  

 Així doncs, es consideraven que les dones tenien una intel·ligència i capacitat menors. 

Aquesta qüestió va néixer, també, fruit de les diferències biològiques: eren considerades més dèbils 

degut a la menstruació .  19

 A mesura que passaven els anys, la diferència cada vegada era major. 

 La revolució francesa, tot i que teòricament lluitava per la igualtat, no la va dur a terme pel 

sector femení; els liberals no estaven a favor dels drets de la dona ja que creien que es trencaria el 

model de família, el qual permetia l’ordre públic. L’any 1789, per exemple, es va publicar la 

Declaració dels drets de l’home i el ciutadà on únicament es reconeixia la ciutadania dels homes. 

Les dones a més havien d’estar subordinades a l’home i obeir-los en tot moment: als codis civils del 

segle XIX així es manifestava.  

 A més a més, es considerava que l’únic objectiu de les persones del sexe femení era casar-se 

i tenir fills: el matrimoni era una condició sine qua non  i, a més, era indivisible. Estava ben vist, 20

 La història d’Adan i Eva forma part del llibre Gènesi (Antic Testament Cristià). Explica la creació de la humanitat. 18

 Es considerava el període com una cosa bruta, diabòlica…19

 Aquelles dones que renunciaven a casar-se, s’havien de fer monjes. 20
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però, que treballessin com a mestres, infermeres, minyones, es dediquessin a la música o poesia… 

ja que es consideraven professions on s’utilitzava la seva capacitat afable.  

   2.2 INICI DEL FEMINISME 

 L’inici del feminisme es remunta a Olympia de Gouges , la qual va escriure, com a resposta 21

a la Declaració dels drets de l’home i el ciutadà, la Declaració dels drets de la Dona i la Ciutadana 

l’any 1791. En ella, defensa els la igualtat de drets amb l’home: “le but de toute association 

politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme: ces 

droits sont la liberté, la propiété, la sûrete, et surtout la résistance à l’opression” .  22

 Entenem el feminisme, doncs, com un moviment social i polític que promou la defensa i la 

lluita per la igualtat de drets i deures de l’home i la dona. Batalla, doncs, per l’eradicació de tot tipus 

de discriminació social per raó de sexe.  

 El feminisme no va tardar a arribar al Regne Unit: l’any 1792 Mary Wallstonecraft va 

redactar la coneguda Reivindicació dels drets de la dona on demanava d’una manera explícita i 

categòrica la igualtat entre homes i dones. D’altra banda, creia que la única manera que la dona 

deixés d’estar situada en un pla d’inferioritat respecte l’home era a través de l’educació ja que 

garantia l’obtenció d’un treball digne i, sobretot, reconegut. Així doncs, Wallstonecraft creia que a 

través d’una educació i un treball la dona aconseguiria la independència econòmica i, per tant, el fet 

de situar-se en un pla igual al dels homes.  

 Als Estats Units d’Amèrica, l’any 1848 es va dur a terme el primer congrés  que demanava 23

la igualtat de dret i un accés gratuït i lliure a l’educació per les dones. És considerat un dels textos 

fundacionals del feminisme estatunidenc.  

 El seu nom real era Marie Gouze. Va néixer l’any 1748 a Montalban i va morir el 1793 a Paris. Fou una escriptora, 21

dramaturga i filòsofa francesa. 

 Article 1.3 de la declaració. Traducció: l'objectiu de tota associació política és la conservació dels drets naturals i 22

imprescriptibles de l'home i la dona; aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat, i sobretot la resistència a 

l’opressió.

 Va tenir lloc a Senaca Falls (New York). Va estar organitzat, principalment, per Elizabeth Cady Stanton (1815-1892).23
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 Aquests moviments  que tenen lloc a França, Estats Units i Gran Bretanya durant la segona 24

meitat del segle XIX i la primera meitat del XX es van anomenar moviments sufragistes ja que tots 

ells coincidien en demanar sobretot el dret a votar (sufragi). Ho van demanar en el moment en què 

es va instaurar el sufragi universal masculí a tota Europa excepte Rússia. Per difondre aquesta 

ideologia realitzaven publicacions a les revistes i manifestacions davant d’edificis públics o bé en 

llocs on es reunien els burgesos, com per exemple les carreres de cavalls. El primer lloc on les 

dones van poder votar va ser a Wyoming  (USA) l’any 1868. El van seguir Nova Zelanda (1893), 25

Regne Unit (1918), França (1944)… La diputada Clara Campoamor  va aconseguir que el Congrés 26

votés a favor de l’article 36 de la Constitució Espanyola de 1931 que atorgava el dret al vot a les 

dones per primera vegada a la història d’Espanya.  

 Algunes de les dones que tenien com a tret característic lluitar per la igualtat entre homes i 

dones també van participar en la segona internacional . Va destacar Clara Zetkin , sota l’impuls de 27 28

la qual es va crear el dia internacional de la dona, el qual té lloc el 8 de març A més a més, va ser 

l’organitzadora de la primera conferència internacional de les dones socialistes .  29

 Certament, aquestes i moltes altres dones han aconseguit millorar molts aspectes de la 

societat. Tot i això, la lluita per la igualtat encara no s’ha acabat: continuen havent-hi 

discriminacions per raó de sexe i, per aquest motiu, el feminisme continua viu. Tal com s’explicarà 

en el següents apartats del treball, les principals discriminacions de l’actualitat en els països 

desenvolupats són presents en l’àmbit laboral i en la llar. 

 Eren protagonitzats, principalment, per dones de classe mitja i alta, les quals disponien del temps essencial per a 24

poder-ho organitzar. 

 Estat de l’oest dels Estats Units d’Amèrica. La seva capital és Cheyenne. 25

 Va néixer el 12 de febrer de 1888 a Madrid i va morir el 30 d’abril de 1972 a Lausana. Fou una política espanyola 26

defensora dels drets de la dona. 

 Organització creada l’any 1889 pels marxistes que tenien la intenció de donar una resposta a la problemàtica dels 27

obrers d’aquella època. 

 Va néixer el 5 de juliol de 1857 a Saxònia i morí el 20 de juny de 1933 a Moscou. Va ésser una política socialista 28

alemanya molt influent i, també, una defensora dels drets de les dones.

 En aquella època, l’adjectiu socialista era considerat un sinònim de revolucionari: era la ideologia que es mostrava 29

oposada al capitalisme i la burgesia i lluitava, entre d’altres, per la defensa dels drets de les classes obreres.
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3. L’ALUMNAT 

  3.1 LA MOSTRA 

 L’estudi, que té com a principal mètode l’enquesta ja esmentada, s’ha realitzat a dos-cents 

trenta-quatre alumnes, dels quals cent trenta-sis són noies i la resta nois. Això representa el 22,6% 

d’alumnes de la ciutat de Vic i 2,16% d’Osona.  

 

 

Total alumnes Vic : 1035 alumnes.  30

Tant per cent representatiu de la mostra a Vic= 234/1035*100= 22,6% 

PÚBLICS CONCERTATS

IES Jaume Callís ……………………………………258 Col·legi Sant Miquel dels Sants ………………….….197

IES La Plana …………………………………………79 Col·legi Escorial …………………………………..…150

IES Vic ………………………………………………182

Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ……..……169

 El nombre d’alumnes realitzant Batxillerat als diferents instituts i col·legis de Vic s’ha aconseguit mitjançant trucades 30

i/o correus electrònics als respectius llocs d’ensenyament. 
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Taula de dades del número d’alumnes que fan Batxillerat als instituts i col·legis de la ciutat de Vic



Total alumnes Osona: 10.817 alumnes 

Tant per cent representatiu comarca d’Osona: 234/10817= 2,16% 

 

 Pel que fa a l’any de naixement, tal com mostra el gràfic següent, es mou majoritàriament 

entre l’any 1999 (48%) i 2000 (49%). A partir d’aquesta dada, podem extreure la curiositat de que 

hi ha pocs repetidors a segon de Batxillerat, ja que hi ha pocs alumnes de la generació passada, 

alguns del quals, potser, estan fent primer.  

 La següent dada que es demanava als alumnes era el seu lloc d’origen i el del seus pares. 

Aquests n’han sigut els resultats: 
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 Com podem observar, els resultats són bastant similars: la majoria d’alumnes, pares i mares 

han nascut a Espanya a excepció d’una part d’ells i elles que han nascut a l’Estranger. En relació als 

pares, alguns d’ells tenen el seu origen a la resta d’Espanya . Aquest gràfic ens permet extreure la 31

conclusió, doncs, que molts immigrants han fet la seva vida a Catalunya i és el lloc on han tingut als 

seus fills, els quals ja es consideren catalans. Les dades de tot el territori català són una mica 

diferents: la majoria d’habitants han nascut a Catalunya seguits d’alguns que ho van fer a altres 

llocs d’Espanya i, en tercer lloc, s’hi troben els de l’Estranger.  32

 Per a poder crear un perfil de l’alumne, també es va demanar pels estudis dels seus pares: 

  

 Durant els anys 70, Catalunya va ésser “la terra promesa” per milers d’espanyols i, més concretament, pels andalusos. 31

Aproximadament hi havia 840.000 andalusos a terres catalanes segons un article publicat al diari El Mundo el 07/03/13. 

 Segons dades del 2015 de l’IEC, hi ha 4.875.755 habitants nascuts a Catalunya, 1.370.430 a la resta d’Espanya i 32

1.279.621 a l’Estranger. 
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 Podem veure com estem davant d’un col·lectiu de pares formats acadèmicament. El 38% 

dels pares tenen estudis superiors, el 26% mitjans i la resta, el 36%, tenen l’EGB o el Batxillerat 

elemental. El cas de les mares és una mica diferent: la majoria d’elles tenen estudis universitaris i 

només el 29% i el 20% tenen estudis bàsics i mitjans, respectivament. En definitiva, podem afirmar 

que elles, generalment, tenen més formació. No es tracta d’un fet estrany, més aviat aquests 

resultats segueixen la norma general: les noies solen tenir una convicció més elevada de voler-se 

formar que els nois i ho acaben aconseguint. Realment, les causes són incertes. Algunes hipòtesis 

diuen que és degut a la voluntat de no voler seguir el seu rol de gènere que les lligarà a la casa i 

altres que és perquè sense estudis, el seu futur professional serà més fosc que els dels homes amb 

les mateixes condicions que elles. D’altra banda, cal tenir en compte que estem davant les 

generacions que van accedir en massa a les universitats.  

 Per acabar aquest primer apartat de l’enquesta es demanava pel tipus de treball dels pares 

per a, posteriorment, poder investigar si afecta a la repartició de les tasques domèstiques. 
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 Aquest gràfic permet l’extracció de molta informació: hi ha més pares  que mares que tenen 

un treball de jornada completa  mentre que als treballs de mitja jornada la situació és a l’inrevés. 33

Això ens demostra com les dones tendeixen a tenir treballs que ocupin menys part del seu temps per 

a poder cuidar la casa i/o els fills, o bé, perquè és la modalitat de contracte més oferta per elles. Els 

homes, d’altra banda, dediquen el màxim temps possible a treballar per a poder guanyar un bon sou.  

A més a més, hi ha més mares realitzant feines de la llar que pares: aquest fet demostra que encara 

existeix el rol tradicional que permet a les dones cuidar-se únicament de la casa i els fills. A l’atur 

també apareixen més dones que homes. Aquesta dada és exactament igual a la de resta d’Espanya: 

actualment a Espanya l’atur femení, tot i que les dones generalment tenen més estudis universitaris 

que els homes, està al 21,5% mentre que el masculí gairebé quatre unitats per sota: 17,7% . Altra 34

vegada queda clar que els homes tenen més facilitats per trobar treball que les dones.  

 3.2 EL COMPORTAMENT EN FUNCIÓ DEL SEXE 

 Al llarg de la història, s’han anat creant unes desigualtats de gènere que han provocat que 

homes i dones tinguin diferents comportaments i funcions al món. Pensadors del corrent ideològic 

 Actualment, la jornada laboral completa a Espanya consta de 40 hores setmanals; el que equival a 8 hores diàries. 33

 Dades del diari Expansión de l’atur masculí i femení de l’agost del 2016. 34
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de la il·lustració  com Jean-Jaques Rousseau  i Immanuel Kant  defensaven que les dones havien 35 36 37

de ser les encarregades de cuidar-se de la casa i el fills i menyspreaven aquelles que volien aprendre 

coses que no tenien a veure amb les tasques domèstiques. La religió també ha sigut un dels factors 

que ha afavorit la transmissió d’aquestes diferents pautes de comportament: la figura de Maria s’ha 

vist com la bona mare a la qual totes les dones-mares han d’imitar, com un exemple a seguir per les 

creients.  

 Des del camp de la psicologia s’han realitzat experiments amb l’objectiu de justificar les 

diferències entre els dos sexes i, per tant, entre els seus comportaments, capacitats, actituds i 

interessos diferents. Realment no s’ha arribat a una conclusió totalment objectiva i ajustada a la 

realitat sobre si les raons biològiques hi influeixen ja que els resultats que s’obtenen varien en 

funció de la metodologia que s’ha aplicat i, a més, la probabilitat d’obtenir-ne uns que incloguin 

tota la humanitat és bastant inaccessible.  

 Emilio García i García  fa un recull de les conclusions a les quals s’ha arribat en alguns 38

estudis sobre la neuropsicologia observant diferents patrons de l’ésser humà. A partir d’elles, l’autor 

afirma que les hormones sexuals tenen un grau d’influència en les actituds de les persones així com 

en el seu comportament emocional. Tot i això, també fa referència a que les diferències entre el 

cervell femení i masculí han estat influenciades per l’evolució i capacitat d’adaptació dels éssers  39

humans; així doncs, segons aquesta teoria, les diferències biològiques han sigut creades, en cert 

grau, pel diferent tracte, imposat per la història i cultura, entre homes i dones que ha afavorit a que 

 La il·lustració va ser un corrent ideològic que qüestionava tots els aspectes polítics de l’absolutisme i que, per tant, 35

lluitava per la construcció d’un estat de dret, el qual es caracteritza per la igualtat, la separació de poders, la sobirania 
nacional… Va ser una de les causes que afavoriren l’esclat de la Revolució Francesa. A més a més, aquest corrent de 
pensament fomentava la raó, l’empirisme i, en definitiva, la ciència. 

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), escriptor i filòsof, entre d’altres professions, va ser el creador del concepte 36

sobirania nacional i va tenir un paper important en el desenvolupament de les teories republicanes i el nacionalisme. 

 Inmanuel Kant (1724-1804) va ser un dels principals filòsofs prusians de la il·lustració. Va ser el representant més 37

important de l’idealisme alemany i un dels pensadors més influents de l’Europa moderna. 

 Autor de l’article “Neuropsicología y género” de la revista Asociación Española de Neuropsiquiatría (2003). 38

 Aquesta teoria sobre la capacitat d’adaptació dels éssers humans és pròpiament del científic Charles Robert Darwin 39

(1809-1882), el qual va elaborar la forma més coneguda i acceptada pels científics de la teoria de l’evolució. Segons 
ells, els éssers vius estan sotmesos a una selecció natural on certs trets sobreviuen i es transmeten generació rere 
generació, per la superviviència, mentre que altres tendeixen a desaparèixer. 
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l’ésser humà, en tota la seva totalitat (cervell, actitud…) s’adaptés al seu patró, al model que havia 

de seguir.   

 Segons Louann Brizendine , el noranta-nou per cent del codi genètic és igual entre homes i 40

dones i únicament l’u per cent restant és el que diferencia unes formes d’estar al món i les altres. 

Aquest u per cent creat a causa de les hormones, és el que fa que les dones es concentrin més 

intensament en les seves emocions i comunicació i els homes, pel contrari, es mostrin més agressius 

i menys comunicatius, segons aquesta autora.  

 Cal tenir en compte, però, que fins als anys 70 es perseguia poder demostrar com les 

diferències biològiques entre homes i dones existien i, per fer-ho, només s’analitzaven homes 

universitaris de raça blanca. Així doncs, la meitat de la humanitat no era analitzada. 

Conseqüentment, es va crear la idea de existeixen diferències innates i, a més, a partir de la 

naturalització d’aquestes diferències, es va ocultar la desigualtat de gènere.  

 A partir dels anys 70, els estudis van començar a reconèixer que les similituds entre homes i 

dones són majors que les diferències. La psicòloga Hyde pren molta importància en aquest fase: ella 

defensava que l’investigador havia de combinar els resultats de diferents estudis per poder avaluar-

los en el seu conjunt i tenir una visió més global dels resultats. Utilitzant aquesta metodologia, 

s’observa com les diferències entre homes i dones no són representatives: ni tan sols la diferència 

d’agressivitat, la qual es considera una diferència moderada. És aquí, on podem parlar de la 

justificació que fa referència a la influència sociocultural:  

-L’agressivitat constitueix un paper clau en el paper de l’home en la societat. 

-Els nois imiten als adults del seu sexe.  

-Els nois reben més recompenses i menys càstigs per les seves conductes agressives que les noies.  41

 Així doncs, segons el meu parer, aquestes darreres afirmacions ens mostren com: tot i que és 

cert que existeixen unes diferències en el grau d’agressivitat entre homes i dones, moltes vegades 

 Neuropsiquiàtrica americana nascuda als Estats Units d’Amèrica l’any 1954. 40

 Punts extrets de Existen diferencias psicológicas relevantes entre hombes i mujeres d’Inma Mora Sánchez. 41
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s’utilitza massa aquest argument per defensar/justificar el comportament menys disciplinat dels 

nois. Cal tenir en compte que no tot el conjunt de persones d’un mateix sexe és homogeni: hi ha 

individus que es desvien de la regla general. Per aquest motiu algunes noies es mostren amb un grau 

d’agressivitat més elevat. El problema resideix en que aquests comportaments associats a elles 

socialment no es perdonen.  

 D’altra banda, pel que fa a les intel·ligències associades a un gènere o a un altre, la 

psicòloga esmentada anteriorment, Brizendine, defensa que homes i dones tenim la mateixa 

capacitat intel·lectual (desmenteix la teoria de Steven Pinker) i, segons ella, l’únic que varia és 

l’interès que mostren davant certes disciplines. La seva teoria, doncs, també contradiu la de 

Rousseau, el qual afirmava que les dones no estaven capacitades per fer ciència. Així doncs, per 

norma general, homes i dones tenim la mateixa capacitat per estudiar qualsevol disciplina. Ara bé, 

les branques de les ciències aplicades són ocupades majoritàriament per homes  mentre que les 42

dones s’inclinen en major grau per les titulacions d’humanitats i ciències socials i jurídiques.  

 Segons un estudi realitzat pel Departament de Ciències de la Educació de la Universitat 

d’Oviedo  (Galícia), una de les principals causes que condicionen que les dones no s’inclinin cap a 43

les carreres tècniques, és l’autoeficàcia: les dones, per alguna raó, opinen que no són capaces de 

rendir bé amb aquestes matèries, tot i que els resultats d’elles no són dolents, això fa que no es 

sentin competents per aquest tipus de carreres. A més a més, segons aquest estudi, les expectatives 

dels resultats tenen un paper clau: els homes solen tenir expectatives més altes en quant a salari o 

lloc de treball més rellevant mentre que les dones valoren altres factors.  

 Per concloure, aquestes dues citacions resumeixen de forma molt clara les conclusions de tot 

el que s’ha explicat anteriorment: “No es tracta de pensar que som diferents intel·lectualment per 

pertànyer a diferents sexes, sinó que som igual de capaços, però hem tingut diferents experiències i 

vivències personals” (…) Hi ha una barreja entre els estereotips a través dels quals hem après i la 

biologia a la que ningú se’n pot escapar. Per això, no es tracta de negar les evidències i rebutjar tots 

 Segons Javier Pastor, informàtic superior i redactor tècnic, les dones únicament representen el 32% dels títols 42

d’ingenyeria i el 21% dels d’informàtica. 

 Concretament, pel grup d’Anàlisi Sociològic i Cultural dels Processos Escolars i Educatius que va tenir una mostra de 43

4000 alumnes de quart d’ESO i primer de Batxillerat i, a més a més, mil estudiants universitaris d’aquest principat de 
Galícia. 
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els condicionaments als que estem sotmesos biològicament, sinó de demostrar que les habilitats que 

tenim no són exclusives d’un sexe o l’altre i que, totes elles, poden desenvolupar-se al llarg de la 

vida” . 44

   3.2.1 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 En aquest apartat hi han incloses un conjunt de divuit preguntes que demanen sobre fets del 

dia a dia dels alumnes, així com el tracte amb els professors i les seves relacions interpersonals. Van 

ser respostes per la totalitat de l’alumnat estudiat. La fita que persegueixen, doncs, és observar si 

existeixen certes pautes de comportament entre l’alumnat en funció del seu sexe i, per tant, si 

aquells o aquelles que s’allunyen de les conductes socialment reconegudes com adequades, obtenen 

certes conseqüències negatives.  

 Les preguntes han sigut totes tancades ja que d’aquesta manera s’obliga a la persona que 

està responent el qüestionari a escollir entre un nombre limitat d’opcions i, aquest fet, facilita la 

comparació de respostes. Concretament, s’oferien cinc possibles respostes: molt d’acord, d’acord, 

ni d’acord ni en desacord, poc d’acord i gens d’acord.  

 Per a poder analitzar els resultats d’una manera més amena, diferenciaré entre tres blocs, 

diferents entre sí: la resposta afirmativa, que inclou les opcions “molt d’acord” i “d’acord”, la 

resposta negativa, on hi trobem les opcions “poc d’acord” i “gens d’acord” i, finalment, l’altre opció 

“ni d’acord ni en desacord” que es tracta d’un entremig entre ambdues i, en certa manera, equival a 

la resposta d’aquells que no saben què dir i, per tant, no s’inclinen cap a cap resposta.  

 A més a més, s’ha diferenciat entre les respostes dels nois i les de les noies per observar les 

diferències i semblances que hi pugui haver; seguint el tòpic que entre els dos sexes hi ha punts de 

vista ben diferents.  

 Citacions traduides de l’espanyol d’Inma Mora Sánchez, autora de la investigació Existen diferencias psicológicas 44

relevantes entre hombres i mujeres.
�23



 

 Aquests gràfics ens permeten observar com la percepció dels comportaments dels nois i les 

noies varia molt en funció del sexe: la majoria de les noies, el 90%, nega d’una manera terminant 

que es comportin de manera agressiva, un 8% mostra indiferència i un 2% no hi està d’acord. Pel 

que fa a la visió de la conducta dels nois, la majoria d’elles, un 66%, observa que és agressiva, un 

21% no s’inclina cap a cap direcció i un 13% no hi està d’acord. La visió dels nois, tal com he 

esmentat, és quelcom diferent: un 78% d’ells pensa que les noies no mostren actituds violentes (un 

tan per cent bastant més baix que el de les noies) mentre que un 6% hi està d’acord i un 16% mostra 

indiferència. En la segona pregunta, en canvi, només un 48% està d’acord amb l’afirmació (la 
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majoria d’ells, doncs, no pensa que es comportin agressius) respecte a un 32% que s’hi oposa i la 

resta que no s’hi mulla. En definitiva, aquestes dues preguntes ens han permès veure com ambdós 

sexes perceben els comportaments agressius de manera diferent.  

 El 49% dels nois i el 70% de les noies creuen que per millorar el comportament dels nois 

més moguts, els professors decideixen posar-los al costat de noies tranquil·les per al bon 

funcionament del grup. Només un 27% dels nois i un 22% de les noies no tenen una opinió sobre 

aquest tema. Finalment, únicament un 24% dels nois i un 8% de les noies pensen que no s’utilitza 

aquesta tècnica.  
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 Aquests dos gràfics sectorials ens permeten observar com els nois creuen en major grau que 

la majoria d’ells fan comentaris grollers i/o sexistes referits al seu cos. Concretament, els resultats 

del sector masculí han sigut: un 36% hi està d’acord, un 24% no s’hi mulla i un 40% no hi està 

d’acord. Pel que fa al sector femení, un 33% hi està d’acord, un 18% no s’inclina cap a cap direcció 

i un 36% no ho creu pas. Així doncs, l’alumnat en general no opina que els nois facin comentaris 

grollers.  

  

 Davant la necessitat de protestar alguna cosa als professors, segons els alumnes, prenen la 

iniciativa les noies. Tan sols un 13% dels alumnes que han realitzat el qüestionari creu que els nois 

són els encarregats d’aquesta tasca, un 38% no ho sap i un 49% no hi està d’acord, creu que ho fan 

les noies. Les alumnes han respost de manera bastant similar: el 13% d’elles pensa que se 

n’encarreguen els nens, el 32% no n’opina res i el 55% no hi està d’acord.  
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 Pel que fa al tòpic que diu que els nois tenen més facilitats per les matemàtiques i les 

relacions espacials, com per exemple, la física altra vegada els dos sexes coincideixen en negar-ho. 

Específicament, no creuen en aquest tòpic el 38% dels nois i el 49% de les noies. En canvi, un 24% 

dels nois i un 22% de les noies pensen que sí que és cert. La resta, no s’inclina cap a cap resposta.  

 L’estereotip del sector oposat, diu que les noies tenen més capacitat verbal i són millors en 

lletres. Altre cop, els alumnes no hi estan d’acord. Concretament, el 36% dels alumnes i el 54% de 
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les alumnes. Un 41% dels nois i un 28% de les noies no hi té res a dir mentre que el 22% i 18%, 

respectivament, nega l’afirmació. 

 

  

 Seguidament, apareix una pregunta que fa referència a si el professorat fa més cas a les 

protestes de les noies que a la dels nois. La visió en funció del sexe és quelcom diferent. Un 50% 

dels nois hi està d’acord mentre que únicament un 24% pensa de la mateixa manera. D’altra banda, 

un 25% dels nois i un 45% de les noies nega aquesta afirmació. La resta, no n’hi diu res. 
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 En referència a l’estereotip que diu que els nois són els que han de donar el primer pas, el 

33% dels nois i el 39% de les noies hi estan d’acord, el 38% i el 32% respectivament no n’opina res 

i, finalment, el 29% dels nois i noies opinen de manera oposada.  

 A continuació, es demanava si les diferències biològiques tenen a veure en què els homes 

siguin més agressius. Hi ha hagut una gran diversitat de respostes: un 42% dels nois afirma aquesta 

oració, un 30% no té res a dir-ne i un 28% ho nega. Les noies creuen en major grau que és cert, 

concretament un 35% d’elles, un 31% no hi diu res i, finalment, un 34% creu que les diferències 

biològiques no tenen res.  
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 Segons el 28% dels alumnes, les dones tenen menys estabilitat emocional i, 

conseqüentment, ploren més. Només un 34% d’ells no té una opinió creada sobre aquest tema i un 

no hi està d’acord. Un nombre menor de noies (un 38%), en canvi, creu que és cert que les dones 

tenen menys estabilitat emocional, un 20% no hi diu res i un 55% ho nega. 

 La majoria d’alumnes creu que els nois són reservats a l’hora de parlar d’experiències, 

sentiments, etc. amb altres nois. Ho creuen en major grau les noies, concretament, un 57% de les 

noies respecte un 51% dels nois. Tot i això, també hi ha bastants alumnes que pensen que sí que en 

parlen: un 51% dels nois i un 57% de les noies.  
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 Així doncs, la següent pregunta deia si els nois expressen les preocupacions i sentiments, 

expressats en l’anterior qüestió, amb les noies. El 65% dels nois i el 74% de les noies creuen que sí.  

 En referència a la masculinitat, un 38% dels nois i un 20% de les noies pensen que si un noi 

es nega a tenir relacions sexuals amb una noia se’n dubtaria. És quelcom representatiu com hi ha 

més nois que noies que ho creuen. Contràriament, un 62% dels nois i un 80% de les noies pensen 

que en cap moment se’n dubtaria. 

  

 Pel que fa a la feblesa, els resultats són una mica diferents. Un 55% dels nois i un 31% de 

les noies creuen que provocaria el dubte de la masculinitat d’aquell noi en concret mentre que un 

45% dels nois i un 69% de les noies opina el contrari. 
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 Aleshores, es demanava a l’alumnat com afectava la seguretat i iniciativa de les noies. El 

80% d’ambdós sexes creu que aquest tipus de personalitat no afecta negativament a l’hora de seduir.  

La resta, el 20%, opina el contrari. 

 La majoria dels nois, concretament el 56% d’ells, pensa que les noies no diuen el que pensen 

i el que volen. Contràriament, la majoria de les noies (el 57%) pensa que sí que ho fan. 
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 És quelcom significatiu com la majoria dels nois pensen que les noies parlen molt. 

Únicament el 41% d’ells pensa que no és cert aquest estereotip. D’altra banda, un 57% de les noies 

pensen que és totalment falsa aquesta afirmació i un 45% creu el contrari.  

 3.3 LES RELACIONS DE PARELLA 

 En aquest apartat hi trobem quinze preguntes que fan referència al grau de tolerància a la 

violència present a les relacions de parella dels adolescents que han realitzat el qüestionari.  

  3.3.1 LA VIOLÈNCIA IMPLÍCITA 

 Les microviolències  de gènere, també anomenades micromasclismes són formes de 45

violència que, com que poden semblar habituals i quotidianes, passen inadvertides. Aquestes 

actituds legitimen l’estatus masculí sobre la dona: “Hacen un daño sordo y sostenido a la autonomía 

femenina que se agrava con el tiempo” .  46

   

 La paraula microviolència està formada per la partícula micro que segons Foucalt, historiador de les idees, psicòleg, 45

teòric social i filòsof francés, vol dir “capilar, gairebé imperceptible”. Per tant, fa referència a quelcom que ha estat 
normalitzat i acceptat. 

 Citació de Luis Bonino, psicoterapeuta i psiquiatre molt implicat en promoure l’implicació dels homes per acabar 46

amb les desigualtats de gènere, publicada a l’article Micromachismos de la revista La Cibeles l’any 2004. 
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 Una d’aquestes microviolències és, per exemple, l’actitud autoritària d’un dels dos membres 

de la parella que es mostra en situacions com l’obligació de que ella o ell porti la vestimenta que 

aquell membre vol. Es tracta d’un dels primers indicis d’una persona controladora. Pel que fa als 

homes, el cas més habitual és que no els agradi que les seves parelles vesteixin amb roba 

provocativa, es maquillin excessivament… Cal concretar que hi ha una barrera entre només 

l’expressió d’una opinió i l’obligació amb els enuigs desmesurats a posteriori provocats per la no 

execució del que s’ha dit.  

 D’altra banda, també pot esdevenir una microviolència una gelosia extrema. Cal aclarir que 

aquest sentiment  en petites dosis no és dolent; fins i tot és normal. Això sí, quan la gelosia és 47

excessiva, és a dir, l’afectat/da viu episodis de gelosia constants i infundats, llavors realment cal 

demanar ajuda ja que s’està perjudicant físicament, emocionalment i mentalment a sí mateix i, 

també, a la persona que té al costat.   

 En una relació de parella tampoc és sa que un dels dos membres vulgui controlar de manera 

extrema tot el que l’altre/a està fent: aquest tipus de persones controladores estan més preocupades 

de protegir-se a elles mateixes que de realment estimar a la persona que tenen al costat. Cal tenir en 

compte que dues característiques que haurien de ser sine qua non a les relacions de parella són: la 

confiança i, també, la llibertat . Moltes persones, i en especial els adolescents, creuen que tenir 48

parella és compartir el màxim de moments junts i, per tant, deixen de banda altres aspectes que 

abans els agradaven (exemple: sortir amb els amics, etc.). La realitat no és així: cada membre de la 

parella ha de tenir un espai propi o, pel contrari, la guspira que dóna vida a la convivència s’acabarà 

apagant.  

 A més a més, cada persona hauria de tenir el seu espai vital i, a més, no hauria de canviar 

cap aspecte de la seva personalitat. Segons els experts, perquè una relació funcioni cadascun ha de 

ser tal com és.  

 La gelosia pot néixer a causa de la por, l’enveja, la ràbia, la inseguretat…47

 Idea extreta de diferents estudis de parella. Un d’ells, per exemple, de la revista Elle. 48
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 Aquests micromasclismes poden esdevenir formes de violència psicològica, que representen 

el 68,41% dels casos de violència.  49

  3.3.1.1 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 En aquest apartat hi trobem sis preguntes binàries, és a dir, que oferien únicament dos 

possibles respostes, que fan referència al grau de tolerància i consciència a la violència implícita 

que hi ha a les relacions de parella dels adolescents que han realitzat el qüestionari. Les dues 

opcions possibles, doncs, van ser “Sí” i “No”; el motiu pel qual només s’oferien aquestes respostes 

ha sigut simplement per ajustar-se a la pròpia demanda de les preguntes, és a dir, es tracta de 

preguntes en què o opines afirmativament o negativament: cara o creu.  

 Per a l’anàlisi dels resultats, s’ha distingit les respostes dels nois de les de les noies per 

observar si ambdós grups opinen, o no, de manera similar sobre aquest tema habitual.  

 

 És sorprenent com actualment, al 2016, encara hi ha un 9% dels nois i un 6% de les noies 

que creuen que és necessari vestir tal com agrada a la parella. És quelcom representatiu que ho 

creguin més els nois que les noies. La resta dels i les adolescents, el 91% i el 94%, respectivament, 

opinen el contrari.  

 Dada extreta de l’Insitut de la Dona. 49
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 La majoria dels adolescents, un 73% dels nois i un 72% de les noies, creuen que la gelosia 

és una característica sine qua non de les relacions de parella. En aquest cas, els homes també són els 

que opinen afirmativament en major grau. 

 Aquesta darrera pregunta feia referència a les relacions de parella en les que un dels dos 

membres necessita saber en tot moment la situació de l’altra persona. Trobo quelcom xocant com un 

21% dels nois i un 12% de les noies considera aquest fet com una mostra d’afecte.  Altra vegada, el 

sector masculí considera aquest tipus d’actitud més normal. 
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 La pregunta referida a la renúncia d’allò que creus i a l’adaptació al gust de l’altre persona 

ha obtingut, principalment una resposta negativa (71% i 85%, respectivament). Tot i així, un 29% 

dels nois i un 15% de les noies creuen que es necessari. En aquest cas, també, un major nombre de 

nois que de noies creuen que l’adaptació al gust de la parella és necessària.  

 Aquests dos gràfics sectorials ens permet extreure la informació següent: la majoria dels 

alumnes (en major grau les noies, 84% d’elles respecte 77% dels nois) identifiquen l’afirmació que 

fa referència a quan un noi tracta de manera despectiva a la seva parella, la fa callar i/o la interromp, 

etc. com un tipus de violència. Només un 23% dels nois i un 16% de les noies no ho veu així.  
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 Finalment, es demanava si la dona havia de ser submisa perquè la relació funcionés. Un 8% 

dels nois i un 9% de les noies creu que sí, la resta opina de manera oposada. És sorprenent com hi 

ha més noies que nois que creuen en això. 

  3.3.2 VIOLÈNCIA EXPLÍCITA 

 La violència masclista explícita, segons les Nacions Unides, és tota aquella acció realitzada 

per un home que deriva en un patiment o dany sexual i/o físic a una dona. Així doncs, cal tenir en 

compte que no només els maltractaments a la dona formen part d’aquesta violència sinó que també 

el tracte a dones i nenes amb fins d’explotació sexual o a través de la mutilació genital femenina.  

 A vegades, el terme violència de gènere es confon amb el de violència domèstica: aquesta 

segona és quelcom diferent ja que únicament fa referència a tota aquella violència que es duu a 

terme dins d’una llar, sense tenir en compte el gènere. Així doncs, dins aquest grup hi trobem tant 

maltractaments d’un marit a la seva dona com violència d’una mare cap als seus fills.  

 La violència de gènere ha estat present des de temps immemorials però no ha estat fins a 

l’aparició dels mitjans de comunicació que se n’ha fet ressò.  

 A la societat del segle XXI aquest tipus de violència continua essent-hi present globalment: 

segons la OMS, una de cada tres dones al món ha patit violència física o sexual. A més a més, en els 
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casos més extrems, la dona acaba essent assassinada. A Espanya, l’any 2015 hi va haver seixanta-

quatre dones assassinades per la seva parella sentimental i aquest any, el 2016, ja n’hi ha hagut 

quaranta-tres.  

 Cal tenir en compte, però, que de les víctimes del 2015 únicament el 18,2% d’elles havia 

denunciat prèviament i en el 37,5% dels casos la denúncia havia sigut presentada per persones de 

l’entorn de la víctima.  

 Segons l’informe de violència de gènere realitzat per la Unió Sindical Obrera , hi ha una 50

tendència descendent del número de denuncies interposades així com de les ordres de protecció 

adoptades. Segons aquest organisme, només el 31% dels casos de violència ha obtingut protecció 

policial i únicament 741 víctimes disposen del dispositiu electrònic de seguiment. Aquest fet, doncs, 

ens permet veure com les dones tendeixen a no voler denunciar els maltractaments: potser per por a 

les conseqüències que poden obtenir si els marits ho descobreixen o, potser, perquè creuen que no 

l’ajuda que se’ls hi pot proporcional no és suficient. És quelcom esgarrifadora la dada extreta de 

l’Institut de la Dona que mostra com en el 48,56% dels casos, la dona agredida conviu amb la seva 

parella i, alhora, amb fills/es menors. 

 No obstant, en els últims anys s’han creat munts de plataformes per a la conscienciació de 

les dones que són víctimes de la violència masclista; tant a nivell estatal (per exemple, la Red 

Estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género ), com autonòmic (per exemple, 51

la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere ) com comarcal (per exemple, SIAD ). A 52 53

més a més, els mitjans de comunicació, també, fan ressò de molts dels esdeveniments referits a 

aquest tema per ampliar el rang de persones que en són coneixedors del tema.  

 A més a més, per augmentar la conscienciació, es va crear el dia internacional contra la 

violència masclista: el 25 de novembre.  

 Informe anomenat Informe violencia de genéro realitzat al 2015 i publicat el 25 de novembre (dia internacional contra 50

la violència de gènere).

 Aquesta plataforma inclou diferents associacions i federacions d’arreu d’Espanya. 51

 Aquesta plataforma va ser fundada l’any 2002 i inclou 110 entitats d’arreu de Catalunya. 52

 Servei d’Informació i Atenció a les Dones present a la comarca del Baix Empordà. 53
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 Pel que fa al marc legal trobem lleis que protegeixen els drets de les dones. Un clar exemple 

és la llei que 5/2008 del 24 d’abril del 2008 que dóna el dret d’eradicar aquest tipus de violència a 

totes les dones. Segons l’article 1 d’aquesta llei, on es descriu l’objecte, l’objectiu que persegueix 

és: eradicar la violència masclista i, també, totes aquelles estructures socials i estereotips culturals 

que la perpetuen. La finalitat és que es garanteixi el dret inalienable de les dones de desenvolupar la 

seva vida sense manifestacions de violència en cap àmbit. Aquesta llei, també va establir mesures 

respecte la prevenció, detecció i sensibilització de la violència masclista.  

 Per acabar, factors com que del total de les trucades que rep el telèfon d’ajuda a les persones 

que pateixen algun tipus de violència masclista a Catalunya, ens permeten intuir com en molts casos 

els mal tractadors mantenen una vida normal i corrent fora de la llar. Concretament, el fet que en el 

48’6%  dels casos de violència de gènere, el mal tractador treballa fora la llar.  54

   3.3.2.1 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 En aquest apartat hi trobem deu preguntes que fan referència, en primer lloc, a la tolerància 

dels adolescents a aquestes violències i, en segon lloc, a la conscienciació que tenen sobre la 

violència de gènere actual. En les deu preguntes s’oferia únicament la resposta “Sí” i “No” ja que, 

com en el cas de les violències implícites, la teva opinió és l’una o l’altra: no hi ha entremig.  

 Fent cas al tòpic que diu que les persones amb estudis elevats tenen la ment més oberta i  

s’adonen més de les problemàtiques, analitzaré aquest conjunt de preguntes separant als alumnes 

amb un dels dos o ambdós pares amb estudis superiors dels que tenen estudis bàsics i mitjans. Tot i 

que és podria fer d’alguna altra manera, personalment, considero oportú analitzar nois i noies de 

manera conjunta tenint en compte l’objectiu: observar si el tòpic és cert. Tot i això, de manera 

separada, si que analitzaré les respostes separant nois i noies ja que també considero quelcom 

interessant observar les diferents opinions en funció del sexe.  

 Tant per cent calculat a partir de les dades de l’Institut de la Dona. 54
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 Cal concretar que la idea inicial era contraposar als alumnes amb pares amb estudis bàsics 

de la resta però, degut als resultats obtinguts, no hauria sigut factible ja que hauria estat certament 

descompensat. La raó per la qual existiria aquesta descompensació és la petita quantitat de pares 

que tenen estudis bàsics respecte al gran nombre que en tenen de més elevats.  

 En definitiva, la mostra d’alumnes amb pares amb estudis superiors ha sigut de cent 

quaranta-un respecte noranta-tres. 

 El gràfic de barres ens permet observar, primerament, com la majoria d’adolescents 

identifiquen una bufetada com una acció greu. No obstant, una minoria d’ells format per més nois 

(21 concretament) que noies (únicament 7), creuen que aquest fet no té importància. Pel que fa als 

estudis, els alumnes els pares dels quals tenen estudis superiors identifiquen en major grau la 

gravetat de l’acció. Concretament, un 14% d’ells respecte un 10% dels alumnes amb pares que 

tenen estudis bàsics i mitjans.   
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 Aquesta font ens explicita com la majoria d’alumnes creuen que les dones maltractades no 

denuncien a les seves parelles perquè es consideren culpables. Altra vegada, hi ha més nois que 

noies que opinen de manera negativa davant aquesta pregunta. Els alumnes amb pares amb estudis 

universitaris troben, en major grau, més encertada la resposta afirmativa. Concretament la 

diferència és escassa: únicament d’un 1% (84% respecte 83%).  

�42

16%

84%

Sí No

17%

83%Estudis superiors Estudis bàsics i mitjans

Les dones maltractades denunciarien més a les seves parelles si no pensessin que elles mateixes són les 
culpables?

0

35

70

105

140

Sí No
15

122

23

76

Nois Noies 

Font: elaboració pròpia



 

 Respecte la pregunta que demanava si una relació sexual forçada era una violació, la majoria 

d’alumnes creuen que sí. Una minoria, formada per més nois que noies, no pensa d’aquesta manera. 

Els alumnes amb pares amb estudis únicament bàsics i mitjans, pensen en major grau que no es 

tracta d’una violació (16% d’ells respecte el 5% de la resta d’alumnes).  
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 A la pregunta que fa referència al perfil dels homes mal tractadors, hi ha hagut una gran 

diversitat de respostes. Primerament, la majoria de les noies pensen que són homes que aparentment 

tenen una vida normal mentre que la majoria dels nois opina el contrari. Podem observar, doncs, 

una gran diferència de visions en aquest aspecte. A continuació, podem observar que els estudis dels 

pares no tenen massa a veure amb aquesta opinió ja que tots opinen igual però sí que és cert, que els 

alumnes els pares dels quals tenen estudis bàsics i mitjans creuen en major grau en la normalitat del 

perfil del mal tractador.  55

 Cal tenir en compte, però, que es tracta d’una pregunta que requereix formació en el tema. 55
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 Seguidament, trobem una altra pregunta que fa referència de nou al perfil del mal tractador. 

La majoria d’alumnes, indiferentment del sexe, pensen que l’home no té perquè ésser alcohòlic, 

drogoaddicte o tenir alguna altra malaltia. De nou, els alumnes amb pares amb estudis bàsics i 

mitjans opinen el mateix que la resta però un major nombre d’ells s’ha inclinat per la resposta 

positiva a aquesta pregunta.  
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 La majoria d’alumnes pensen que la violència masclista es dóna en tota mena de situacions 

socials. Tot i això, hi ha més nois que noies que creuen que la realitat no és així. Pel que fa als 

estudis, la majoria d’alumnes pensen de manera similar, és a dir, de manera afirmativa però la 

minoria d’ells, que està formada en major part per alumnes els pares dels quals no tenen estudis 

superiors, responen negativament. 
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 La majoria d’alumnes, indiferentment del sexe i dels estudis dels pares, pensa que els homes 

cometen els crims masclistes quan les dones ja no accepten més la seva autoritat. Cal precisar que hi 

ha més nois que noies que no pensen així (40 nois respecte 20 noies) i que els alumnes els pares 

dels quals tenen estudis bàsics i mitjans ho creuen en major grau (76% d’ells respecte 74%). 
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 La majoria dels alumnes, en major part les noies, estan segures de que la violència masclista 

en cap moment s’exagera. Contràriament, doncs, hi ha més nois que noies que pensen que no n’hi hi 

pas tanta com es diu. Els alumnes els pares dels quals no van estudiar a la universitat, creuen en un 

tant per cent més elevat (87% respecte 79%) que les coses són tal com es diuen, no hi ha cap mena 

d’engrossiment de la realitat. Així doncs, un 21% dels alumnes amb pares amb carrera, , respecte un 

13% dels alumnes de l’altre grup, pensen el contrari.  
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 La penúltima pregunta  d’aquest apartat ens demostra com la majoria de l’alumnat pensa 56

que si les dones maltractades poguessin, abandonarien als seus cònjuges. Hi ha més noies que nois 

que pensen que no és per aquest motiu. Els alumnes amb pares amb estudis pensen en major grau 

que realment les dones no poden, 83% respecte 78%. La resta, opina el contrari. 

 3.4 LES TASQUES DOMÈSTIQUES 

 Una de les desigualtats de gènere més típiques es troba en l’àmbit domèstic. Durant totes les 

etapes de la història, s’ha considerat que la dona havia de ser l’encarregada de cuidar la casa i els 

fills i l’home, pel contrari, d’anar a treballar per aconseguir mantenir la família. Els liberals, per 

exemple, estaven d’acord amb aquest model de família i el justificaven a través de les capacitats: 

segons ells, la dona tenia la capacitat afectiva i l’home l’intel·lectual. Així doncs, la dona només 

 En aquest apartat hi havia una altra pregunta que ha sigut eliminada degut a la poca credibilitat dels resultats 56

obtinguts. 
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podia dedicar-se a cuidar als fills o bé a certes professions com la d’infermera, mestre, minyona, 

música…, les quals, segons els liberals, requerien d’aquesta capacitat afable. Creien que a través 

d’aquest model de família tradicional s’aconseguia l’ordre social.  

 El feminisme és el moviment que ha lluitat i continua lluitant per la defensa dels drets de la 

dona. Tot i que certament s’ha millorat bastant en molts dels àmbits, al segle XXI les dones 

continuen essent les que es responsabilitzen més del treball domèstic i la cura dels infants.  

 Els homes treballadors dediquen de mitja únicament nou hores setmanals a les tasques 

domèstiques mentre que les dones treballadores hi dediquen vint-i-sis hores . A més a més, les 57

dones són les que demanen més excedències al treball per cura de fills (94,73% dels casos)  i les 58

que tenen contractes a temps parcial per a poder encarregar-se dels fills i de la casa (el 30% de les 

dones respecte el 6% dels homes) . Així doncs, estem davant diferents indicadors que demostren 59

que la conciliació entre la vida laboral y familiar recau en major mesura sobre les dones.  

  3.4.1 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 Aquest apartat de l’enquesta està format per seixanta-dues preguntes que demanaven als 

alumnes qui és l’encarregat de realitzar certes tasques domèstiques a la llar. S’oferien cinc 

respostes: “Més la mare que el pare”, “Més el pare que la mare”, “La mare i el pare per igual”, 

“Només la mare” i, finalment, “Només el pare”. Podem agrupar les cinc possibles respostes en tres 

blocs: el primer, que fa referència a que la mare és l’encarregada de realitzar la tasca, un segon, que 

fa referència al pare i, finalment, el tercer bloc que mostra com la repartició és igualitària.  

 Cal precisar que en aquest apartat tots els alumnes van ser informats que només calia que 

responguessin aquells amb una família tradicional, és a dir, els qui tenen la mare i el pare junts. 

Degut a això, han respost menys de la meitat del total d’alumnes enquestats, concretament, dos-

cents set alumnes. Aquesta dada ens demostra com actualment, una cosa que durant la dictadura 

 Dades de la Comissió Europea publicades al diari Expansión el 30/10/2015. 57

 Dades de l’Institut Nacional d’Estadística del 2013. 58

 Dades del 2014 publicades per Eurostat el 07/10/2016. Fan referència a la població ocupada entre 25 i 49 anys, una 59

franja on es concentra, generalment, la criança dels fills. 
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estava molt mal vista, actualment és habitual: existeixen moltes famílies que no segueix el model 

tradicional. Algunes de les altres opcions vigents avui en dia són: famílies mononuclears , 60

homoparentals … 61

 Les respostes d’aquest bloc han sigut analitzades de dues maneres. Primerament, separant 

als alumnes en dos grups: els que tenen als seus pares amb una jornada laboral completa i la resta. 

L’objectiu no és més que observar les diferències entre els dos grups esmentats, és a dir, observar si 

quan pare i mare treballen, la repartició de tasques és més igualitària o si, pel contrari, la dona 

continua essent la que té el rol de cuidar la casa i els fills. El segon anàlisi segueix el patró del 

treball d’Enriqueta Díaz: mirar com influeix el lloc de naixement del pare. El criteri que es segueix 

és observar si el tòpic que diu que els homes d’altres països són més masclistes i autoritaris pel que 

fa a les tasques domèstiques.  

   3.4.1. ANÀLISI SEGONS EL TREBALL DELS PARES I MARES 

    3.4.1.1 Les tasques domèstiques diàries 

 Família formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudiuen, que conviuen amb una sola 60

persona i en depenen econòmicament.

 Família on una parella de dones o homes tenen un o més fills. 61
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 Tal com s’explicita a la font, a l’hora de decidir i organitzar els dinars que s’han de realitzar 

a la llar, la tasca és igualitària en els casos que ambdós pares tenen un treball de jornada completa 

(un 45% respecte un 23%). Tot i així, una gran part dels alumnes observa que la mare és la única o, 

d’altra banda, la que realitza més aquesta acció (12,5% i 26,7% respectivament). Només un 15%  62

dels alumnes, és a dir, trenta-un alumnes, pensen que el pare és el principal encarregat. En contrast, 

en el segon grup d’alumnes, el 70% identifica la mare com a l’executora d’aquesta acció i 

únicament el 7% al pare. 

 En aquesta pregunta, que fa referència a la fase prèvia a la compra, és a dir, a pensar i 

realitzar la llista de les coses que es necessiten, la situació és molt similar. En el primer grup, el 51% 

de l’alumnat observen la mare com l’encarregada, l’11 al pare i el 38% creuen que ambdós se 

n’encarreguen. D’altra banda, en el segon grup d’enquestats, el 72% observen que només o en 

major part ho executa la mare, el 6% el pare i únicament el 23% ambdós. 

 El 15% fa referència a les respostes “Només el pare” i “Més el pare que la mare” que formen part del segon grup 62

preestablert a l’introducció d’aquest apartat.S’ha seguit aquest criteri a la resta de gràfics. 
�52

3%
22%

38%
8%

29%

Més la mare que el pare
Més el pare que la mare
La mare i el pare per igual
Només la mare
Només el pare

Quan s’ha d’anar al supermercat, qui pensa i fa la llista del que s’ha d’anar a comprar és…

1,2%
32,5%

22,9%
4,8%

38,6%

Font: elaboració pròpia

Jornada completa Altres



  

 L’acció de posar les rentadores és realitzada en major part pel sector femení. Un 53,4% de 

les mares amb el treball de la mateixa jornada de vuit hores que els pares i un 79,% de la resta. 

Només el 12,7% i el 17,1% respectivament observen que pare i mare se n’encarreguen el mateix 

nombre de vegades. Finalment, el 33,9%, del primer grup d’alumnes, i el 3,6%, del segon grup, 

veuen al pare com l’encarregat. 

 En totes les preguntes d’aquest apartat, la situació és exactament la mateixa: quan ambdós 

tenen treballs de jornada completa, la repartició és més igualitària que si no succeeix aquesta 

situació. Tot i així, en quasi totes les tasques domèstiques la mare se n’encarrega en una major 

proporció que el pare. Cal destacar que hi ha un seguit de tasques domèstiques en les quals el pare 

mostra la seva ajuda (observar que no falti cap aliment a la casa, anar al supermercat…) mentre que 

n’hi ha d’altres on no es mostra tant participatiu (elaborar el menjar, decidir quan es canvia la roba 

dels llits o les tovalloles…).  

 En els següents gràfics sectorials, es representen els resultats obtinguts de les altres 

preguntes: 
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 Aquesta última pregunta ens permet veure com als caps de setmana la dona continua 

encarregant-se de les tasques domèstiques. Pocs pares (4,2% i 7% respectivament) al cap de 

setmana aprofiten per ajudar a la seva dona que ha estat, en la majoria dels casos, treballant i alhora 

encarregant-se del benestar de la casa durant la setmana. 

    3.4.1.2 Les tasques domèstiques esporàdiques 

 Els resultats de les tasques de caràcter esporàdic, és a dir, les que es realitzen en poca 

freqüència, han esdevingut una mica diferents. 
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 Com podem observar, quan s’ha de prendre una decisió, en la majoria de famílies pare i 

mare s’intenten posar d’acord. Només en el 32,4% dels alumnes del primer grup i en el 24,7% del 

segon, les mares són les que decideixen quin cotxe comprar i, en la resta de casos (21,6% i 11,8%, 

respectivament) ho decideixen els pares. 

 Tal com s’explicita a la font, quan ambdós pares tenen un treball de jornada completa, 

s’ocupa en major part la mare que el pare de les gestions al banc (45% respecte 24%). Únicament 

en el 31% dels casos, la repartició és igualitària. Aquest fet, doncs, ens demostra com la mare és la 

que s’ha d’enginyar-se-les per a poder realitzar tant les tasques domèstiques com els encàrrecs 

esporàdics que requereixen un cert temps de dedicació. Pel que fa a la resta d’alumnes, els seus 

pares es reparteixen més igualitàriament aquesta tasca (en el 41% dels casos). A continuació, en el 

31% dels casos els pares en són els encarregats i, finalment, en el 20% d’ells, ho és la mare. 
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 Aquests dos gràfics sectorials ens permeten observar com l’encarregat per excel·lència de 

les reparacions domèstiques és el pare (63% als alumnes del primer grup i 82% als del segon). Una 

part molt petita dels alumnes observen que ambdós executen aquesta acció (23% i 11%, 

respectivament) i, una encara més insignificant, creuen que ho fa la mare (14% i 16%). Es tracta, 

clarament, d’un rol de gènere: els homes es consideren més aptes i, a més, tenen més iniciativa, 

perquè és el que han vist des de petits, per realitzar aquest tipus d’activitat. 

 A partir d’aquesta font, podem extreure la informació de que quan es tracta d’únicament 

avisar a un expert perquè repari algun dels electrodomèstics que es té a casa, la tasca és bastant 

igualitària (43% i 39% dels casos). Només en el 27% i 28% dels casos se n’ocupa la mare i en el 

40% i 43% el pare. Podem deduir, comparant aquest gràfic amb l’anterior, que potser els pares ho 

realitzen en major part perquè són els que s’ocupen més de les reparacions i, per tant, els que saben 

exactament que s’ha de comentar a la persona que ha d’ocupar-se de la reparació.  
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 Quan es tracta de preparar les maletes per un viatge, la mare i el pare col·laboren de forma 

bastant semblant en la majoria dels casos (45% i 52%). Tot i això, en la resta de casos, la mare, 

generalment, se’n responsabilitza més (39% i 42%). El pare només se’n fa càrrec en el 16% i 6%. 

La possible raó és que la mare, com que generalment és la que s’ocupa de la roba durant l’any, sap 

exactament on és cada cosa necessària per poder aconseguir un equipatge eficient.  

 

 Aquesta font ens permet observar com la declaració de la renta, que es realitza un cop l’any, 

és en major part assumida pels pares (43% i 35%) que no pas per les mares (18% i 17%). En el 39% 

dels casos d’alumnes amb pares de jornada completa i el 48% dels altres la tasca és 
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responsabilitzada per ambdós casos. Així doncs, quan es tracta de tasques quelcom serioses i 

relacionades amb els números de casa, els pares prenen el timó.  

   3.4.1.3 Altres 

 En aquest apartat hi trobem un seguit de preguntes que fan referència a coses ben diverses. 

Algunes d’elles es refereixen a qui aporta l’estabilitat emocional a la família, altres al coneixement 

de coses tant insignificants com la talla de la roba dels fills, etc. Com que no es tracta de tasques 

domèstiques, no és necessari observar el treball dels pares: el seu resultat no ens indicarà cap 

variació important. Així doncs, he considerat oportú analitzar els resultats en conjunt ja que la fita 

que persegueixo únicament és observar els estereotips presents entre els pares.  

 Aquests dos gràfics ens demostren com la mare, en gairebé tots els casos és la única o, si 

més no, la que sap de manera més exacta la talla dels seus fills. Això ens permet intuir que la mare 
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és la que compra la roba als fills i/o els acompanya a comprar-la. Això segueix el famós rol de 

gènere: la mare s’ocupa més dels fills. 

 El resultats dels tres gràfics de barres anteriors ens permeten poder observar com quan algun 

infant està malalt, ambdós pares aporten el seu granet de sorra per ajudar-lo. Aquesta situació, fa 
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uns anys no era així. S’ha de reconèixer, però, que en molts casos la mare encara s’encarrega en 

major part que el pare d’aquesta responsabilitat. 

 

      Veiem com en referència a la comunicació familiar, tan el pare com la mare, expressen els seus 

neguits, preocupacions… Només en divuit de cada cent-dos famílies ho fa la mare i, pel contrari, 

només en cinc ho fa el pare. Els homes sempre han estat sotmesos a l’estereotip que els fa mostrar-

se més durs i, per tant, els obliga a no mostrar les seves emocions. En aquest cas concret, doncs, els 

homes sembla ser que no tenen cap mena de problema per parlar dels seus problemes en l’entorn 

familiar.  
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 Podem observar com, segons l’alumnat enquestat, les mares es mostren més afectuoses al 

dia a dia, els escolten més quan tenen problemes i, alhora, els animen més que els pares. D’altra 

banda, quan es tracta de comentar uns mals resultats acadèmics també els preocupa més dir-ho a la 

mare. En aquest apartat, doncs, si que es compleix l’estereotip mencionat anteriorment: els pares es 

mostren més freds amb els fills i, per tant, amb la societat en general. Els costa mostrar la seva part 

més tendra. 
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 Aquest gràfic de barres ens permet percebre com les mares es mostren més exigents amb els 

fills perquè ajudin. Per tant, les mares necessiten i demanen suport sempre que poden.  

 Com a última pregunta d’aquest apartat, es demanava si les dones, per raons biològiques, 

són les que han de tenir cura dels fills. Un 19% d’aquests alumnes ha respost que sí. Es tracta de 

persones molt joves i, realment, han demostrat que en aquest tema tenen una ideologia antiga. 

Homes i dones certament som diferents però cap dels dos grups està més capacitat  o, pel contrari, 63

 Aquesta ideologia, entre d’altres, va ser molt defensada per la burgesia del segle XVIII i XIX que assignava a cada 63

gènere una capacitat diferent creant així un únic model de família. La intenció que tenien era crear una societat estable i, 
en definitiva, mantenir l’ordre social. 
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menys per realitzar absolutament res. Tot depèn de l’individu concret i, tal com he dit en un dels 

apartats anteriors, tot es tracta de la iniciativa i de les ganes que vulguis posar en cada cosa. 

   3.4.2 ANÀLISI SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT DEL PARE 

 Tal com s’ha explicat abans, analitzaré les respostes dels alumnes en funció del lloc de 

naixement del seu pare per poder observar les semblances i/o diferències amb el treball de 

l’Enriqueta Díaz i Perera.  

TASCA ORIGEN PARE

Catalunya Estranger Espanya

decideix 2 1,5 2

cotxe 3 3 3

bambes 1 3 1

comptes 3 3 3

malament 3 2 2

problemes 3 3 3

banc 3 3 3

talla 1 1 1

petons 3 2,5 2,5

corte 3 3 4

explicar 2 1 2

metge 3 1,5 2,5

ajudi 3 1 3

super 2,5 1 3

malalts 3 3 3

rentadores 1 1 1

reparacions 5 5 5

falti a casa 3 1 2,5

anima 3 3 3

avisar 3 4,5 3

vacances 3 3 3

sopar 2 1 1

esmorzar 3 1,5 1
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 L’elaboració de la taula anterior ha consistit, principalment, a assignar un número a cada 

resposta, tal com indica la llegenda i, conseqüentment, fer la mitjana de tots els nombres escrits. 

 Ens permet veure com la majoria de les tasques són realitzades en major grau per la mare, el 

que ens permet intuir com el pare també ajuda però no hi dedica tant de temps. Els alumnes amb 

pares nascuts a Espanya són els que observen en major grau que la repartició de les tasques és 

bastant igualitària, seguits dels catalans i, en últim lloc, els d’origen estranger. Tot i això, cal tenir 

en compte que no hi ha hagut diferències gaire significatives.  

 Al treball de recerca de l’Enriqueta Díaz i Perera, la qual va realitzar un mètode quelcom 

diferent per realitzar la mateixa taula, els resultats han variat una mica: segons l’alumnat que va 

respondre al seu qüestionari, les mares i pares catalans són els que es reparteixen de manera més 

igualitària les tasques seguits dels espanyols (segons les noies) o dels de l’estranger (segons els 

nois) i, en últim lloc, els espanyols o estrangers, respectivament. Tot i això, ambdós estudis han 

mostrat com la mare realitza tot aquest conjunt de feines domèstiques en major grau que el pare, el 

qual només participa com a ajudant.  

 3.5 LA TOLERÀNCIA AL SEXISME 

mercat 3 3 2,5

caps de setmana 2 1,5 2,5

llit 1 1 1

maletes 3 3 3

renda 3 3 3

MITJANA
2,43 2,29 2,52
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1= només la mare                          3=els dos per igual                          5=només el pare.  
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 Per a facilitar la comprensió d’aquest apartat, considero necessari definir què s’entén per 

sexisme.  

 El sexisme és una actitud caracteritzada pel menyspreu i la devaluació de tot allò que són o 

realitzen les dones. Així doncs, consisteix en pensar que el sector masculí té poder sobre les 

femelles. També es pot definir com un conjunt de mètodes utilitzats pel patriarcat per continuar 

mantenint una situació de subordinació al sexe femení. Apareix en molts textos, alguns exemples 

són: la minimització a les dones, el posicionament en primer lloc als homes… 

 A vegades, és possible confondre aquest concepte amb el d’androcentrisme. Realment, són 

dos coses totalment diferents. L’androcentrisme es pot definir com un punt de vista, una percepció 

centrada i basada en normes masculines. És la causa i l’origen d’uns determinats usos de la llengua 

que tendeixen a excloure o fer invisible les dones en la llengua. Aleshores, té la intenció de fer 

invisibles a les dones i, per altra banda, atribuir les mateixes característiques masculines a tota la 

societat.  

  3.5.1 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 En aquest apartat trobem un conjunt de disset preguntes que esmenten certes actituds 

sexistes que es donen a terme al voltant del món dels joves.  

 Altra vegada, es tracta de preguntes amb resposta binària.  

 Les respostes obtingudes s’han analitzat de la següent manera: s’han separat en funció del 

sexe. Així doncs, per una bona trobem les respostes dels nois i, per l’altra, les de les noies. 

L’objectiu, altra cop, no és més que observar les diferències entre ambdues respostes.  
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 La primera pregunta fa referència a un fet molt proper als adolescents: l’avantatge que tenen 

les noies d’entrar gratis a algunes discoteques. La majoria dels alumnes que han realitzat el 

qüestionari, pensen que es tracta d’una discriminació als nois. Els nois ho creuen en major grau que 

les noies: 83% respecte 63%. És bastant significatiu que només un 17% dels nois i, en especial, un 

37% de les noies no ho identifiqui com una discriminació al sector masculí.  

 Tot i els resultats de la pregunta anterior, l’alumnat identifica aquesta política de les 

discoteques com una estratègia perquè els nois decideixin anar a aquelles discoteques en concret, 

també. Així doncs, observen com les noies són utilitzades com un objecte per poder vendre més. 

Únicament un 10% dels nois i un 11% de les noies no opina així.  
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 Aquestes quatre últims gràfics sectorials ens permeten observar com hi ha un grau 

d’acceptació més elevat a l’esdeveniment que un noi tingui algun tipus de relació amb moltes noies 

que no pas a l’inrevés, és a dir, quan es parla de que ho fa una noia. Al primer succés esmentat, el 

59% dels nois i el 44% de les noies pensen que està bé mentre que el 41% i el 56% pensen que no 

es tracta d’una cosa adequada.  

 Pel que fa a la situació de quan ho realitza una noia, un 49% dels nois i un 41% de les noies 

opina que no hi ha cap mena de problema, que és lliure de fer el que desitgi. És quelcom xocant 

com hi ha més nois que noies que judiquin d’aquesta forma. La resta, un 51% dels nois i un 59% de 

les noies troben que no es tracta d’una acció èticament correcta.  
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 Les dues últimes fonts ens expliciten com quan les noies mantenen relacions sexuals amb 

molts nois, són criticades pels membres d’ambdós sexes. El 72% dels nois i el 76% de les noies 

pensen que els nois són crítics amb aquestes actuacions. És bastant representatiu com una part més 

elevada de l’alumnat pensa que són les noies mateix les que ho critiquen: concretament, el 79% dels 

nois i el 91% de les noies.  
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 Pel que fa a la roba, un 13% del sector masculí i un 12% del sector femení creu que les noies 

haurien de vestir amb roba més discreta per tal d’evitar la provocació als nois. Un 87% dels nois i 

un 88% consideren que les noies tenen la llibertat de vestir com vulguin.  

 La majoria dels nois, concretament el 54% d’ells, pensa que en les relacions entre ells i les 

noies no es donen actituds sexistes mentre que la majoria d’elles, el 56%, opinen el contrari. D’altra 

banda, un 46% dels nois pensa que si que es donen aquest tipus d’actituds i un 44% de les noies 

pensen que no.  
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 La majoria de l’alumnat, específicament el 51% dels nois i el 65% de les noies, creuen que 

els nois no critiquen les actituds sexistes dels seus companys i amics. Únicament el 49% dels nois i 

el 35% de les noies pensen que sí.  

 Altra vegada, la generalitat del grup estudiat (el 61% dels nois i el 74% de les noies) opina 

que les noies són crítiques amb els comportaments sexistes de les altres noies mentre que un 39% 

dels alumnes i un 26% de les alumnes pensa que no ho són. Els resultats, doncs, són oposats als de 

la resposta anterior.  
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 La qüestió que demana si els nois lluitarien contra el masclisme si sabessin com fer-ho, ens 

mostra com hi ha un tant per cent més elevat de nois, un 77%, que de noies, únicament un 58%, que 

pensen que realment si que s’hi esforçarien per aconseguir l’eliminació del masclisme d’una vegada 

per totes. Només un 23% dels nois i un 42% de les noies pensen que, encara que sabessin com fer-

ho, no ho farien. Cal tenir en compte, però, que tampoc és gaire difícil si s’hi posa una vertadera 

voluntat: per començar podrien, per exemple, realitzar les tasques domèstiques que s’associen a les 

dones (planxar, posar rentadores…). 

 Gairebé la globalitat dels alumnes que han realitzat el qüestionari creuen que la raó per la 

qual algunes noies que no critiquen la discriminació masclista no és pas a causa de que el sistema ja 

els estigui bé. Representen, concretament, un 66% dels nois i un 65% de les noies. La resta, pensa 

que sí que és perquè estan d’acord amb el sistema.  
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 La majoria de l’alumnat està d’acord amb la resposta a la pregunta que demanava si un 

professor, pel fet de ser un home, és més respectat que una professora. El 85% del sector masculí i 

el 90% del femení pensen que la realitat no és així. Només un 15% dels nois i un 10% de les noies 

opinen que sí que existeix aquesta diferència de respecte en funció del sexe de l’equip docent.  

 Un 91% dels alumnes i un 90% de les alumnes creu que les cançons de reggeaton són 

sexistes. Tan sols un 9% d’ells i un 10% d’elles opina que realment no és així. És sorprenent com hi 

ha més nois que noies que detecten el masclisme d’aquest tipus de cançons.  
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 Tot i els resultats dels últims dos gràfics sectorials, la majoria dels alumnes que identifiquen 

el contingut de les cançons de reggeaton com masclistes, creuen que no és necessària la seva 

prohibició. Específicament, opinen així el 65% dels nois i el 77% de les noies. 

 Altra vegada, la majoria dels alumnes està d’acord en una de les opcions. En aquest cas, el 

64% dels nois i el 83% de les noies pensen que als mitjans de comunicació i a les xarxes socials 

s’expressen comentaris sexistes. Ho observen, doncs, en major grau les noies que els nois. La resta 

d’alumnes, és a dir, el 36% dels nois i el 17% de les noies no en són conscients.  
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 Davant l’afirmació següent: “si els nens veuen a la TV homes lluitant els nens, en broma o 

no, lluitaran. Si la TV i els contes parlen de princeses esperant el seu príncep blau, les noies voldran 

ser com elles. Si hagués estat al revés, les coses serien diferents” , un 57% dels alumnes i un 68% 64

de les alumnes hi estan d’acord o, fins i tot, molt d’acord. Un 35% dels nois i un 28% de les noies 

no es decanta cap a cap direcció. Tan sols un 11% dels nois i un 4% de les noies no hi estan a favor.  

 3.6 DESIGUALTATS DE GÈNERE 

 Actualment encara podem trobar diferents aspectes on la dona no té el mateix ventall de 

possibilitats que l’home: se n’anomena desigualtats de gènere.  

 Una de les desigualtats principals actualment forma part del món laboral. Segons dades de la 

Comissió Europea, el salari dels homes espanyols és un 19,3% superior al de les dones (un 3% més 

elevat que a nivell europeu) per no parlar de que únicament un 4% de les dones són directores 

generals d’empreses. No hi ha cap motiu lògic i acceptable per justificar aquesta realitat.  

 Afirmació extreta del treball de l’Enriqueta Díaz i Perera realitzada per un alumne anomenat Daniel que durant el curs 64

2004/2005 cursava segon de Batxillerat.
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 Una altre desigualtat es troba en uns contractes molt utilitzats actualment pels empresaris: 

els contractes a temps parcial. Sense tenir fills, la probabilitat d’aconseguir un treball per hores per 

les dones augmenta del 21,5% al 30% mentre que en el cas dels homes el redueix del 9,5% al 6%. 

. Segons aquestes dades, doncs, un home tindrà més possibilitats de que se’l contracti si té fills ja 65

que se’l considera amb més experiència i més madur. En el cas de les dones és totalment al contrari 

degut a la conciliació entre el món laboral i la vida familiar. 

 L’educació també és un dels àmbits que es veu afectat. A Espanya, com a la majoria de 

països desenvolupats, qualsevol persona, sense tenir en compte el seu sexe, pot rebre una educació. 

Als països subdesenvolupats, la cosa és bastant diferent. A l’Àfrica subsahariana, per exemple, la 

diferència entre sexes augmenta en l’educació secundària i superior (64 nenes per 100 nens).  

 D’altra banda, en les preguntes d’aquest apartat també es parla de la llengua. La llengua, 

actualment, és sexista. El motiu és clar, ho és perquè la ideologia i la ment de les persones ho 

continua essent: “Saber que existeixen les paraules “persona” i “ésser humà”, fan que la tria de la 

paraula “home” com a falsa alternativa per denominar la humanitat posi de manifest que la llengua 

no obliga a fer-ho així sinó que és una elecció ideològica” . La idea principal que intento 66

transmetre queda molt ben resumida en la citació anterior de Lledó: “la llengua no ens constreny a 

utilitzar-la amb masculí”.  

 Convencionalment, doncs, s’utilitza una justificació que diu que s’utilitza el masculí perquè 

la llengua és així. Es tracta totalment d’una excusa, tal com ja s’ha observat en part a la citació 

anterior,  ja que una de les principals característiques de la llengua és la seva mutabilitat al llarg del 

temps: un clar exemple, són els canvis que s’han realitzat generació rere generació en les llengües 

que han provocat que, actualment, el català sigui totalment diferent a l’utilitzat als segles passats. 

Així doncs, si realment tothom es poses la fita d’utilitzar les paraules neutres, com ara “alumnat, 

professorat…” realment arribaria un moment en què ja ningú utilitzaria les de caire masculí.  

 A través de la llengua anomenem, també, tot allò al que donem importància i, per aquesta 

raó, existeix la diversitat lingüística. Així doncs, el fet que a vegades excloem a les dones del 

 Dades publicades al diari El pais el 16/03/16. 65

 Citació extreta del llibre De llengua, diferència i context d’Eulàlia Lledó. 66
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discurs fa que es tracti d’un altre argument verídic i objectiu que demostra el fet que el llenguatge, 

pròpiament, no devalua les dones.  

 Cal tenir en compte que tot i que en molts casos entenem que el masculí inclou el femení, en 

molts d’altres és necessari esmentar concretament les dones perquè s’entengui. Un clar exemple són 

les respostes a la pregunta “de quina manera una dona pot ser mare si no té fills?” on els adults, 

majoritàriament, no saben massa què respondre i acaben recorrent a fer referència a mètodes 

d’adopció. En canvi, els infants ho tenen clar: pot tenir filles. Aquest esdeveniment, relatat al llibre 

De llengua, diferència i context, ens demostra com el masculí no inclou lingüísticament al femení, 

simplement és una convenció en la qual ens ensinistren.  

  3.6.1 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

 En aquest apartat trobem sis preguntes amb resposta binària que expliciten desigualtats de 

gènere actuals i que tenen l’objectiu, doncs, d’observar si els adolescents en són conscients.  

 Les respostes, altra vegada, s’han analitzat diferenciant nois de noies.  

 Al final d’aquest apartat, trobem una imatge de la protagonista d’un popular videojoc 

anomenat Tomb Raider; es demanava als alumnes que seleccionessin entre un ventall de disset 

adjectius el que consideraven que descrivia millor la imatge.  
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 Podem observar com davant la pregunta de si el masculí genèric discrimina a les dones, el 

77% dels nois i el 63% creu que no. Només un 23% dels nois i un 37% de les noies tenen 

consciència d’aquesta discriminació. És significatiu com hi ha més noies que nois que pensa que la 

discriminació en aquest aspecte és real.  

 Sobre el fet de si es podria canviar el cànon de les llengües, la majoria dels alumnes creuen 

que sí. Nois i noies opinen de manera bastant similar: el 56% dels nois i el 55% de les noies opinen 

de manera afirmativa mentre que el restant, és a dir, el 44% dels nois i el 45% de les noies es 

decanta per la opció negativa.  
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 Un nombre més elevat de nois que de noies creu que el masculí inclou lingüísticament al 

femení. Concretament, els tant per cent són: 82% dels nois i 66% de les noies. La resta, creu que no 

és factible. 

 Davant la desigualtat de gènere a l’hora de trobar un lloc de treball, les noies pensen que sí 

que existeix en el dia a dia, concretament un 62% d’elles, mentre que la majoria dels nois no pensa 

així, només ho creu un 47% d’ells. Així doncs, un 53% dels nois pensa que homes i dones estan en 

igualtat de condicions de trobar un lloc de treball mentre que només un 38% de les noies opina 

d’aquesta manera.  

 Altra vegada, els nois opinen que pel que fa al treball, les empreses no posen obstacles 

perquè les dones que recentment han tingut fills tornin a treball. Pensen d’aquesta manera, un 51% 

d’ells, respecte el 49% que observa que possiblement sí que hi ha aquesta barrera. Les noies ho 
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tenen molt clar: observen que les empreses posen obstacles. Concretament pensen d’aquesta manera 

un 76% d’elles. 

 La majoria dels nois i noies, concretament el 74% i el 79% respectivament, opina que a 

Espanya encara hi ha diferències salarials per raó de sexe. Només un 26% dels nois i un 21% de les 

noies opina el contrari.  

 3.7 DESCRIPCIÓ D’UNA IMATGE 

 Davant la imatge següent extreta d’un videojoc bastant popular actualment, es demanava als 

alumnes que la qualifiquessin amb l’adjectiu que consideressin més adequat.  

  

�81

Imatge de la protagonista del famós joc Tomb Raider

79%

21%

Sí No

Les dones i homes d’Espanya cobren el mateix salari per la mateixa feina?

74%

26%

Font: elaboració pròpia

Nois Noies



 Les opcions eren: provocació, valentia, agressivitat, feminitat, orgull, menyspreu, força, 

masclisme, competitivitat, individualisme, seducció, masculinitat, sexisme, militarisme, erotisme i 

racisme. Aquests n’han sigut els resultats: 
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 Com podem observar, la opció més votada ha sigut valentia. La segueixen: força, seducció, 

agressivitat, provocació, militarisme, individualisme, sexisme, orgull, competitivitat, feminitat, 

masclisme, erotisme, masculinitat i racisme. 

 Les noies s’han inclinat pels adjectius valentia i agressivitat mentre que el sector masculí per 

seducció i provocació. Aquest fet ens permet observar com nois i noies som quelcom diferents: els 

nois es fixen bàsicament en l’aspecte físic mentre que les noies s’inclinen pels adjectius abstractes 

que se’n poden deduir.  
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4. EL PROFESSORAT 

 Tal com s’ha esmentat anteriorment, el professorat del col·legi Sant Miquel dels Sants també 

va respondre a un qüestionari. Se’ls demanava qüestions referents a la seva percepció dels alumnes 

i, també, de la realitat. És quelcom interessant, també, demanar aquesta classe de qüestions als 

professors per tal de veure una nova perspectiva diferent a la dels alumnes. Es tracta, doncs, de 

persones adultes amb un grau de formació elevat. Veurem si aquests trets característics i alguns més 

que queden citats a continuació influeixen en la seva visió.  

 Algunes de les preguntes eren coincidents amb les dels alumnes. Així doncs, en aquest 

apartat no només s’inclouran els resultats de totes les preguntes sinó que també la comparativa amb 

la dels alumnes per tal d’observar si el professorat i l’alumnat del mateix col·legi opina de la 

mateixa manera.  

4.1 LA MOSTRA 

Finalment, trenta-un professors van acceptar realitzar el qüestionari i, per tant, cooperar en 
aquest estudi sociològic. El professorat estudiat, doncs, representa el 70,45% del total de l’equip 
docent d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del col·legi Sant Miquel dels Sants. 

Total professors ESO i Batxillerat Sant Miquel dels Sants: 44 professors

Tant per cent representatiu= 31/44 x 100= 70,45%
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Com es pot observar en el gràfic adjacent, les dones representen el 55% del total. Els 
homes, doncs, en representen el 45%.

Pel que fa a l’edat, els dos gràfics sectorials anteriors ens expliciten com el sector masculí 

està en major part format per nascuts entre la generació, aproximadament, dels seixanta i setanta . 67

Els segueixen el grup format per homes d’entre vint-i-cinc i quaranta anys i, en últim lloc, pels 

d’entre cinquanta-cinc i seixanta-cinc. La situació en el sector format per les dones és quelcom 

diferent: hi predominen les dones d’entre vint-i-cinc i quaranta anys, seguits pels de quaranta-u i 

cinquanta-quatre i, en darrera posició, un petit grup de major de cinquanta-cinc anys. Podem 

concloure, doncs, que estem davant d’un professorat relativament bastant jove.  

 En aquest anys hi trobem el popularment conegut com baby boom. 67
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 En referència al lloc de naixement, gairebé la globalitat del professorat ha nascut a 

Catalunya a excepció d’un 39% dels homes i 12% de les dones que han nascut a l’Estranger i, 

també, d’un 6% de les dones nascudes a la resta d’Espanya.  

 4.2 LA PERCEPCIÓ DELS ALUMNES 

 En aquest apartat hi trobem un seguit de preguntes que, en la seva totalitat, fan referència a 

la visió i/o opinió dels professors sobre certs comportaments i actituds dels alumnes. Es pretén 

descobrir el seu punt de vista i, també, el seu grau de consciència sobre certes problemàtiques dels 

adolescents.  
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 A la pregunta que feia referència al comportament agressiu de l’alumnat masculí, un 50% 

dels homes i un 41,18% de les dones hi està d’acord, un 21% i un 17,65%, respectivament, no 

s’inclina cap a cap resposta. Finalment, un 21% dels homes que han realitzat el qüestionari i un 

41,18% de les dones no pensa que aquest tipus de comportament sigui l’habitual entre els alumnes. 

 Les respostes dels professors i alumnes no han variat gaire: s’han escollit exactament les 

mateixes opcions i, a més, seguint el mateix ordre d’importància. La opinió de noies i professores, 

en canvi, és quelcom diferent. Les noies afirmen en major grau l’existència d’aquesta situació 

mentre que hi ha bastantes professores que la neguen.  
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 Les diferències entre les respostes referides al comportament dels nois i les noies són bastant 

perceptibles. Un major nombre de professors i professores nega totalment que les noies tinguin 

conductes violentes, concretament ho fa un 93% dels homes i un 94,1% de les dones. No hi ha cap 

d’ells i elles que consideri que l’afirmació és encertada; la resta, és a dir, el 7% dels homes i 5,9% 

de les dones no té una opinió del tema. 

 Els resultats entre l’alumnat i el professorat no han variat. La única petita diferència que hi 

podem detectar és que hi ha un petit nombre d’alumnes que estan d’acord amb l’afirmació mentre 

que cap professor/a ho està.  
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Donar empentes, cops de puny, insultar… són formes de relació habitual entre l’alumnat femení.
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 La tercera pregunta es referia a si les diferències biològiques tenen alguna cosa a veure amb 

el comportament més violent d’una part d’alumnat masculí. Hi ha hagut diversitat de respostes: pel 

que fa als homes, el 36% d’ells pensa que sí, el 7% no hi té res a dir i el 57% no pensa que aquest 

sigui el motiu. En el cas de les dones, el 30% d’elles pensa que realment les diferències biològiques 

són la causa, el 35% no hi diu res i el 35% ho nega.  

 Podem observar com els alumnes creuen en major grau que les diferències biològiques 

vertaderament hi tenen a veure. Les respostes entre les professores i les alumnes no han variat de 

manera dràstica.  
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Les diferències biològiques expliquen el comportament menys disciplinat i/o agressiu d’una part de l’alumnat 
masculí.
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 La majoria dels professors pensa que una de les seves estratègies per millorar el 

comportament dels alumnes que perjudiquen el grup classe és seure’ls al costat d’una noia 

tranquil·la i/o bona estudiant. Pensen d’aquesta manera el 35,7% d’ells i el 53% d’elles. Únicament 

un 35,7% dels professors i un 18% de les professors pensa que no es porta a terme aquesta tècnica. 

La resta de professorat, no té un punt de vista respecte el tema.  

 La comparació dels gràfics ens explícita, altra vegada, que no hi ha hagut canvis dràstics en 

les respostes: les úniques petites dissimilituds és que hi ha una part de l’alumnat que està molt 

d’acord amb l’afirmació mentre que cap professor/a de l’equip docent pensa d’aquesta manera. En 

definitiva, tant l’equip docent com els estudiants pensen que aquesta estratègia s’utilitza de manera 

habitual. 
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 Pel que fa a l’afirmació sobre els comentaris grollers i/o sexistes dels nois referits al cos de 

les noies, un 28% dels homes i un 24% de les dones hi està d’acord, és a dir, creu que és una 

situació que realment es porta a terme. També hi ha un 36% d’homes i un 41% de dones que pensen 

que no és verídica l’afirmació. Altra vegada, un 36% dels homes i un 35% de les dones no té una 

opinió sobre el tema. 

 Els resultats, en aquest cas, han variat notablement. Els i les adolescents afirmen en major 

grau l’existència d’aquesta situació dins el centre escolar que el professorat.  

  

�91

Als passadissos, a les aules, a l’esbarjo… els nois fan comentaris grollers 
i/o sexistes referits al cos de les noies.
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 Relatiu a l’estereotip que diu que els nois tenen més facilitats per les relacions espacials i 

són millors en matemàtiques hi ha una gran varietat de respostes: en general, podem observar com 

el professorat no hi està d’acord. Concretament, el 74,1 % dels professors i el 70,6% de les 

professores. Hi ha una part de l’equip docent, però, que opina que l’afirmació és certa: el 14,2% 

d’ells i el 5,9% d’elles. La resta, no està ni d’acord ni en desacord amb l’afirmació. Podem extreure 

la informació, doncs, que els homes creuen en la veracitat d’aquest estereotip en major grau que les 

professores. 

 En aquesta qüestió en concret, no hi ha diferències importants. Només podríem destacar el 

fet que el nombre de professores a favor amb l’afirmació és bastant més menor al d’alumnes.  
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 Davant l’estereotip referit a les noies, que diu que tenen més capacitat verbal i són millors 

en lletres, els resultats són bastant similars. La major part dels professors i professores opinen que 

no és certa, específicament el 58% i el 59%, respectivament. A continuació, el segueix un grup de 

professors que representa el 28% d’ells que creuen que sí que és certa. Un 12% d’elles pensa de 

manera similar. Podem observar, doncs, com els homes creuen en major part que aquest estereotip 

és cert. 

 En aquesta qüestió, altra vegada, no hi ha diferències certament importants i que calgui 

especificar.  
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 Els dos gràfics sectorials adjunts ens permet veure com una gran part del professorat, un 

57,2% i un 47,1%, no creu amb una afirmació que ve a dir que les facilitats per les relacions 

espacials i les matemàtiques demostren una vertadera intel·ligència. No obstant, un 28,5% dels 

homes i un 35,3% de les dones opina justament l’oposat, és a dir, hi està d’acord. La resta de l’equip 

docent no té una opinió creada sobre el tema. Podem guaitar, doncs, que les dones creuen en major 

grau que es valoren aquests tipus d’intel·ligència.  
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Aquesta frase és d’ús habitual entre el professorat a reunions i 
avaluacions:“Té molta facilitat per les matemàtiques i/o física… és molt 

intel·ligent"
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Aquesta frase és d’ús habitual entre el professorat a reunions i 
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És molt intel·ligent!”
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 La mateixa afirmació però, en aquest cas, referida a la capacitat creativa i expressiva 

 ha rebut uns resultats bastant similars. Podem percebre, però, unes diferències en funció del sexe de 

les persones que han contestat el qüestionari. Un 64% dels homes no hi està d’acord mentre que el 

tant per cent representatiu del sector femení amb aquesta mateixa resposta és únicament del 41%. 

La resta de professors, pensen d’aquesta forma: un 7% hi està d’acord i un 29% no té massa a dir-

hi. En canvi, en el cas de les dones, hi ha un 41% que no hi està d’acord i un 24% que no s’hi mulla. 

Aquesta font no escrita, doncs, es ha permès veure com les dones creuen en major grau que es 

valora la creativitat i expressivitat.   

 Altra vegada, les respostes dels homes i les dones han esdevingut ben diferents. Un 21,4% 

dels homes pensa que les noies són les que porten la iniciativa a la classe quan s’ha de prendre una 

decisió. El 14,2% d’ells opina el contrari i la gran majoria, un 64,3% no té un punt de vista sobre el 

tema. Potser és perquè no s’hi fixen. Pel que fa a les dones, el 35,3% d’elles pensa que l’afirmació 

és certa, el 29,4% hi està en contra i únicament el 35,3% no hi diu res. Això ens permet veure com 

un nombre més elevat de dones observa que les noies porten la iniciativa. 
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En general, quan el grup de classe ha de prendre 
una decisió, les noies porten la iniciativa en el 

debat.



 Generalment, els professors no creuen que les protestes de les nois siguin preses més 

seriosament que les dels nois; opinen d’aquesta forma el 57,1% dels professors i el 70% de les 

professores. Hi ha un 21,4% dels homes i un 12% de les dones que sí que creu que es duu a terme 

l’afirmació esmentada. Un 21,4% dels homes i un 41% de les dones no opina res.  

 En aquests gràfics sectorials les diferències són més perceptibles. Ens permeten veure com 

els adolescents tendeixen a creure d’una manera més concloent que el professorat fa més cas a les 

queixes de les noies que la dels nois.  
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 Els gràfics sectorials anteriors ens permet veure com absolutament tots els professors ho 

tenen clar: les pistes que ocupen la part exterior dels centres educatius són ocupades pels nois a les 

hores d’esbarjo. El 88% de les professores pensa exactament el mateix i només un 12% no opina el 

mateix. Un 6% d’aquest, pensen que la situació no és així i l’altre 6% restant no s’inclina cap a cap 

direcció. 

�97

DONES

6%6%

53%

35%

Molt d'acord
D'acord
Ni d'acord ni en desacord
Poc d'acord
Gens d'acord

HOMES

43%
57%

12. Les pistes preparades per jugar a futbol, bàsquet… que ocupen la part 
central i més important dels espais exteriors dels centres educatius són 

utilitzades, a les hores d’esbarjo, gairebé sempre pels nois.

 Font: elaboració pròpia

DONES

5,9%

70,6%

23,5%

Molt d'acord
D'acord
Ni d'acord ni en desacord
Poc d'acord
Gens d'acord

HOMES

7%

57%

36%
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 Altra vegada, quasi tot el professorat està d’acord amb l’afirmació que es menciona. En 

aquest cas, s’esmenta la tranquil·litat com un tret característic de les noies que, en conseqüència, fa 

que durant les hores d’esbarjo ocupin menys espai a l’institut. Únicament un 7% dels homes ha 

escollit la resposta “ni d’acord ni en desacord”. Pel que fa a les dones, només s’han desviat de la 

resposta general un 5,9%; les quals, es mostren adverses a l’afirmació.  

 A la següent afirmació, que esmentava el fet que nois i noies reben per part del professorat la 

mateixa atenció, la majoria de l’equip docent s’ha posat d’acord en la resposta: sí. Tan sols un 7,1% 

dels homes i un 12% de les dones ha escollit una resposta dissemblant: la opció que, a vegades, es 

coneix com “no sap/ no respon”. 
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 Seguint el mateix tema, davant l’afirmació sobre si les interrupcions a les classes solen ser 

realitzades en major grau per l’alumnat masculí, les opinions són ben diverses en funció del sexe 

del professorat. Podem observar en les dues fonts no escrites com el nombre més elevat de 

professors no està d’acord amb l’afirmació, representen un 36% dels enquestats. Un 21% del total sí 

que hi està d’acord i un 36% no hi opina res. La majoria de dones (el 70,9% d’elles), en canvi, 

creuen que sí que és certa l’afirmació respecte un 23,5% que no hi està d’acord i un 5,9% que no hi 

diu res. Potser, els homes són més benvolents i les professores més exigents.  
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 És més freqüent que les interrupcions per comportaments negatius o que dificulten 
la bona marxa de les classes siguin motivades per l’alumnat masculí.
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 Tot i que a una de les preguntes anteriors els professors afirmaven que tot l’alumnat, 

indiferentment del sexe, rep la mateixa atenció, quan se’ls específica si els nois capten més vegades 

l’atenció del professorat els resultats varien. Davant aquest fet, el 64,2% dels professors i el 35% de 

les professores opinen que certament els nois capten més la seva atenció. Només el 21,4% dels 

professors i el 36% de les professores creu que no és cert que el sector masculí capti més el seu 

advertiment. La resta de persones que han respòs l’enquesta no es decanten a cap resposta. 

 Sobre qui respon més ràpidament a les preguntes obertes realitzades a les classes, el 14% 

dels professors i el 35% de les professores pensa que són els nois. Per contraposició, el 43% i el 

47%, respectivament, pensa que són les noies. Sobre la resta podem intuir que creuen que depèn de 

la situació: no hi ha una regularitat en funció del sexe.  
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Els nois contesten més ràpidament a les preguntes obertes: qui sap, 
qui vol contestar… que es fan a les classes.



  

 La majoria dels professors no està d’acord amb l’estereotip que diu que les noies són més 

tímides. Tan sols un 7% dels homes i un 11,8% creu en ell. El 43% dels homes i el 41,2% de les 

dones no tria cap resposta dirigida cap a una direcció. 

 Sobre el fet que la paciència de les noies queda manifestada en les classes a l’hora, per 

exemple, de fer una pregunta, el professorat està dividit. Un 28,6 % dels professors hi està d’acord 

respecte a un altre 28,6% que no. La resta d’ells, ha decidit no opinar sobre aquest tema. En tant que 
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Les noies tenen més paciència i per això no manifesten el seu disgust si no 
obtenen, tant de pressa com voldrien, l’atenció del professorat per fer una 

pregunta, una correcció, un aclariment…



les dones, el 28% d’elles creu que realment les noies demostren que tenen més paciència respecte 

un 29% que creu que tenen la mateixa que els nois. Un 43% no es pronuncia.  

 La major part de l’equip docent del col·legi Sant Miquel dels Sants, no justifica l’actitud 

quelcom violenta més aviat protagonitzada pels nois. El 13% dels professors i el 17,6% de les 

professores sí que ho fan. És quelcom significatiu que ho justifiquin més dones que homes.  
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bàsicament, protagonitzen nois, et semblen inevitables perquè “són normals” 

en aquesta edat. 
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 Els professors no mostren diferències per raó de sexe a l’hora de tolerar una falta de respecte 

dirigida cap a ells. Tan sols a un 6% de tot el professorat, concretament del sector femení, se li és 

més difícil de tolerar quan es tracta d’una acció realitzada per una noia. Altra vegada, estem davant 

un fet eloqüent. 

 

 La majoria de l’equip docent del col·legi estudiat pensa que el sexe no influeix en el 

respecte que mostren els alumnes cap a ells o elles. Tan sols un 15,4% dels homes i un 17,7% de les 

dones pensa que els homes, pel simple fet de ser homes, són més respectats. També s’han desviat de 

la resposta escollida per la majoria el 23,5% de les professores que, en aquest cas, han decidit no 

decantar-se cap a cap direcció.  
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 Tot i que el nombre de possibles respostes del qüestionari dels professors i dels alumnes en 

aquesta ocasió és diferent, podem realitzar la comparació. La majoria del professor es va inclinar 

per la resposta “poc d’acord” i “gens d’acord” per tant, opinen de la mateixa manera que l’alumnat, 

la majoria del qual s’ha decidit per negar l’afirmació.  

 Gairebé tots els mestres opinen que si una alumne/a pateix una situació de violència a casa 

seva, el professor s’hi pot implicar. Únicament un 28,6% dels professors i un 6% de les professores 

s’han desmarcat d’aquesta resposta i han decidit escollir la opció “ni d’acord ni en desacord”.  

 4.3 LA PERCEPCIÓ DE LA REALITAT 

 En aquest apartat hi trobem un conjunt de preguntes sobre algunes desigualtats socials que 

continuen essent-hi a l’actualitat. Així doncs, l’objectiu que es persegueix és observar si els 

professors en són conscients. També es busca descobrir si en són conscients en major o menor grau 

que els alumnes.  
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 La major part del professorat no està d’acord en que la l’ús del masculí genèric discrimini a 

les dones. Només es mostren a favor d’aquesta afirmació el 9,1% dels homes i el 17,7% de les 

dones. Com es pot observar, hi ha més dones que homes que opinen que existeix aquesta 

discriminació. També hi trobem un 11,8% de les professores que no tenen un punt de vista sobre 

aquest tema. 

 Els últims quatre gràfics sectorials ens permeten deduir com l’ús del masculí genèric no és 

objecte de preocupació de cap d’aquests dos col·lectius. No obstant, un major nombre d’alumnes 

que de professors són conscients de que es tracta d’una discriminació.  
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 Els gràfics sectorials anteriors, amb resposta binària, ens mostren com la majoria de l’equip 

docent, específicament el 57% dels homes i el 59% de les dones, pensen que es podria canviar el fet 

de que la majoria de les llengües tinguin el masculí com a cànon. La resta, opina el contrari. 

 Les respostes obtingudes han estat totes dirigides cap a la mateixa direcció: només existeix 

una petita diferència entre el nombre de professores que consideren que aquest fet és totalment 

possible de canviar i el nombre d’alumnes, el qual ha esdevingut una mica menor. 
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 El 71% dels professors i el 53% de les professores estan d’acord en que el masculí inclou 

lingüísticament al femení. 

 Podem observar com els i les adolescents creuen en major grau que el masculí inclou 

lingüísticament al femení que no pas el professorat.  

�107

El masculí inclou lingüísticament al femení?

PROFESSORA

47% 53%

Sí No

PROFESSOR

29%

71%

ALUMNA

34%

66%

ALUMNE

18%

82%

Font: elaboració pròpia



 

 Una gran part del professorat, el 79% dels homes i el 71% de les dones, pensen que les 

dones tenen més dificultats per trobar un lloc de treball que els homes. És quelcom sorprenent que 

ho pensin en major grau els homes que les dones. 

 Podem veure com els professors són més conscients d’aquesta desigualtat de gènere 

concreta que els alumnes.   
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 Les respostes a la pregunta de si les empreses posen obstacles perquè tornin a treballar les 

dones que han tingut fills, la situació és igual a la pregunta anterior. Un major nombre d’homes, un 

71% respecte un 65%, hi està d’acord. 

 En aquest cas, un major nombre de professors que d’alumnes respon afirmativament la 

pregunta. En el cas del sector femení, la situació és justament a l’inrevés.  
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 Per acabar, es demanava per la diferència salarial actual a Espanya. En aquest cas, un major 

nombre de dones que d’homes opina que encara és vigent. Concretament, estem parlant d’un 79% 

dels homes respecte un 94% de les dones. 

 En aquest cas, el professorat n’és més conscient que l’alumnat.  
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 Les dones i homes d’Espanya cobren el mateix salari per la mateixa feina?
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5. COMPARACIÓ D’ESTUDIS 

 En aquest apartat hi trobem la comparació de les preguntes més representatives coincidents 

en el treball de l’Enriqueta Díaz i Perera, realitzat l’any 2007 i l’actual. 

 La fita que es vol aconseguir és observar si en els darrers nou anys la percepció d’uns 

estudiants que estan realitzant el mateix curs ha canviat o si, pel contrari, continua igual. Així doncs, 

es vol veure si el temps ha influït i, sobretot, en quina direcció. D’altra banda, també cal tenir en 

compte les diferències de lloc: tal com s’expressava a l’inici del treball, Barcelona i la plana de Vic 

són realitats bastant diferents amb opinions a vegades contràries sobre certs temes. Seguint aquest 

tòpic, doncs, es vol observar si en aquest cas s’ha complert o no.  

 5.1 LA MOSTRA 

 L’estudi de l’Enriqueta Díaz i Perera va tenir com a objecte d’estudi a set-cents vuitanta-

cinc  alumnes de vint-i-un instituts de secundària de quinze municipis diferents: Alella, Barcelona,  68

Barberà, Berga, Castelldefels, Cornellà, Espulges de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 

Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i, 

finalment, Sant Vicens d’Horts. Aquest estudi, en canvi, ha obtingut, tal com s’ha expressat 

anteriorment, un total de dos-cents trenta-quatre alumnes pertanyents a dos col·legis concertats de la 

mateixa ciutat: Vic. Així doncs, estem davant dues realitats geogràfiques diferents: en l’estudi 

realitzat ara fa nou anys, la diversitat geogràfica va permetre incloure diversitat d’opinions. En el 

meu estudi, com que la totalitat dels alumnes estudiats són del mateix lloc, la seva visió serà 

quelcom similar: les zones geogràfiques són realitat diferents i, conseqüentment, en els habitants 

d’elles hi ha parers i punts de vista semblants. 

 5.2 ROLS DE GÈNERE DELS ALUMNES 

 En aquest estudi no s’especifica el nombre ni el tant per cent concret de nois i noies de la mostra. 68
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 Els quatre gràfics sectorials anteriors ens expliciten unes petites diferències respecte la visió 

de l’alumnat sobre si els nois parlen dels seus sentiments i/o preocupacions amb altres nois. A 

l’estudi anterior, com es pot observar, una part bastant important de les noies creien que no mentre 

que un tant per cent bastant elevat, també, dels nois opinaven justament el contrari. Actualment, 

veiem com ambdós sexes opinen que els nois no expressen aquest tipus de pensaments amb altres 

nois; tot i així, cal tenir en compte que les noies opinen d’aquesta manera en major grau.  
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 Podem observar com referent a si una dona ha de ser submisa perquè la relació de parella 

funcioni, en ambdós estudis la majoria pensa que no. És quelcom significatiu que el nombre de 

persones que pensen que la dona sí que ha de ser submisa s’ha reduït bastant: abans pensaven així 

l’11,3% de les noies i el 14,9% dels nois mentre que, avui en dia, únicament el 9% de les noies i el 

8% dels nois. Cal destacar que actualment, oposadament a l’any 2007, hi ha més noies que pensen 

així que nois.  
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 La majoria de l’alumnat de Batxillerat continua pensant que les raons biològiques no fan que 

la dona sigui més adequada per cuidar als fills que el pare. El nombre de persones que pensen que 

sí, s’ha vist reduït: pel que fa a les noies, ha passat del 29,4% d’elles al 15% i, en referència als nois, 

el 28,1% ha descendit fins al 23%.  
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 Referent a la masculinitat, el 78,8% de les alumnes del 2007 creia que se’n dubtaria si un 

nois es negava a mantenir relacions sexuals amb una noia mentre que la majoria dels nois, el 53%, 

pensava justament el contrari. L’estudi realitzat l’any 2016, ha obtingut uns resultats ben diferents: 

ambdós sexes, en major grau les noies (80% d’elles respecte 62% d’ells) opinen que no es 

qüestionaria en cap moment la masculinitat d’aquell noi.  
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 A continuació, a la pregunta sobre si les noies que mantenen relacions amb molts nois són 

criticades pels mateixos nois els resultats no han variat gaire extremadament. La majoria de 

l’alumnat opina que sí. L’any 2007 opinaven d’aquesta manera el 96% de les noies mentre que ara 

només el 76%. Pel que fa als nois, l’estudi realitzat ara ja fa nou anys va rebre el 75,2% de respostes 

afirmatives respecte el 72% actual. En ambdós estudis, doncs, les nois opinen afirmativament en 

major grau. 

 5.3 ELS PARES 
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 Podem observar com les dades referents a qui coneix la talla dels alumnes que han realitzat 

el qüestionari no ha variat gaire: les mares són, sens dubte, les úniques o si més no les que ho saben 

En aquest apartat, per raons tècniques, no ha sigut possible utilitzar un gràfic de barres vertical per a l’estudi de 69

l’actualitat. 
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en major grau. Tot i això, podem observar com el nombre d’alumnes la talla dels quals és coneguda 

pels dos pares ha augmentat.  

 Els dos últims gràfics de barres ens permeten observar com en referència a l’afectuositat, 

actualment, en la majoria dels casos tant el pare com la mare en mostren. Cal destacar, però, que a 

la resta dels casos, els minoritaris, la mare és la que es mostra més afectuosa. A l’estudi del 2007, 

les coses eren ben diferents: a la majoria dels casos, la mare era la que mostrava més aquest tipus 

d’afecte als fills. 

�118

Només la mare

Més la mare que el pare

Més el pare que la mare

Només el pare

La mare i el pare per igual

0 15 30 45 60

Noies Nois

Font: elaboració pròpia

Font: Enriqueta Díaz i Perera; treball de recerca Rols i estereotips de gènere 
entre l’alumnat de Batxillerat de la província de Barcelona.

VIC

PROVÍNCIA DE BARCELONA

Qui m’abraça i em fa més petons és…



 

 Podem veure com en referència a la comunicació a la llar, segons l’alumnat estudiat l’any 

2007, les mares eren les que ho feien en major grau. Actualment, en canvi, podem observar com en 

aquest àmbit ambdós pares participen de la mateixa manera. En ambdós estudis, nois i noies pensen 

de la mateixa manera. 
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 Podem observar com la majoria de l’alumnat observa que pot confiar més per explicar els 

seus problemes amb la mare. La diferència entre l’estudi del 2007 i l’actual ha estat l’augment 

d’alumnes que pensen que tant la mare com el pare és capaç de realitzar aquesta acció. Podem 

observar com la majoria de l’alumnat observa que pot confiar més per explicar els seus problemes 

amb la mare. La diferència entre l’estudi del 2007 i l’actual ha estat l’augment d’alumnes que 

pensen que tant la mare com el pare és capaç de realitzar aquesta acció.  
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 Els resultats de la pregunta que demanava qui era l’encarregar de decidir i organitzar els 

dinars i sopars que s’han de fer cada dia ha obtingut un resultat similar a la pregunta anterior. Altra 

vegada, segons la major part dels alumnes, la mare és l’encarregada d’aquesta tasca. No obstant, ha 

augmentat el nombre d’alumnes que creuen que la tasca és igualitària.  
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 Altra vegada, en les dos investigacions la mare és la que se n’encarrega en major part. 

Concretament, en aquesta pregunta es feia referència a la realització de les tasques domèstiques als 

caps de setmana. Comparant els dos estudis podem observar com el nombre d’alumnes que opinen 

que la tasca és igualitària ha augmentat i, per altra banda, els que opinen que la tasca és realitzada 

en major part pels pares ha disminuït.  
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 Els últims dos gràfics de barres ens permeten observar com l’encarregat de les reparacions 

d’electricitat i/o fontaneria continua essent el pare. Actualment, en alguns casos bastant minoritaris 

la tasca és igualitària.  
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 La pregunta sobre qui és l’encarregat/da de posar les rentadores ens ha permès observar com 

aquesta tasca recau en la mare. Els resultats entre ambdós estudis no han canviat. Sí que és veritat 

que hi ha unes lleus alteracions: l’any 2007 hi havia més pares que eren els encarregats de realitzar 

aquesta acció que a l’actualitat. D’altra banda, fa nou anys en menys casos que ara la tasca era 

igualitària.  

 5.4 DESIGUALTATS DE GÈNERE 
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 Podem observar com en referència a l’ús del masculí genèric els resultats han canviat força. 

L’any 2007, el major nombre de noies creia que aquest ús del llenguatge era una discriminació cap a 

elles. Actualment, la majoria no hi dóna importància. La percepció dels nois no ha canviat: 

pensaven que l’ús del masculí genèric no devalua a les dones i continuen pensant de la mateixa 

forma.  

�125

Quan s’utilitza el masculí genèric (ex: “alumnes”, “professors”, “nois”, “treballadors”…) 

es fa invisible a les dones i podem dir que se les discrimina.

0

22,5

45

67,5

90

Noies Nois

Sí No

Font: elaboració pròpia

Font: Enriqueta Díaz i Perera; treball de recerca Rols i estereotips de 
gènere entre l’alumnat de Batxillerat de la província de Barcelona.

VIC

PROVÍNCIA DE BARCELONA



 Una possible causa d’aquest descens d’importància que es dona al masculí genèric pot esser 

les noves tecnologies: tot i que certament ens fan ser més conscients de tot allò que ens envolta, 

també ens han fet perdre sensibilitat.  

 Podem veure com en ambdós estudis l’alumnat estudiat és conscient de les desigualtats de 

gènere actuals. Tot i això, cal destacar que ha augmentat el nombre d’alumnes que no en són 

conscients i, fins al punt, que actualment la majoria dels nois opinen que la desigualtat a l’hora de 

trobar un lloc de treball és inexistent.  

 5.5 CAPACITAT D’IDENTIFICAR LA VIOLÈNCIA 
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 En ambdós estudis, la majoria d’alumnes ha sigut capaç d’identificar com a violació el fet 

que la teva parella et forci a tenir relacions sexuals contra la teva voluntat. No obstant, el nombre 

d’alumnes que no n’és capaç ha augmentat: ha passat d’un 1,2% a un 2% en el cas de les noies i 

d’un 3,4% a un 7% en el cas dels nois.  
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 Com a última pregunta sotmesa a comparació hi trobem la qüestió que fa referència a una 

parella excessivament controladora. Els resultats han sigut similars: la majoria d’alumnes identifica 

que la causa no és una estimació. El nombre de persones que opinen que sí que és una mostra 

d’afecte l’excés de control s’ha vist reduït en l’estudi actual: ha passat del 27,1% al 12% en el cas 

de les noies i del 42,8% al 21% en el cas dels nois.  
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 Possiblement la consciència ha augmentat per totes les campanyes que s’han realitzat amb 

l’objectiu de difondre i conscienciar a la població sobre aquest tipus de temes. La nova legislació en 

contra de la violència també pot haver influït .  70

 Un exemple, doncs, pot esser la llei 5/2008 que dóna a les dones el dret d’eradicar la violència masclista. 70
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6. CONCLUSIONS 

 6.1 L’ALUMNAT 

 Tot l’alumnat que ha sigut sotmès a observació i exploració basada en el qüestionari forma 

part de col·legis. El fet de realitzar la teva formació en una escola o una altra implica la pertinença a 

un grup social o un altre; la realitat és així si entenem per grup social un seguit d’individus 

integrats  entre ells, conscients del fet que formen part d’un grup i cohesionats d’una manera 71

concreta, és a dir, amb unes pautes de comportament o actituds comunes. Conseqüentment, els 

valors d’un grup social o d’un altre certament varien; en alguns casos de manera més extrema i en 

altres més subtilment.  

 Aquest grup concret, doncs, té unes característiques comunes: la major part de l’alumnat que 

ha realitzat l’enquesta ha nascut a Catalunya, la major part dels pares també han nascut en aquest 

indret, tenen estudis de caire superior (universitaris) i, a més, un treball de jornada completa. No 

existeix cap mena de perfil extremadament diferent de l’altre. Així doncs, tot aquest conjunt de 

particularitats vertaderament influeix en la ideologia dels alumnes i fan que els resultats siguin 

d’una manera concreta i variables, en major o menor grau, si es realitzessin en algun altre lloc i 

entorn.  

  6.1.1 CONTINUEN HAVENT-HI PAUTES DE COMPORTAMENT 

TRADICIONALS 

 El primer apartat del qüestionari ens ha permès observar com l’alumnat creu que el 

comportament de nois i noies és diferent. Segons la mostra estudiada, els nois tendeixen a mostrar 

conductes més violentes o, si més no, mogudes. Les noies, en canvi, solen mostrar-se més 

tranquil·les.  

 Degut a aquest fet, a les classes els professors tendeixen a combinar un noi i una noia de 

costat.  

 Integrats en aquesta oració significa “que formen part d’un tot”. 71
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 Cal tenir en compte, però, que a aquest comportament menys disciplinat dels nois se li dóna 

una justificació: les diferències biològiques. Certament nois i noies som diferents biològicament. 

Tot i així, entre individus del mateix sexe també hi pot haver diferències. La societat, en general, 

tendeix a perdonar aquests tipus de comportaments dels nois perquè “són normals” i a ser crítics 

amb els de les noies quan, seguint la regla de tres, tenen la mateixa base biològica.  

 Pel que fa a la masculinitat, els resultats depenen de la pregunta: a la primera, que feia 

referència a la negació de mantenir relacions sexuals, ambdós sexes s’han inclinat per afirmar que 

no es dubtaria d’aquesta característica masculina. Tot i això, les noies ho han afirmat amb un major 

grau. Aquest fet, doncs, ens mostra com els nois donen més importància a les relacions sexuals que  

les noies. Referent a la feblesa, els nois creuen que sí faria que es dubtés de la seva masculinitat, a 

diferència de les noies. Així doncs, l’alumnat masculí té més integrat el seu paper dins la societat, el 

seu rol: els avergonyeix mostrar-se dèbils i, fins i tot, creuen que es dubtaria de les seves qualitats 

com a homes. Conseqüentment, els nois mostren dificultats per explicar les seves preocupacions als 

altres nois: els costa mostrar els seus sentiments perquè, possiblement, poden esdevenir objecte de 

dubte de la seva masculinitat. A causa d’això, confien més en les noies a l’hora d’explicar aquest 

tipus de problemàtiques ja que, tal com ha quedat demostrat a les respostes d’aquestes preguntes, 

elles no etiqueten aquest tipus d’acció com impròpies de l’home: són conscients, possiblement, de 

que qualsevol persona necessita desfogar-se. D’altra banda, segons l’alumnat estudiat els nois són 

els que han de donar el primer pas a les relacions de parella: de nou, podem intuir com aquest sector 

masculí ha de mostrar-se fort, atrevit, coratjós, valent…: viuen sotmesos a una pressió constant per 

seguir els seus rols.  

 També podem tenir com a objecte d’estudi la pregunta referent a si les noies parlen molt. La 

majoria dels nois han cregut que l’afirmació és certa respecte una majoria de noies simple que ha 

opinat el contrari. Realment, aquest tòpic  té el seu origen en la demostració de que no es valora el 72

suficient el que diuen les noies, es minimitza la seva conversa, es dóna a entendre que no tenen res a 

dir… A través d’un exemple real es veu clar: la 1a ministra Margaret Thatcher  se la va acusar de 73

parlar massa alt i es va veure obligada a baixar el seu to de veu 46HZ, la meitat de la diferència 

 Entenen la paraula “tòpic” com una opinió o expressió que està molt estesa i es repeteix amb molta freqüència sense 72

examinar si és veritat o no. 

 Política anglesa que formava part del Partit Conservador. Fou primer ministra del Regne Unit de 1979 a 1990. 73
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mitjana entre homes i dones. Possiblement a causa d’aquesta creença, les noies no expressen als 

nois el que pensen i el que volen: es senten en condicions d’inferioritat.  

 Els alumnes no estan d’acord amb els estereotips referents a les intel·ligències i/o capacitats 

més comunes en un sexe o un altra: creuen que ambdós poden tenir les mateixes facilitats en 

coneixements com les matemàtiques o, d’altra banda, la mateixa capacitat verbal; tot depèn de 

l’individu en concret.  

 Finalment, és quelcom interessant el fet que actualment la seguretat en les noies no esdevé 

un problema a l’hora de relacionar-se íntimament amb els nois. Abans, les noies amb aquest tipus de 

personalitat en certa manera espantaven als homes ja que no era el seu rol: a elles els pertocava 

obeir i estar en un pla inferior als homes, els quals sí que havien de mostrar-se segurs i valents. 

Podem observar, doncs, com actualment les coses han variat: no es fa estrany que les noies siguin 

segures, fins i tot agrada. El paper dels homes, tal com s’ha dit anteriorment, no ha variat de manera 

massa excessiva.  

 En definitiva, amb aquest apartat hem pogut observar com, actualment, els nois continuen 

essent els que han de mostrar-se forts, segueixen creient en l’estereotip que diu que “els homes no 

ploren” i les dones, doncs, han de mostrar les actituds contràries. Així doncs, s’atribueix un tipus 

d’actitud a cada sexe i per aquelles persones que es desvien del fil de conducta habitual, se les 

considera estranyes i s’és crític amb els seus comportaments.  

  6.1.2 L’ALUMNAT DETECTA TANT LA VIOLÈNCIA IMPLÍCITA COM 

L’EXPLÍCITA 

 El segon apartat de l’enquesta ens ha facilitat observar com la majoria dels alumnes 

tendeixen a distingir entre els comportaments normals dins les relacions de parella i aquells que 

mostren una violència amagada.  

 L’alumnat té clar que en una relació sentimental no s’ha de renunciar a fer, vestir o pensar 

allò que vols. En general, separen el control excessiu de la parella de l’amor, és a dir, no consideren 
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que una observació contínua per part de la parella demostra una estima elevada sinó que es tracta 

d’obsessions i, en definitiva, actituds que no són tolerables; s’adonen que la llibertat individual ha 

d’estar per sobre de tot i de tothom.  

 Els estudiants que han sigut subjectes a aquesta investigació, majoritàriament, donen molta 

importància a la llibertat de vestir: pensen que l’individu és totalment lliure de poder portar a sobre 

el que vulgui sense ser receptor de conseqüències negatives.  

 Cal tenir en compte, però, que l’alumnat masculí ha identificat en menor grau aquest tipus 

de violències. Aquest esdeveniment, doncs, pot néixer fruit de la creença equívoca d’una part de la 

població masculina que tendeix a no agradar-li tot allò que fa referència a coses en les que senten 

atacats el seu sexe. Així doncs, inconscientment, com que saben que aquest tipus de violències sol 

anar associada als individus del seu mateix sexe, no consideren que siguin greus.  

 És totalment necessari destacar l’última pregunta d’aquest subapartat que feia referència a si 

la dona havia de ser submisa perquè la relació funcionés. En aquesta pregunta, hi ha hagut més 

noies que nois que han respòs que sí. Ens demostra, doncs, que encara falta molt per recórrer, que 

encara hi ha noies que tenen massa assumit el seu rol i no senten la necessitat de canviar-lo. 

Realment cal incidir en aquest tema a través de les escoles i mitjanes de comunicació  ja que cal 74

conscienciar a absolutament tota la població de la importància d’aconseguir un pla d’igualtat entre 

homes i dones perquè realment es porti a terme.  

 Com era d’esperar, la majoria dels nois i noies que han respòs el qüestionari han sigut 

capaços de detectar les formes de violència explícita com una cosa dolenta. Els estudis dels pares no 

han influït ja que les respostes dels alumnes amb pares amb estudis superiors i els altres no han 

mostrat diferències gaire extremes i, per tant, significatives.  

 Tot i això, altra vegada l’alumnat masculí s’ha mostrat menys conscient de la gravetat del 

problema, del perfil del mal tractador i de les situacions on es dóna. Podem observar, doncs, que la 

conscienciació que es fa a través dels anuncis, les xarxes socials, els telenotícies… sobre el tema, és 

 Són considerats els principals, i més efectius, mitjans de transmissió. 74
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rebut en major grau per les noies que pels nois. Potser és perquè s’ha dirigit en excés cap a aquest 

sector i, per suposat, s’ha de dirigir a ambdós ja que es tracta d’uns esdeveniments que depenen i 

afecten a tots dos.  

 En general, doncs, s’ha avançat molt en aquest tema degut a, principalment, les campanyes i 

plataformes de conscienciació dirigides als joves.  

  6.1.3 LES MARES CONTINUEN REALITZANT LA MAJORIA DE LES 

TASQUES DOMÈSTIQUES 

 El qüestionari ens ha permès observar com les mares, indiferentment de la tipologia del seu 

lloc de treball, realitzen la major part de les tasques domèstiques. Tot i que certament en moltes de 

les tasques els pares ajuden, elles continuen sent les que se n’encarreguen en més ocasions. Es tracta 

d’un fet significatiu ja que, tot i que en molts casos treballen en condicions similars als pares, 

sobretot en referència al número d’hores, realitzen en major grau gairebé totes les tasques de caire 

diari , cosa que provoca que tinguin menys temps lliure que ells. Aquest fet, realment, ens 75

demostra que les coses no han avançat tant com es creu i que cal continuar lluitant en aquest 

aspecte: un dels més difícils d’aconseguir-ne la igualtat degut a la tradició que es transmet 

generació rere generació.  

 Tot i això, hi ha certes tasques que són realitzades únicament o, en major part, pels pares. És 

el cas de la reparació dels electrodomèstics i/o la declaració de la renta. Aquests esdeveniments ens 

permeten observar com la societat continua etiquetant certes tasques amb “femenines” o 

“masculines”. L’acció de posar rentadores, per exemple, és realitzada gairebé per la totalitat de 

l’alumnat estudiat per les mares. Aquesta diferenciació de tasques és tracta d’una convenció que 

s’ha transmès generació rere generació. No hi ha cap sexe que estigui més capacitat per realitzar 

una acció o, pel contrari, menys per realitzar-ne una altra. Tot depèn de les ganes, la voluntat i 

l’esforç que s’hi posi. 

 El lloc de naixement del pare, tot i que en poc grau, influeix en la repartició de les tasques 

domèstiques. Hem pogut observar com els pares nascuts a la resta d’Espanya ajuden en major grau 

 Solen ser tasques relacionades amb les necessitats bàsiques. 75
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que els de Catalunya o, pel contrari, els de l’Estranger. Així doncs, el tòpic que diu que a l’Estranger 

els homes segueixen encara més el seu rol de gènere i la tradició, amb la mostra estudiada s’ha vist 

confirmat. Tot i això, tal com s’ha citat anteriorment, el lloc d’origen no ha influït en gaire grau ja 

que els resultats han sigut bastant similars; hi ha hagut unes diferències escasses.  

 En l’apartat de les tasques domèstiques també hi havia un seguit de preguntes referent a les 

decisions que cal prendre, com per exemple, quan s’ha de comprar un cotxe o anar de vacances. 

Hem pogut comprovar com es tracta d’una decisió conjunta: cap de les dues opinions té més pes 

que l’altre. Estem davant, doncs, d’un fet satisfactori i realment innovador que mostra com la 

realitat a la llar certament ha millorat.   

 La totalitat dels pares dels alumnes estudiats, però, es mostren tan afectuós com la mare, 

expliquen els seus problemes i, per tant, ajuden a crear el confort emocional. Així doncs, podem 

veure com els homes amaguen el seu escut de fortalesa i de poca afectuositat perquè no es dubti de 

la seva masculinitat a la seva llar.  Així doncs, dins la llar no transmeten aquest tipus de rols als seus 

fills.  

  6.1.4 CERTES CONDUCTES SÓN JUTGADES NEGATIVAMENT QUAN 

LES PROTAGONITZEN LES NOIES 

 Hem pogut observar com determinades conductes, en especial referides a les relacions 

íntimes entre nois i noies són menys acceptades quan es tracta del sector femení. Aquest tipus de 

conductes, són qüestionades pels dos sexes i, fins i tot, les crítiques de les noies són més punyents i 

habituals. Conseqüentment, ens queda ben clar com les noies són el pitjor enemic d’elles mateixes: 

critiquen a totes aquelles noies que mostren una llibertat similar a la dels nois. Es tracta d’un fet 

realment trist: cada persona hauria de ser lliure de fer el que volgués amb el seu cos sense rebre cap 

mena de crítica. Aquest tipus d’actitud amb els homes es considera normal i, fins i tot, es lloa ja 

que, altra vegada, compleix amb l’estereotip que s’espera d’ells.  

 D’altra banda, es continuen donant actituds sexistes en les relacions entre nois i noies. 

Aquestes actituds, però, no són criticades per cap dels dos grups. Cal, doncs, conscienciar de la 
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gravetat del fet. Aquest tipus de conductes fan que les noies assimilin el seu rol de gènere i, en mica 

en mica, es vagin minimitzant fins al punt de quedar a l’ombra dels homes.  

  6.1.5 ELS JOVES SÓN CONSCIENTS DEL SEXISME EN L’OCI PERÒ EL 

TOLEREN 

 S’ha fet explícit que, tot i que el jovent identifica diferents formes de sexisme en els mitjans 

de comunicació, música o altres moments d’oci les tolera i no n’hi don importància.  

 Davant les cançons de reggeaton , amb un alt contingut masclista, els joves creuen que no 76

s’haurien de prohibir. Realment caldria prendre mesures al respecte ja que són una forma de 

transmissió clara de les idees tradicionals. Tampoc es tractaria d’una acció complicada: simplement 

s’hauria de canviar la lletra.  

 Cal tenir en compte, també, que els joves són conscients del fet que les noies són utilitzades 

com un objecte de venda a les discoteques i, per aquest motiu, entren de manera gratuïta. Tot i així, 

ho identifiquen com una discriminació cap ells cosa totalment incerta: es tracta d’una discriminació 

cap a les pròpies noies, les quals s’utilitzen com un objecte, amb la única finalitat d’augmentar els 

beneficis del negoci.  

 Cal destacar, també, la pregunta que feia referència a si els nois lluitarien contra el 

masclisme si sabessin com fer-ho. La majoria d’ells ha respòs que sí: tot i que es tracta d’un fet 

significatiu que podríem interpretar com una voluntat de canviar les coses realment deixa a intuir 

que tampoc els interessa excessivament. Lluitar contra el masclisme es tracta d’una acció fàcil: es 

podria començar per la llar intentant realitzar el mateix nombre i en la mateixa freqüència les 

tasques domèstiques. Realment, el problema està en què als nois no els interessa perdre comoditat: 

estan situats en un pla que ja els està bé, en certa manera els afavoreix. La dificultat d’aconseguir la 

igualtat resideix especialment en aquest fet: a la majoria dels homes ja els està bé estar situats en un 

pla superior. El que cal aconseguir és fer-los adonar que estem davant d’un drets inalienable de les 

persones: la igualtat i per aquest simple motiu s’ha d’intentar igualar els plans i que els homes, 

 Gènere musical urbà que té els seus origens a la música llatinoamericana. 76
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doncs, s’acostumin a perdre aquest tipus d’avantatges. Sí que s’aconsegueix, arribarà un moment en 

què la situació no serà per res estranya.  

  6.1.6 EL JOVENT NO DÓNA IMPORTÀNCIA AL LLENGUATGE SEXISTA 

 L’alumnat observat no dóna importància a l’ús del masculí genèric. Les noies, però, es 

mostren més en contra d’aquest ús del llenguatge que els nois. Possiblement, la raó sigui perquè els 

afecta directament. Realment estem davant d’un fet d’interès: el llenguatge és clarament un dels fets 

on la discriminació és més perceptible i que neix en conseqüència, clarament, de la ideologia de les 

persones. Així doncs, no saber-ho identificar mostra l’acceptació del sistema actual i, d’altra banda, 

que tenim aquest fet tant interioritzat que ja no en donem importància, és a dir, ho considerem 

totalment normal i quotidià. Aquí resideix el problema: hem de qüestionar-nos i ser crítics amb cada 

cosa que ens envolta. Les escoles, doncs, han d’incidir en aconseguir que l’alumnat desenvolupi 

aquesta facultat, siguin capaços d’aconseguir un criteri basat en la consciència de la realitat.  

 Tot i això, davant la possibilitat de canviar-ho, les noies es mostren menys segures de que es 

pugui aconseguir. Aquest fet, altra vegada, ens mostra la creença convencional de que les coses 

sempre han sigut així i no es poden canviar. Així doncs, cal fer veure a tota la societat que sí que es 

pot fer; tal com s’ha expressat anteriorment, el llenguatge no té com a característica sine qua non el 

sexisme sinó que és degut a la ideologia de les persones. En el moment en que la ideologia de les 

persones sigui igualitària en tant que sexes, el llenguatge canviarà. Així doncs, cal anar a l’arrel del 

problema per a poder-lo solucionar.  

  6.1.7 L’ALUMNAT ÉS CONSCIENT DE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE 

 La major part de l’alumnat és conscient de les desigualtats de gènere actuals a Espanya: les 

noies en major grau. Així doncs, la transmissió pels mitjans de comunicació i altres de forma de 

contacte han servit perquè el jovent s’adoni de les problemàtiques actuals. Es tracta d’un fet positiu: 

el primer pas per solucionar el problema ja està fet, ara únicament falta posar-hi la voluntat per 

solucionar-ho.  
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 Malauradament, als nois els costa més acceptar la realitat. Cal indagar en els motius pels 

quals pensen així i mostrar-els’hi com la igualtat és una cosa justa, un dret humà que ha de ser 

assolit d’una vegada per totes.  

  6.1.8. NOIS I NOIES DESCRIUREN DE MANERA DIFERENT UNA 

IMATGE 

 El major gruix de les noies s’ha inclinat per l’adjectiu “valentia” i es tracta d’un fet realment 

significatiu. La valentia, segons l’Institut d’Estudis Catalans, descriu a aquella persona que té 

coratge a emprendre grans afers, a afrontar els perills sense por. Es tracta d’una característica que 

haurien de tenir totes les dones i, òbviament els homes també, per afrontar-se contra els rols i 

estereotips de gènere tradicionals i acabar amb ells d’una vegada per totes: ser lliures per fer 

qualsevol cosa, sense tenir en compte el sexe. 

 Els nois, d’altra banda, s’han inclinat per l’adjectiu “seducció”. Segons l’Institut d’Estudis 

Catalans, aquest adjectiu mostra l’acció d’induir (algú) a tenir relacions sexuals. Així doncs, els 

nois han observat la imatge de manera superficial, fixant-se en el físic de la noia i no indagant més 

enllà, la qual cosa sí han realitzat les noies.  

 6.2 EL PROFESSORAT 

 Podem observar com tots els perfils de l’equip docent són bastant similars: la majoria es 

mou entre els vint-i-cinc i seixanta-cinc anys i, d’altra banda, han nascut a Catalunya. Així doncs, 

tal com passa amb l’alumnat, estem davant d’una mostra molt concreta i reduïda, per tant, 

únicament es té l’objectiu d’analitzar aquests casos concrets sense, òbviament, voler extreure unes 

conclusions i/o tendències d’una societat.  

  6.2.1 EL PROFESSORAT DETECTA EL COMPORTAMENT MÉS 

AGRESSIU DELS NOIS PERÒ NO EL JUSTIFICA, A DIFERÈNCIA DE L’ALUMNAT 
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 El professorat ha demostrat que és totalment conscient dels comportaments més moguts i/o 

agressius dels nois respecte als de les noies. No obstant, no ho ha justificat a través de les 

diferències biològiques. Aquí, doncs, hi trobem una diferenciació respecte a l’alumnat, el qual 

considera en major grau que les diferències biològiques realment hi tenen a veure i, per tant, 

justifiquen socialment aquest tipus de comportaments dels nois, la qual cosa possiblement no farien 

si es tractés d’una noia.  

 El professorat, en general, ha acceptat que per pal·liar aquesta intranquil·litat de certs nois,  

tendeixen a asseure una noia tranquil·la i/o bona estudiant al costat d’ells, la qual cosa demostra 

com les noies han de seguir el seu rol de gènere que les fa actuar de manera més tranquil·la. 

L’alumnat es mostra totalment conscient d’aquesta estratègia: ens demostra com realment es viu al 

dia a dia de l’ensenyament escolar.  

 D’altra banda, el professorat detecta que els alumnes, per la via negativa o positiva, capten 

en més ocasions la seva atenció. Així doncs, l’alumnat també segueixen el seu rol de gènere dins 

l’aula: els nois es mostren moguts mentre que les noies no destaquen en aquest sentit.  

  6.2.2 EL PROFESSORAT NO ÉS CONSCIENT DELS COMENTARIS 

SEXISTES DELS NOIS 

 Els professors del Sant Miquel dels Sants, a diferència dels alumnes, no creuen que els nois 

facin comentaris grollers i/o sexistes referits al cos de les noies. Així doncs, aquest fet demostra 

com no en són conscients i, per tant, no apliquen certes polítiques i/o estratègies, com conferències 

per explicar les conseqüències d’aquests comentaris, per pal·liar aquesta situació. Realment, cal que 

s’adonin de que aquesta situació es dóna a terme, fins i tot ha estat afirmada pels implicats, per a 

poder-la solucionar.  

  6.2.3 L’EQUIP DOCENT NO DISTINGEIX ENTRE LA IMPORTÀNCIA DEL 

TIPUS D’INTEL·LIGÈNCIA 
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 L’equip docent, tampoc creu que a cada sexe hi hagi associat un tipus d’intel·ligència 

concreta ni dóna més importància a una intel·ligència que a l’altra. Estem davant d’un 

esdeveniment molt positiu ja que això ens demostra com aquests valors no seran transmesos als 

alumnes i, per tant, afavorirà al descens de persones que donen un valor qualitatiu més important a 

unes intel·ligències que altres i, d’altra banda, les associen a cada sexe.  

  6.2.4 EL PROFESSORAT DIU QUE LES NOIES PRENEN LA INICIATIVA 

EN LES PROTESTES PERÒ AFIRMEN QUE NO ES VALOREN DE MANERA DIFERENT 

LES SEVES QUEIXES 

 El major nombre de professors i professores ha afirmat que les noies solen prendre la 

iniciativa a l’hora de protestar certes coses referides al món acadèmic. Així doncs, es demostra com, 

majoritàriament, mostren més interès en els estudis, la qual cosa es veu confirmada quan comparem 

el nombre més elevat d’estudiants del sector femení que del masculí en la totalitat dels estudis no 

obligatoris. Les noies, també, mostren més atenció i responen més ràpidament a les respostes 

obertes.  

 D’altra banda, l’equip docent afirma que valora les queixes dels alumnes de manera 

qualitativament igual amb independència del sexe de l’alumne. Aquesta última extracció no és 

compartida pels homes, els quals consideren que les protestes de les noies són tractades d’una 

manera qualitativament més elevada. Una possible raó, doncs, és que consideren que el 

comportaments moguts de la majoria d’ells esdevenen castigats pels professors i que, per tant, a 

l’hora de donar més importància a la queixa d’un sexe o l’altre s’inclinen pel femení ja que 

majoritàriament està format per noies tranquil·les i que no pertorben l’ambient de la classe: els 

alumnes pensen que es valora aquest fet.  

 6.2.5 EL PROFESSORAT IDENTIFICA LA TRANQUIL·LITAT COM UN TRET 

CARACTERÍSTIC DEL SECTOR FEMENÍ 

 Tal com s’avançava a l’apartat anterior, l’equip docent pensa que les actituds de les noies 

dins l’edifici escolar denoten una certa tranquil·litat major a la dels nois. Conseqüentment, opinen 
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que per aquest motiu ocupen menys espai a l’institut durant les hores d’esbarjo. Cal tenir en compte, 

però, que aquest esdeveniment pot ser a causa de que la majoria dels espais dels instituts estan 

pensats perquè siguin utilitzats per nois, tal com han afirmat molts membres de l’equip docent. Així 

doncs, cal incidir en aquest fet: cal crear espais on nois i noies es sentin còmodes i, a més, cal influir 

en què cadascun dels individus esculli on es sent més còmode sense tenir en compte el seu sexe, és 

a dir, que es sentir lliure i segur de jugar i/o estar a on vulgui sense ser qüestionat: un clar exemple, 

doncs, és el futbol .  77

 Oposadament, el professorat no pensa que les noies tenen ni una timidesa ni una paciència 

més elevada. És quelcom significatiu observar com, actualment i amb aquest professorat en concret, 

pensen que ja no són certs aquests estereotips. Així doncs, tal com ha quedat demostrat anteriorment 

amb l’afirmació dels alumnes que les noies es mostren segures actualment, podem veure com els 

rols de gènere de les noies estan variant: s’estan desempallegant d’aquests estereotips associats al 

seu sexe i, a més, aquest fet no és objecte de crítica.  

 6.2.6 LES PROFESSORES JUSTIFIQUEN EN MAJOR GRAU QUE ELS HOMES 

ELS COMPORTAMENTS MÉS MOOGUTS DELS NOIS I SÓN MÉS PUNYENTS AMB 

LES FALTES DE RESPECTE DE LES NOIES 

 Davant la pregunta que posava de manera explícita la dificultat més elevada o no de tolerar 

una falta de respecte d’una noia, la majoria de professors i professores estudiats pensen que 

realment no existeix, és a dir, que el sexe no influeix a l’hora de tolerar aquest tipus de coses. Tot i 

això, hi ha un tant per cent de professores que sí que diferencien les faltes de respecte de les noies 

de les dels nois. Estem davant d’un fet realment interessant per sotmetre a objecte d’estudi: podem 

observar com quan les noies tenen comportament d’aquests tipus, propis dels nois, se les critica en 

major grau, no se’ls hi justifica. Així doncs, podem extreure la conclusió de que en certa manera les 

noies han de seguir el seu rol o, pel contrari, reben conseqüències negatives. En canvi, pel que fa als 

nois, no acostumen a rebre critiques punyents per les seves actituds si més no al contrari, se’ls hi 

 Durant molts anys, aquest esport ha sigut considerat apte únicament pels nois. Els arguments eren varis: les dones són 77

més dèbils, quedaran infèrtils… Actualment, la situació ha canviat una mica, tot i que en certa manera es continua 
veient de forma més estranya que les hi agrada jugar a aquest esport, ambdós sexes poden jugar-hi. No obstant, a escala 
internacional, per exemple, els esports masculins tenen molta més importància i transmissió que els femenins. 
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justifica. Potser per aquesta raó no han deixat de seguir el seu rol de gènere, el qual no ha obtinguts 

tants canvis com el de la noia al llarg del temps.  

 Les professores pensen en major grau que el soroll, les empentes, les corredisses… 

protagonitzades pels nois als passadissos són degudes a l’edat. Així doncs, tal com s’ha comentat 

recentment, un conjunt d’elles justifica aquestes actituds, la qual cosa perjudica directament les 

noies. Realment, cal millorar aquesta situació: tant homes com dones han de, primerament, ser 

conscients del fet que nois i noies han de ser valorats de la mateixa manera, sense tenir en compte el 

seu sexe, ja que només d’aquesta manera podran sancionar aquests tipus d’esdeveniments als 

alumnes i, per tant, acabar d’una vegada per totes amb els rols i estereotips de gènere.  

 6.2.7 ELS PROFESSORS, PEL FET DE SER HOMES, NO SÓN MÉS RESPECTATS 

QUE LES PROFESSORES 

 Els alumnes i els professors han coincidit en el fet que els professors pel fet de ser homes no 

són més respectats. Aquest fet ens posa de manera explícita com els alumnes no es fixen en el sexe 

del professors que tenen al davant i que la qüestió del respecte ve influenciada, simplement, per 

l’individu en concret. Cal tenir en compte, però, que un major nombre de professores que de 

professors opinen al contrari, la qual cosa vol dir que possiblement algunes professores s’han sentit 

discriminades en alguna ocasió davant el grup classe pel simple fet de ser dones.  

 6.2.8 DAVANT LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA, HI HA SOLUCIÓ 

 La gran majoria dels professors creuen que davant d’una situació de violència d’una alumna 

a casa seva, poden implicar-s’hi per intentar millorar la situació al màxim possible. Es tracta d’una 

cosa positiva ja que ens mostra com els professors són capaços de fer tot el possible per millorar la 

situació d’un alumne o alumna. Tot i això, hi ha hagut un número de professors més elevat que de 

professores que no s’han inclinat per cap resposta, la qual cosa ens pot fer instruir que no sabríem 

massa què fer ja que mai ho han viscut.  
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 6.2.9 EL PROFESSORAT NO DÓNA GENS D’IMPORTÀNCIA AL MASCULÍ 

GENÈRIC 

 Hem pogut apreciar com el professorat no pensa que el masculí genèric sigui un problema ja 

que pensen que inclou lingüísticament al femení i, de fet, ho opinen en major grau que els alumnes. 

Es tracta realment d’un problema: cal adonar-se de la gravetat del fet i de la importància de canviar-

ho, tal com s’ha indicat anteriorment i, per tant, si el professorat no se n’adona, vol dir que no 

transmetrà la problemàtica als alumnes i, per tant, el cercle es farà més gran. A més a més, vol dir 

que possiblement utilitzen molts masculins genèrics a l’aula i, per tant, transmeten i agreugen el 

problema. Realment cal utilitzar el llenguatge igualitari, la qual cosa no és una acció difícil per a 

poder aconseguir una igualtat en tots els àmbits.  

 Malgrat aquest esdeveniment, el professorat es mostra més segur del fet que es pugui 

canviar que l’alumnat. Així doncs, són conscients que es pot per tant haurien d’intentar aportar el 

seu gra de sorra perquè es pugui assolir definitivament.  

 6.2.10 EL PROFESSORAT ES MOSTRA MÉS CONSCIENT DE LES 

DESIGUALTATS 

 El professorat, majoritàriament, s’ha mostrat més conscient de la realitat actual on hi ha 

certes desigualtats de gènere presents. Possiblement és degut a les experiències pròpies o, pel 

contrari, per la formació i/o lectura de textos divulgatius sobre el tema.  

 6.3 COMPARACIÓ D’ESTUDIS 

La comparació de l’estudi realitzat l’any 2007 i l’estudi actual ens ha permès observar certes 

qüestions a destacar.  

  6.3.1 ELS ROLS DE GÈNERE CONTINUEN ESSENT-HI PRESENTS 
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 Hem pogut observar actualment perduren les mateixes pautes de comportament que nou  

anys enrere: els nois no parlen de com es senten amb altres nois, la qual cosa ens demostra com la 

societat, en especial el sector masculí, no veu amb bons ulls que un noi expressi els seus sentiments.  

 Tot i això, la masculinitat dels nois actualment es qüestiona de diferent manera: la societat, 

en general, accepta que un noi no vulgui mantenir relacions sexuals amb una noia sense que aquest 

fet acabi essent objecte de dubte de la seva masculinitat. Així doncs, veiem com estem davant d’un 

esdeveniment nou i diferent al passat: actualment, és més objecte de dubte de la masculinitat la 

feblesa. Així doncs, aquest rol de gènere concret en el qual els homes es veuen oprimits, ja que 

sempre s’han de mostrar valents i coratjosos, no només no ha desaparegut sinó que, possiblement, 

ha augmentat.  

 Un altre fet que no ha variat en aquests anys és la crítica a certs comportaments de les noies. 

Certes conductes, sobretot referides a les relacions íntimes entre nois i noies, no són acceptades 

quan les protagonistes són les noies. A causa d’això, unes mateixes accions en aquest àmbit són 

lloades quan es tracta de nois i, pel contrari, reben conseqüències totalment negatives quan les 

protagonitzen noies. Així doncs, moltes noies, no realitzen el que senten i volen degut als 

comentaris punyents que poden arribar rebre i, per tant, la seva llibertat no és tan àmplia com la dels 

nois.  

 Finalment, és quelcom a tenir en compte que el nombre de persones que creu que certes 

raons biològiques no fan que la dona estigui més capacitada per cuidar els nois ha augmentat. Així 

doncs, estem davant d’un fet positiu i un augment de la conscienciació de que els rols de gènere 

venen imposats per la societat i no pas per la biologia de les persones.  

  6.3.2 LES MARES CONTINUEN ESSENT LES ENCARREGADES DE LES 

TASQUES DOMÈSTIQUES 

 Les dades obtingudes que feien referència a la realització de les tasques domèstiques ens han 

permès observar com la mare continua ocupant-se de la majoria de les tasques de la llar. Els pares, 

tot i que ajuden en major grau, continuen tenint un paper secundari en aquest àmbit.  
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 D’altra banda, les mares continuen sent les creadores del confort emocional a la llar ja que 

els fills confien més en elles a l’hora d’explicar-els’hi les seves problemàtiques o emocions i, a més, 

tendeixen a ser més afectuoses amb els infants.  

  6.3.3 ELS PARES SÓN MÉS PROPERS I EMETEN MÉS LA SEVA 

AFECTUOSITAT 

 Hem pogut observar com a l’estudi actual, la majoria dels alumnes ha reflectit que els pares 

també es mostren afectuosos, comprensius… amb ells i, a més, expliquen els seus problemes 

personals a la llar.  L’any 2007, les coses eren ben diferents: els pares, segons els alumnes estudiats 

per Perera, es mostraven distants i la mare era, doncs, la única receptora de les emocions dels fills. 

Així doncs, podem observar com la majoria dels pares, actualment, han deixat de banda el seu 

estereotip i a la llar es mostren tal i com són, sense perjudicis, sense comportaments preestablerts 

per la societat… Tot i això, cal tenir en compte que el pare, altra vegada, ocupa un paper més 

insignificant que la mare en aquest àmbit.  

  6.3.4 CERTES TASQUES TENEN L’ETIQUETA DE “FEMENINES” O 

“MASCULINES” 

 La comparació dels dos casos ens ha permès veure com certes tasques, per alguna remota 

raó, són realitzades en major part pels pares o, pel contrari, per les mares. 

 Es tracta de tasques com posar la rentadora, una tasca que es realitza freqüentment, o les 

reparacions d’electricitat, que solen tenir un caràcter espontani. Així doncs, aquestes dues tasques 

ens permeten extreure la informació de que els homes tendeixen a realitzar les tasques de caràcter 

esporàdic. D’altra banda, també ens permet veure com l’acció de posar rentadores realitzada en la 

major part dels casos per la dona mentre que les reparacions per l’home. 

 Per tant, per alguna raó certes tasques es consideren més aptes per un dels dos sexes degut a 

la tradició. Tal com s’ha expressat anteriorment, aquesta afirmació és falsa i de la única cosa de que 

es tracta és de posar-hi voluntat i ganes.  
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  6.3.5 EL NOMBRE DE NOIS CONSCIENTS DE LES DESIGUALTATS DE 

GÈNERE HA DISMINUIT 

 Aquest apartat ens ha permès veure com  l’any 2007, hi havia un nombre més elevat de nois 

que reflectien la seva consciència sobre les desigualtats de gènere, en el cas estudiat, sobre la 

diferència a l’hora de trobar un lloc de treball. Una possible raó pot ser que al 2007 a l’àrea 

metropolitana i, concretament, en determinats oficis la discriminació era més evident.  

 D’altra banda, en aquest apartat també hem pogut observar com l’ús del masculí genèric no 

és objecte de preocupació pels alumnes de Batxillerat del curs 2016/17 mentre que l’any 2007 si 

que creien que era una discriminació envers les dones i, per tant, quelcom de que cal ocupar-se. 

Podem observar, doncs, que cada vegada tenim més integrada aquesta part del llenguatge. Les 

noves tecnologies, potser, han tingut la seva part de culpa. Tal com s’avançava anteriorment, ens fan 

perdre l’esperit crític i, en certa manera, ens distreuen i retarden. Definitivament, podríem afirmar 

que ens frenen l’aprenentatge i la sensibilitat . Potser per aquesta raó, l’any 2007, en el qual no 78

s’utilitzava la tecnologia a les aules, donaven més importància a aquesta problemàtica.  

   

 6.3.6 ELS ALUMNES DEL CURS 2016/17 IDENTIGIQUEN EN MAJOR GRAU LA 

VIOLÈNCIA 

 Les últimes preguntes de l’apartat de comparació d’estudis han permès observar com el 

nombre de noies capaces d’identificar una violació ha augmentat mentre que el de nois ha 

disminuït. En referència a l’excés de control de la parella, el nombre d’alumnes capaços 

d’identificar-ho ha augmentat. Així doncs, podem observar com totes les campanyes publicitàries 

realitzades als joves per a conscienciar-los han tingut el seu fruit. D’altra banda, cal continuar amb 

elles (i complementar-les amb conferències a les escoles, etc.) per a poder arribar a la totalitat dels 

alumnes i, a més, incidir en el pensament dels nois, el qual es mostra més reticent a l’acceptació 

d’aquesta realitat.  

  6.3.7 REFLEXIÓ GENERAL DE LES DESIGUALTATS 

 Idea extreta del psiquiatre i neurocientífic Manfred Spitzer, publicada al diari Lavanguardia el 22/10/16. 78
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 Hem pogut observar com la conscienciació cap a les noies sobre les desigualtats de gènere 

realitzada per la publicitat, telenotícies… realment ha servit ja que, actualment, es mostren més 

conscients de totes elles. D’altra banda, cal tenir en compte que potser s’ha dirigit en excés cap a 

elles, és a dir, que no s’ha intentat fer adonar d’aquest fet als nois. Així doncs, estem davant d’un 

punt d’inflexió: aquest estudi ha demostrat com cal dirigir la conscienciació cap al sector masculí, 

també, ja que tendeix a mostrar-se menys conscient de la realitat referida a les dones de l’actualitat. 

Cal fer-els’hi veure que la situació de les dones també els implica a ells i, per tant, han de deixar 

d’identificar la causa feminista com una cosa dolenta i unir-se per lluitar en recerca de la igualtat.  

 6.4. REFLEXIÓ PERSONAL DEL TREBALL 

 L’elaboració d’aquest treball de recerca m’ha permès observar la realitat sobre els rols i 

estereotips de gènere, els quals encara perduren en l’alumnat del curs 2016-17.  

 Els alumnes es veuen pressionats i oprimits per seguir els rols associats al seu sexe i això fa 

que la seva llibertat sigui limitada. D’altra banda, he pogut veure com avui en dia es fa crítica de tot 

allò que es desvia del que es considera adequat socialment. Això provoca que els estudiants no es 

puguin mostrar realment com són i, conseqüentment, la seva personalitat es vegi encasellada, és a 

dir, es vegi modificada i emmotllada a allò que s’espera d’ella.  

 La llar és un dels indrets on es transmet de manera més elevada el pla d’inferioritat en el 

qual es troben els membres del sector femení: les dones, tot i que possiblement treballin durant 

moltes hores fora la seva llar, quan arriben a casa han de vetllar perquè totes les coses estiguin en 

ordre.  

 D’altra banda, continuen havent-hi casos on s’accepta la violència de gènere, la qual cosa es 

imperdonable, irracional i increïble. Cap persona, sigui de la raça, sexe, edat, idioma, religió, opinió 

política o qualsevol altra diferència, pot ser receptora d’accions violentes per part d’una altra . Cal 79

inculcar aquests tipus de valors a les generacions que venen.  

 Tal com explicita l’article 3 dels Drets Humans (10 de desembre de 1948): “tot individu té dret a la vida, la llibertat i 79

la seguretat de sí mateix”. 
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 L’escola, doncs, ha d’intentar aconseguir que cada persona es senti lliure i tingui 

l’oportunitat de ser com vulgui ser sense pressions o conseqüències negatives. Hem de ser capaços 

de crear un món sense discriminacions, desigualtats, opressions, injustícies, rols, prejudicis, 

estereotips… Si tots hi posem de la nostra part, si tots aportem el nostre gra de sorra i deixem de 

banda el que la societat diu que hem de ser, només d’aquesta manera, ho aconseguirem. Certament, 

s’ha avançat moltíssim, la qual cosa demostra que és possible canviar, així que no cal aturar-nos en 

la lluita, no hem conformar-nos amb les coses tal com estan. Hem de tenir voluntat de canvi.  

 Per tancar definitivament aquest estudi sociològic, els resultats del qual realment han 

esdevingut interessants i han permès extreure moltes conclusions que certament poden marcar 

pautes d’actuació per millorar el món al qual vivim, m’agradaria citar un tros de la cançó Imagine  80

de John Lennon, la qual realment mostra un món imaginari on totes les problemàtiques 

desapareixen. 

“Imagine all the people  

living life in peace 

You may say I’m a dreamer  

I hope someday you’ll join us 

And the world will be as one” 

 Es tracta d’una cançó del cantant i compositor anglès John Lennon (1940-1980) publicada l’any 1971. Personalment, 80

penso que el missatge que vol transmetre és quelcom bell i únic per tancar, definitivament, aquest treball de recerca. 
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7. ANNEXOS 

 7.1 QÜESTIONARI ALUMNES 

 A continuació, s’adjunta el qüestionari que van respondre els dos-cents trenta-quatre 

alumnes de Batxillerat dels col·legis concertats de Vic.  

QÜESTIONARI ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

 Es tracta d'un qüestionari ANÒNIM composat per cinc parts. Es demana als alumnes de 

Batxillerat que ho responguin de manera seriosa ja que a partir d’ell es pretén obtenir 

resultats fidels a la realitat.  

* Necessari 

Sexe * 

Noi 

Noia 

Any de naixement * 

1997 

1998 

1999 

2000 

Lloc de naixement * 

Catalunya 

Resta d'Espanya 

Estranger 
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Estudis PARE * 

Bàsics (EGB o Batxillerat elemental) 

Mitjans (formació professional o similar) 

Superiors (universitat) 

Estudis MARE * 

Bàsics (EGB o Batxillerat elemental) 

Mitjans (formació professional o similar) 

Superiors (universitat) 

Lloc de naixement del PARE * 

Catalunya 

Resta d'Espanya 

Estranger 

Lloc de naixement de la MARE * 

Catalunya 

Resta d'Espanya 

Estranger 

Treball del PARE * 

Jornada completa 

Mitja jornada 

Alguns dies de la setmana 
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Està a l'atur 

Feines de la llar 

Altres 

Treball de la MARE * 

Jornada completa 

Mitja jornada 

Alguns dies de la setmana 

Està a l'atur 

Feines de la llar 

Altres 

Part I: 

Tria, si us plau, la opció que segons el teu criteri sigui la més encertada. 

1. És bastant típic que els nens entre ells es donin empentes, cops de puny, que 
s’insultin… * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

2. És bastant típic que les nenes entre elles es donin empentes, cops de puny, que 
s’insultin… * 

Molt d'acord 
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D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

3. Les diferències biològiques fan que els homes siguin més agressius que les dones. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

4. Les dones ploren més perquè tenen menys estabilitat emocional. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

5. Per millorar el comportament dels nois més “inquiets” se’ls fa seure gairebé sempre 
al costat d’una noia tranquil·la i/o bona estudiant. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d’acord 
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Gens d’acord  

6. És freqüent que als passadissos, a les aules o durant l’hora del pati, els nois facin 
comentaris grollers i/o sexistes referits al cos de les noies. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

7. Els nois tenen més facilitats per les relacions espacials i són millors en matemàtiques. 
* 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

8. Les noies tenen més capacitat verbal i són millors en lletres. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord  

9. A les classes quan es tracta de protestar (la data d’un examen, la realització d’una 
activitat…) els nois prenen la iniciativa. * 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Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord  

10. En una relació de parella, els nois són els que han de donar el primer pas? * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

11. El professorat es pren més seriosament les protestes de les noies a les classes que 
no pas les dels nois. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

12. Les noies diuen als nois el que pensen i el que volen? * 

Sí 

No 

13. Creus que és cert l'estereotip que diu que les noies parlen molt? * 
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Sí 

No 

14. Si els nois es mostren febles es dubtarà de la seva masculinitat? * 

Sí 

No 

15. Els nois parlen de com es senten, de les seves experiències en l’amor, 
frustracions, els seus sentiments, problemes íntims i dubtes… amb altres nois? * 

Sí 

No 

16. És més fàcil que un noi expliqui les seves preocupacions personals a una amiga 
abans que a un amic? * 

Sí 

No 

17. Les noies que es mostren segures i amb iniciativa “lliguen” menys? * 

Sí 

No 

18. Si un noi es nega a tenir relacions sexuals amb una noia, es dubtarà de la seva 
masculinitat? * 

Sí 

No 

Part II: 

Respon, si us plau, amb un "Sí" o "No" les preguntes següents.  
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19. Per tal d’evitar conflictes, és millor posar-te la roba que agrada a la teva parella? * 
Sí 

No 

20. Sentir gelosia és normal quan estimes molt a la teva parella? * 
* 

Sí 

No 

21. Per tenir una bona relació de parella, és necessari que la dona sigui submisa 
(accepti coses encara que no li agradin)? * 

Sí 

No 

22. En una relació amorosa és normal renunciar al que creus i adaptar-te al gust de 
l’altre persona si l’estimes molt? * 

Sí 

No 

23. Quan la parella vol que sempre estiguis al seu costat, saber sempre on vas i amb 
qui estàs és perquè t’estima molt? * 

Sí 

No 

24. Si la teva parella et dona una bufetada en una discussió, és molt greu? * 

Sí 

No 
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25. Si la teva parella et força a tenir relacions sexuals contra la teva voluntat, és una 
violació? * 

Sí 

No 

26. Les dones maltractades denunciarien més a les seves parelles si no pensessin que 
elles mateixes són les culpables? * 

Sí 

No 

27. Els homes que maltracten a les dones són persones que porten una vida social 
normal excepte quan entren a casa seva? *  

Sí 

No 

28. Els homes que maltracten a les dones és perquè tenen alguna malaltia, són 
alcohòlics o droggoadictes? * 

Sí 

No 

29. La violència masclista es dóna en tota mena de situacions socials, nivell 
d’ingressos, nivell d’estudis, edat, religions…? * 

Sí 

No 

30. Creus que quan es parla de la violència masclista s’exagera, que no n'hi ha tant 
com es diu? * 

Sí 

No 
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31. Quan un noi tracta de forma despectiva a la seva parella, la fa callar i/o la 
interromp constantment quan parla, no li sembla gairebé mai bé el que ella diu… 
està exercint contra la seva parella una violència tant greu com la física? * 

Sí 

No 

32. Els homes cometen crims masclistes contra les seves parelles quan aquestes es 
neguen a continuar acceptant la seva autoritat? * 

Sí 

No 

33. Si una dona maltractada no abandona a la seva parella és perquè no vol? * 

Sí 

No 

34. T’han obligat i/o t’obliguen a tenir relacions sexuals? * 

Sí 

No 

Part III: 

Marca, si us plau, la persona que realitza l'acció MÉS VEGADES.  

**Només cal que contestin aquest apartat les persones que viuen en un MODEL DE 
FAMÍLIA TRADICIONAL (mare-pare junts). LA RESTA L'HAN DE DEIXAR EN 
BLANC.  

35. Els dinars que s’han de fer cada dia, els decideix i organitza: 
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Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

36. El cotxe que s’ha de comprar el tria: 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

37. Si m’han de regalar unes bambes, qui coneix el número que calço és: 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

38. Els comptes de casa els porta… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 
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La mare i el pare per igual 

39. Si em trobo malament, qui em diu el que puc prendre és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

40. Quan té problemes a la feina o amb la família els comenta… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

41. Les gestions del Banc, les fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

42. La talla de la meva roba la coneix… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 
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Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

43. Qui m’abraça i em fa més petons és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

44. Quan tinc males notes, em fa més “cosa” dir-li a… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

45. És més fàcil explicar els meus problemes a… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 
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46. Qui m’acompanya al metge quan no em trobo bé és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

47. Qui insisteix més perquè ajudi a fer les tasques domèstique sés… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

48. Quan s’ha d’anar al supermercat, qui pensa i fa la llista del que falta és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

49. Quan algun infant de la família està malalt, qui surt de la feina és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 
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La mare i el pare per igual 

50. Les rentadores les posa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

51. Les petites reparacions de fontaneria, electricitat… les fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

52. Qui està al cas perquè no falti cap aliment ni cap altre tipus de producte a la casa 
és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

53. Quan em sento amb poc ànim m’ajuda i m’anima a superar-ho… 

Només la mare 
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Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

54. Quan s’ha d’avisar perquè reparin algun electrodomèstic ho fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

55. Normalment, qui decideix la data de les vacances és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

56. Els esmorzars els prepara… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 
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57. Habitualment el sopar el fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual    

58. Al mercat i/o supermercat hi va… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

59. Als caps de setmana les feines de casa les fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

�171



 
60. Als caps de setmana les feines de casa les fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

61. Qui decideix quan es canvia la roba dels llits, les tovalloles, les estovalles…és… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

62. Si la família marxa de vacances, les maletes les organitza i prepara…prepara… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 

Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

63. La declaració de la renda la fa… 

Només la mare 

Més la mare que el pare 
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Només el pare 

Més el pare que la mare 

La mare i el pare per igual 

64. Les dones, per raons biològiques, són les que han de tenir cura de les criatures?* 

Sí 

No 

Part IV: 

Marca, si us plau, la persona que realitza l'acció MÉS VEGADES. 

65. Que les noies entrin gratis a les discoteques discrimina als nois? * 

Sí 

No 

66. Les discoteques utilitzen les noies de “ganxo” perquè hi vagin els nois? * 

Sí 

No 

67. Si un noi “s’enrotlla” amb moltes noies, està bé? * 

Sí 

No 

68. Si una noia “s’enrotlla” amb molts nois, està bé? * 

Sí 

No 

69. Les noies que “s’ho fan” amb molts nois, són criticades pels mateixos nois? * 
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Sí 

No 

70. Les noies que “s’ho fan” amb molts nois, són criticades per les noies? * 

Sí 

No 

71. Les noies haurien de vestir amb roba més discreta per no provocar els nois? * 

Sí 

No 

72. En les relacions entre nois i noies es donen actituds sexistes contra les noies? * 

Sí 

No 

73. Els nois critiquen els comportaments sexistes dels seus companys i amics? * 

Sí 

No 

73.Les noies són crítiques amb les actituds sexistes de les altres noies? * 

Sí 

No 

74.Els nois lluitarien contra el masclisme si sabessin com fer-ho? * 

Sí 

No 
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75.Les dones que no critiquen la discriminació sexista és perquè el sistema ja els 
està bé? * 

Sí 

No 

76.En general, un professor per ser home és més respectat que una professora? * 

Sí 

No 

77.Creus que les lletres de les cançons de reggeaton, generalment, són masclistes? * 

Sí 

No 

78. Les cançons de reggeaton, doncs, s'haurien de prohibir? * 

Sí 

No 

79. Creus que a la televisió, la ràdio, les xarxes socials s’expressen comentaris sexistes? 
* 

Sí 

No 

80. “Si els nens veuen a la TV homes lluitant els nens, en broma o no, lluitaran. Si la 
TV i els contes parlen de princeses esperant el seu príncep blau, les noies voldran ser 
com elles. Si hagués estat al revés, les coses serien diferents” * 

Molt d'acord 

D'acord 
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Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

81. Quan s’utilitza el masculí genèric (ex: “alumnes”, “professors”, “nois”, 
“treballadors”) es fa invisible a les dones i podem dir que se les discrimina. * 

Sí 

No 

82. Les diferents llengües arreu del món tenen el masculí com a cànon. Creus que 
aquest fet es podria canviar? * 

Sí 

No 

83. El masculí inclou lingüísticament al femení? * 

Sí 

No 

84. Si tenen el mateix nivell d’estudis, preparació professional i la mateixa edat, homes 
i dones tenen les mateixes possibilitats de trobar un lloc de treball? * 

Sí 

No 

85. Quan les dones tenen criatures les empreses posen obstacles perquè tornin a 
treballar? * 

Sí 

No 

86. Les dones i homes d’Espanya cobren el mateix salari per la mateixa feina? * 
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Sí 

No 

Part VI  

87. Marca, si us plau, quina característica segons el teu criteri transmet la imatge 
següent.  

1. Provocació 

2. Valentia 

3. Agressivitat 

4. Feminitat 

5. Orgull 

6. Menyspreu 

7. Força 

8. Individualisme 

9. Masclisme 

10. Competitivitat 

11. Seducció 

12. Masculinitat 

13. Sexisme 

14. Militarisme 

15. Erotisme 

16. Racisme 

�177



Lara Croft (vídeo joc Tomb Raider) 

"  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Imatge de la protagonista del famós joc Tomb Raider



 7.1 QÜESTIONARI PROFESSORS 

 En aquest últim apartat hi trobem adjuntat el qüestionari que va respondre l’equip docent del 

col·legi Sant Miquel dels Sants.  

QÜESTIONARI ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Es tracta d'una enquesta anònima dirigida al professorat.  

*Obligatori 

 Sexe 

 Home 

 Dona 

 Edat 

 25-40 anys 

 41-54 anys 

 55-65 anys 

 Lloc de naixement 

 Catalunya 

 Resta d'Espanya 

 Estranger 

Part I 

Tria, si us plau, la opció que consideris més encertada.  
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 1.Donar empentes, cops de puny, insultar… són formes de relació habitual  
 entre  l’alumnat masculí. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  2. Donar empentes, cops de puny, insultar… són formes de relació habitual entre 
 l’alumnat femení. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  3.Les diferències biològiques expliquen el comportament menys disciplinat i/o  
 agressiu d’una part de l’alumnat masculí. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

�180



  4.Per millorar el comportament dels nois més “inquiets” se’ls fa seure gairebé  
 sempre al costat d’una noia tranquil·la i/o bona estudiant. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  5.Als passadissos, a les aules, a l’esbarjo… els nois fan comentaris grollers i/o  
 sexistes referits al cos de les noies. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  6.Els nois tenen més facilitats per les relacions espacials i són millors en   
 matemàtiques. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  7. Les noies tenen més capacitat verbal i són millors en lletres. * 
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Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  8. Aquesta frase és d’ús habitual entre el professorat a reunions i avaluacions: “Té 
 molta facilitat per les matemàtiques i/o física… és molt intel·ligent". * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  9. Aquesta frase és d’ús habitual entre el professorat a reunions i    
 avaluacions:“Escriu molt bé, té una gran capacitat creativa i expressiva… És molt 
 intel·ligent!” * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  10. En general, quan el grup de classe ha de prendre una decisió, les noies porten 
 la iniciativa en el debat. * 
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Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  11. Quan són les noies les que protesten a les classes, el professorat s’ho pren més 
 seriosament que si ho fan els nois. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  12. Les pistes preparades per jugar a futbol, bàsquet… que ocupen la part central i 
 més important dels espais exteriors dels centres educatius són utilitzades, a les  
 hores d’esbarjo, gairebé sempre pels nois. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  13. Les noies són més tranquil·les i, a les hores d’esbarjo, prefereixen xerrar. Això 
 fa que ocupin menys espai a l’institut. * 
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Molt d’acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  14. A les classes, nois i noies reben per part del professorat la mateixa atenció. * 
 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  15. Els nois, per la via positiva o negativa, capten més vegades l’atenció del  
 professorat. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  16. És més freqüent que les interrupcions per comportaments negatius o que  
 dificulten la bona marxa de les classes siguin motivades per l’alumnat masculí. * 
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Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord  

  17. Els nois contesten més ràpidament a les preguntes obertes: qui sap, qui vol  
 contestar… que es fan a les classes. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  18. Les noies intervenen menys a les classes perquè són més tímides. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  19. Les noies tenen més paciència i per això no manifesten el seu disgust si no  
 obtenen, tant de pressa com voldrien, l’atenció del professorat per fer una  
 pregunta, una correcció, un aclariment… * 
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Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  20. El soroll, corredisses, empentes que es produeixen entre classes i que,  
 bàsicament, protagonitzen nois, et semblen inevitables perquè “són normals” en  
 aquesta edat. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  21. Un crit, un insult, una protesta contundent… se’t fa més difícil de tolerar i  
 disculpar a una noia que a un noi. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  22. En general, els professors (homes) tenen més facilitat perfer-se respectar a les 
 classes per l’alumnat. * 
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Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  23. En el cas de conèixer que un alumne o una alumna pateix una situació de  
 violència a casa seva (entre el seu pare i la seva mare) el professorat no pot fer  
 res. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  24. L´ús del masculí genèric ("professors", "alumnes"...) discrimina a les dones. * 

Molt d'acord 

D'acord 

Ni d'acord ni en desacord 

Poc d'acord 

Gens d’acord 

  25. Les diferents llengües arreu del món tenen el masculí com a cànon. Creus que 
 aquest fet es podria canviar? * 

 Sí 

 No 
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   26.El masculí inclou lingüísticament al femení?* 

 Sí 

 No 

   27.  Si tenen el mateix nivell d’estudis, preparació professional i la   
  mateixa edat, homes i dones tenen les mateixes possibilitats de trobar un   
  lloc de treball?* 

 Sí 

 No 

   28. Quan les dones tenen criatures les empreses posen obstacles perquè   
  tornin a treballar?* 

 Sí 

 No 

   
 29. Les dones i homes d’Espanya cobren el mateix salari per la mateixa   
 feina? 

 Sí 

No 

"  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