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Aquest document pretén ser una guia breu que faciliti les mestres i als mestres 

d’anglès de primària la tasca de triar els llibres de text que han de donar suport 

al seu treball a l’aula, així com als equips editorials la revisió amb perspectiva 

de gènere dels materials que elaboren. 

La guia sorgeix a partir dels resultats obtinguts a la recerca “El valors ocults: 

una mirada feminista als llibres de text de primària”, en què s’ha analitzat 530 

pàgines i 1715 personatges, dels quals 746 femenins i 969 masculins, 

pertanyents 6 llibres, de dos cursos, 1r i 6è de primària, de 3 de les editorials 

de major distribució entre les escoles catalanes (Oxford, McMillan i Burlington); 

així com de la reflexió profunda fruit d’una àmplia revisió de bibliografia 

relacionada i la discussió amb professionals de l’educació, tècniques de gènere 

i activistes del moviment feminista. 

La guia s’estructura en 3 apartats, que permeten al professorat valorar: 

- La presència o absència d’estereotips de gènere als llibres de text. 

- El grau de visibilització de les dones, de la seva experiència, dels seu 

paper social, històric i cultural, així com de valoració de l’univers 

considerat femení als llibres de text. 

- Si el llibre de text utilitzat manifesta l’existència de la diversitat i quin 

tracte rep aquesta. 
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1. Estereotips de gènere 

La primera pregunta, la més bàsica, que un/a mestre o equip editorial ha de 

formular, en revisar amb perspectiva de gènere els llibres de text és:  

El llibre atribueix de forma estereotipada unes característiques i 

capacitats al sexe masculí i unes altres al sexe femení?  

Això vol dir que s’ha de parar atenció si en les il·lustracions, narracions, en la 

formulació d’exemples o d’activitats pràctiques es presenta indistintament a 

personatges femenins i masculins o, si per contra, s’observa certa tendència a 

estereotipar als sexes, tant pel que fa a les actituds socials i emocionals, com a 

les activitats desenvolupades, o als elements estètics.  

És important tenir en compte que aquesta tendència no  necessàriament ha de 

explícita ni preeminent en tots els casos: en moltes ocasions els personatges 

presentats són caracteritzats de forma diversa, sense respondre 

necessàriament a uns atributs marcats pel gènere, i els estereotips de gènere 

es presenten fe forma subtil i difusa. Per tal de poder fer-los explícits cal 

elaborar eines d’observació sistemàtiques que posin en relleu qüestions com 

ara: 

a) Grau de protagonisme dels personatges femenins i dels masculins 

(si protagonitza l’activitat o és secundari). 

b) Rol familiar (parella, maternitat/paternitat, avis/àvies, fills/es, etc.; la 

realització d'activitats relacionades amb l'educació dels fills/es o els 

sosteniment familiar; també s'estudia si es contempla la diversitat 

familiar i d'opció sexual). 

c) Aspecte físic (diversitat de vestuari i, sobretot pel que fa als infants, 

grau de comoditat de la roba; corpulència; elements que denoten 

diversitat funcional – ulleres, crosses, cadires de rodes, etc. –; i 
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ètnica). 

d) Comportament socioemotiu (s'analitzen aquells elements que fan 

referència al tipus d'afectivitat i emocions mostrades pel 

personatge, el grau d'independència i de resistència a les pressions 

socials, i la “debilitat” i la “força” de caràcter, etc.). 

e) Realització d'activitats (rol actiu/creatiu, rol passiu/expectant). 

f) Pràctica d'esports i activitats físiques. 

g) Ocupació (si és estereotipada pel que fa als rols de gènere o  

marcadament diferenciada en funció del sexe). 

Quant al comportament socio-emotiu, en la recerca a partir de la qual s’ha 

elaborat aquesta guia, s’ha constatat certa tendència a infantilitzar els 

personatges femenins (els personatges adults són majoritàriament masculins, 

mentre que els infantils són majoritàriament femenins; els personatges 

masculins són representats en més ocasions de forma autònoma o en 

situacions de presa de decisions, i són majoria en la representació de 

professions), i a representar-los alegres, afectius i expressant desitjos més 

sovint que als personatges masculins. D’altra banda, als personatges 

masculins se'ls caracteritza amb més freqüència expressant coneixement sobre 

un tema o adoptant rols relacionats amb la resolució justa de situacions o 

conflictes. 

Amb relació a les activitats desenvolupades en funció del sexe, és en aquest 

camp on es pot trobar una major estereotipació de gènere: en la realització de 

tasques domèstiques, en l’atenció i cura de persones, en el nombre, varietat i 

tipus d'activitats professionals i esportives. És per aquest motiu que aquest serà 

un aspecte sobre el qual caldrà centrar específicament l’atenció. 

L’eradicació d’estereotips de gènere dels materials educatius és una 

qüestió cabdal, atès que, a través de la caracterització subtil dels 

personatges, els llibres de text poden contribuir a la reproducció de la 
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divisió dicotòmica dels sexes i a la limitació de l'univers d'activitats i 

d'opcions futures de les nenes. Els materials que es fan servir a l’escola 

coeducativa no han de contribuir a crear un món dual; ben al contrari, han 

de crear un món de possibilitats múltiples, en què ser dona o ser home no 

constitueixi una limitació per al desenvolupament personal i social. 
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2. Visibilització de les dones, de la seva experiència, dels 
seu paper social, històric i cultural. Valoració de l’univers 
considerat femení als llibres de text. 

Per tal com la visibilització de les dones i de la seva experiència està 

estretament lligada a la seva valoració i a la de l'univers que tradicionalment 

se'ls ha associat, aquestes dues qüestions s'aborden de forma conjunta. 

En primer lloc cal remarcar que la presència o absència del sexe femení i 

masculí als llibres de text no s’ha d’abordar únicament des d’una 

prespectiva quantitativa o normativa (en aquest cas, la presència d’ambdós 

sexes seria considerada paritària si se situés entre el 40% i el 60%)¸sinó que 

cal creuar aquestes dades amb elements que permetin una anàlisi 

qualitativa: què fan els personatges, cóm apareixen, si ho fan sols o 

acompanyats, si són protagonistes de l’acció o la narració o el seu rol és 

secundari. 

Una aspecte important que cal tenir en compte és la representació de les 

tasques de cura i atenció, imprescindibles pel funcionament de la societat i 

majoritàriament desenvolupades per les dones, les quals sovint són 

infrarepresentades als llibres de text (escassa presència de personatges 

d’ambdós sexes realitzant aquest tipus de tasques), de manera que un rol 

social tant important, com és el sosteniment de la vida humana, passa 

desapercebut. No es tracta d'una omissió menor, ni des d'un punt de vista 

històric (gestes quotidianes que van teixint el dia a dia dels esdeveniments), ni 

des d'un punt de vista econòmic i de mercat (les tasques de cura i atenció 

tenen un valor econòmic sovint no reconegut, valor que tampoc es reconeix a 

moltes professions feminitzades d'atenció a les persones), ni des d'un punt de 

vista social (importància de fenòmens com la feminització de la pobresa que 

afecta moltes mestresses de casa, les xarxes globals de cura en què es troben 

immerses moltes dones migrants, les dobles i triples jornades de tantes 

“professionals”, etc.). L’omissió d'aquestes tasques als llibres de text contribueix 

al fet que els nens i les nenes construeixin una visió del món en què aquesta 

part “feminitzada” de la realitat ni existeix ni té valor. És per aquest motiu que 
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cal triar llibres de text que no invisibilitzen els rols socials domèstics, de 

cura i d’atenció. 

D’altra banda, estretament relacionada amb l’apartat anterior, hi ha la qüestió 

de l’estereotipació de gènere remarcable de les tasques domèstiques, de cura i 

d’atenció, les quals, a més de ser poc representades als llibres de text, en la 

major part de les ocasions són realitzades per personatges femenins. Tot i que 

és cert que, a la nostra societat, aquestes tasques estan altament feminitzades, 

seguint la ja citada Michel Andrée, es pot parlar de sexisme quan els llibres 

presenten situacions que es donen a la societat sense criticar-les o sense 

oferir alternatives, per tal com implica l’acceptació implícita de la 

desigualtat. 

La coeducació vol promoure la ruptura de les barreres culturals que sostenen la 

divisió sexual del treball i la divisió fictícia públic/privat, de manera que des 

d’una perspectiva coeducativa s’ha d’exigir que els llibres de text, a més de 

visibilitzar i valoritzar les tasques de cura i domèstiques, contribueixin a 

representar tant homes com dones desenvolupant aquestes tasques, per 

tal de promoure la coresponsabilització d’homes i dones a l’àmbit familiar 

i de la llar. 

Pel que fa a les referències biogràfiques que acompanyen als personatges, 

cal vetllar perquè aquestes no es facin de forma estereotipada i valorar si tant 

els personatges femenins com els masculins s’acompanyen d’aquest tipus 

d’informació: sovint, quan als llibres de text es proporciona informació 

biogràfica d’un personatge és perquè se li reconeix un lloc d’importància a la 

societat o a la història. A més, cal observar quin tipus de dades es 

proporcionen: relatives a les capacitats, gestes i professió dels personatges o 

personals, i si hi ha diferència en funció del sexe a l’hora de proporcionar 

aquestes dades. 

Quant al paper de les dones al mercat de treball remunerat, és important 

que aquest no quedi invisibilitzat, de manera que els personatges femenins 

no siguin representats en menys ocasions en l'exercici d'una professió, així com 
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en menor varietat d'ocupacions, quelcom que a la present recerca s’ha 

constatat que es dóna als llibres analitzats. 

El fet que els llibres de text equilibrin la presència masculina i la femenina i 

treballin en la visibilització del paper de les dones a la societat és una 

necessitat cabdal, atès que permet que les nenes i els nens puguin tenir més 

possibilitats d’identificar-se amb personatges complexos i diversos del seu 

mateix sexe, així com perquè nenes i nens construeixin un imaginari en què les 

dones i la seva contribució al món hi siguin presents. D’altra banda, els equips 

editorials han de continuar treballant per enderrocar el mur que continua dividint 

de forma binària els sexes i continua situant les dones a l’àmbit privat i als 

homes a l’àmbit públic. 
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3. Manifestació de la diversitat 

Finalment, cal que ens preguntem si els llibres de text usats a l’aula 

incorporen en el seu contingut diferents manifestacions de la diversitat tot 

contribuint a la seva valorització- 

Això implica parar atenció en  qüestions com ara: 

- La representació de la diversitat familiar (presència de famílies 

monomarentals i monoparentals, de famílies homosexuals, amb criatures 

adoptades o multiètniques, a més de les famílies heterosexuals nueclear 

i extensa, que habitualment són les úniques representades): Cal que no 

es limitin les possibilitats de les nenes i els nens d’identificar-se o pensar 

en formes de convivència familiar diverses, de manera que no es 

presenti les famílies nuclear o extensa com únics patrons vàlids. Des 

d’una voluntat coeducativa, cal promoure l’ampliació dels models 

familiars que es treballen a l’aula, així com trencar amb una idea 

estereotipada de família tradicional en què els rols de gènere i les 

relacions de poder estan molt marcats i es basen en la desigualtat entre 

dones i homes.  

- La representació de la diversitat funcional: oferir a les nenes i als 

nens amb algun tipus de diversitat funcional la possibilitat d’identificar-se 

amb personatges que apareguin als llibres, i al conjunt de l’alumnat 

l’oportunitat d’integrar, a través del material utilitzat a l’aula, la 

discapacitat com una realitat propera i quotidiana. Una pràctica 

educativa inclusiva, que no vol invisibilitzar una part important de la 

població, que pretén que totes les nenes i tots els nens trobin models en 

què identificar-se i, a més, models que els puguin resultar positius, no 

pot girar l’esquena a la discapacitat.  

- La representació diversa de l’aspecte físic: presència de models de 

“bellesa” i de “salut” al marge del gairebé imperatiu model de persona 

prima o blanc occidental. 
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- La diferent pertinença ètnica, de procedència o cultural: s’ha 

d’assenyalar que en tractar-se de llibres de llengua estrangera i que, per 

tant, aborden un element propi de la diversitat cultura, com és el idioma, 

molt probablement aquesta qüestió hi serà present. Cal, però, vetllar 

perquè els personatges no siguin representats de forma estereotipada 

en funció de la seva procedència o la seva pertinença ètnica, 

especialment aquells personatges de procedència no occidental i d’ètnia 

no blanca, de manera que la representació de la diversitat cultural no 

contribueixi a una idea d’alteritat, que separa l’individu exòtic del 

“nosaltres”, i es dificulta qualsevol tipus d’identificació.  Caldrà, per tant, 

tenir cura amb el tracte que es fa de la diversitat ètnica o nacional a 

l’aula i parar atenció a la representació  que en fan els llibres de text: 

l’eradicació d’elements estereotipats és un objectiu comú de la 

coeducació i l’educació en la diversitat. 

 


