
Educació Primària

Qüestions per a la reflexió

Coeducació, educació afectivosexual i perspectiva de gènere

Com podem abordar els diferents continguts, 
capacitats i competències des d’una 
perspectiva de gènere. 



INTRODUCCIÓ

Coeducació, perspectiva de gènere i  

educació afectivosexual al currículum

L’ordenació curricular de l’educació obligatòria es basa en un model competencial. 
S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals 
en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres 
components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir 
una acció eficaç i satisfactòria.  

L’adquisició d’aquestes competències comporta la integració harmònica de 
coneixements provinents de diferents àmbits, habilitats i actituds. En acabar 
l’escolarització obligatòria, els alumnes han hagut d’adquirir aquestes competències 
en un grau suficient per incorporar-se a la societat com ciutadans actius i assegurar els 
fonaments sobre els quals construiran el seu procés formatiu al llarg de la vida.  

S’han definit unes competències específiques dels diferents àmbits, agrupades en 
dimensions, que guien l’acció docent i es complementen amb els continguts i 
criteris d’avaluació.  

En el cas de l’educació primària s’han definit les competències dels àmbits 
lingüístic, matemàtic, de coneixement del medi, artístic, d’educació física, 
d’educació en valors, així com dels àmbits transversals d’aprendre a aprendre, 
digital i d’autonomia i iniciativa personal i emprenedoria.  

Pel que fa a l’educació secundària, s’han identificat i desplegat les competències 
dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d’educació 
física, de cultura i valors, així com les competències transversals dels àmbits 
digital, i personal i social. 

En el cas del segon cicle d’educació infantil, s’han definit quatre eixos que agrupen les  
nou capacitats: Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma; Aprendre 
a pensar i a comunicar; Aprendre a descobrir i tenir iniciativa, i Aprendre a conviure i 
habitar el món. 
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Coeducació, perspectiva de gènere i  

educació afectivosexual al currículum

En una primera lectura en els components curriculars es poden trobar competències (o 
capacitats, en el cas de l’educació infantil) i continguts que fan referència de manera 
directa o indirecta a diferents qüestions relatives a la coeducació, el gènere i l’educació 
afectivosexual, però, en altres casos, no hi ha referències explícites. Això no obstant, 
prenent l’ordenació curricular vigent com a base, es pot fer una interpretació més 
extensiva que permeti abordar problemàtiques que no són explícites, ja que el 
currículum normatiu no és exhaustiu, sinó orientatiu perquè els centres puguin 
concretar-lo en funció de les seves necessitats i contextos. 

En aquestes document: Com podem abordar els diferents continguts, capacitats i 
competències des d’una perspectiva de gènere?,  s’ofereixen unes orientacions per 
treballar els diferents continguts, capacitats i competències des de la perspectiva de 
gènere. Es tracta d’un seguit de preguntes, sense ànim de ser exhaustives, que ajuden 
els docents a qüestionar-se com abordem els diferents components curriculars en clau 
de gènere i a reflexionar-hi 

Les qüestions que es presenten estan organitzades per àmbits curriculars i, dins de 
cada àmbit, per capacitats -en el cas de l'educació infantil- i per dimensions que 
integren competències -en el cas de l'educació primària i secundària obligatòria-.  

L’objectiu d’aquest document no és que s’afegeixin nous continguts que se sumin als 
que habitualment tenen lloc als centres educatius, sinó que es vol convidar a 
reflexionar per introduir nous enfocaments i reorganitzar el que ja es fa sota una nova 
mirada, una mirada que ens faci conscients de què prioritzem a l’escola.  

Es presenta com una eina tant per als centres que volen revisar la concreció del 
currículum des de la perspectiva de gènere, com per als que ja han començat a 
incorporar-n’hi elements i volen donar un pas més cap a un abordatge més integral.
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió comunicació oral

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

• Generem moments a l’aula per detectar els estereotips de gènere en el 
llenguatge oral   propi o en el d’altres, per exemple a través del visionat de 
pel·licules, clips de música o en mitjans de comunicació? 

• Reflexionem sobre el llenguatge oral propi i d’altres perquè s’adonin a quin 
gènere s’associen els estereotips i per buscar entre tots termes lliures 
d’estereotips de gènere i que siguin inclusius?

• Plantegem debats on es discuteixi el paper de la dona en diferents àmbits de 
la vida (familiar, professional, esportiu...)? D’aquests debats podem 
concloure quines són les característiques que s’associen al gènere femení i 
quines al gènere masculí? 

• … 

COEDUCA’T

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenint present 
la situació comunicativa. Escoltar i parlar, en la major part dels casos, s’associen, perquè es produeixen 
en un context d’interacció en el qual els interlocutors són alternativament emissors i receptors. Hi 
actuen, per tant, les capacitats de comprendre, expressar-se i dialogar o conversar. 

Dimensió comprensió lectora

Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, valorar i emprar textos escrits, per tal 
d’assolir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, així com per poder 
participar en la societat. 

Un lector competent adequa la manera de llegir utilitzant estratègies lectores en funció del tipus de text, 
dels diferents formats i suports, i del propòsit de la lectura que l’ha motivat a llegir aquest text. En tots 
aquests aspectes, hi intervenen diversos processos: localitzar i obtenir informació del text, saber integrar-
la i interpretar-la, i reflexionar-hi i valorar-la.

• Oferim eines i criteris per analitzar el tractament sexista que es fa de les 
dones en textos escrits en els mitjans de comunicació, en la publicitat, en 
diferents xarxes socials…?

• Promovem la comprensió i la reflexió de diferents textos des d’una 
perspectiva de gènere analitzant com pot canviar el significat d’un missatge 
si és analitzat des del punt de vista femení o masculí? 

• …
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió expressió escrita

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Planifiquem textos escrits amb termes lingüístics que tinguin en compte la 
perspectiva de gènere i la igualtat entre persones (abstractes, noms 
col·lectius, genèrics, dobles formes...)?

• Proposem temes d’escriptura sobre la controvèrsia de gènere?
• Planifiquem textos relatius al paper de la dona en diferents àmbits de la vida 

(ciències, professions, esports, famílies…) i que tinguin present les 
cosmovisions, els interessos i les necessitats de les dones? 

• … 

COEDUCA’T

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, 
organitzar-se, aprendre i participar en la societat. Implica un suport i un sistema de representació gràfica 
del llenguatge que té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el temps.  
L’escriptura és una activitat que permet participar en situacions comunicatives amb diverses finalitats 
concretes. Escrivim per demanar informació, per transferir coneixement, per intentar convèncer, per 
comunicar sentiments i vivències, per plaer, per…?; per tant, en qualsevol escrit , s’hi reflecteix la 
intenció i la contextualització?

Dimensió literària

La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a comprendre el món que ens envolta i inclou els 
diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més actuals.  

L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, així com el 
coneixement i la vinculació a la llengua i cultura pròpies i d’altri. A més d’estimular la creativitat, 
desenvolupa el sentit crític.  

Per poder gaudir del fet literari, el lector ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha de poder interpretar 
correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors utilitzen i ha de conèixer de manera 
bàsica el context i les circumstàncies en què una obra ha estat produïda. Una persona amb competència 
literària també ha de ser capaç de produir textos (narracions, poemes...) en què predomini la dimensió 
artística i estètica i en què apliqui els coneixements sobre els recursos i les estructures propis de cada 
gènere. 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió literària

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Promovem la visibilització de referents femenins significatius de la literatura 
i fem una valoració de les aportacions que han fet les dones al llarg de la 
història en diferents àmbits?

• Fem una anàlisi crítica d'estereotips de gènere i de rols sexiste que 
tradicionalment s’assignen a un gènere, en obres significatives de la 
literatura? Quin tractament donem dels models femenins positius que 
trobem en aquestes  obres literàries? 

• Promovem la presa de consciència dels prejudicis lingüístics existents i 
busquem entre tots alternatives respectuoses i inclusives? 

• …

COEDUCA’T

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió resolució de problemes

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT MATEMÀTIC

• Fem cerques per visibilitzar les aportacions científiques de les dones en 
l’àmbit de les matemàtiques? 

• En la resolució de problemes plantegem contextos de la vida quotidiana que 
tinguin present les necessitats de les dones? 

• … 

COEDUCA’T

La resolució de problemes és una de les activitats més genuïnes del quefer matemàtic. S’hi posen en joc 
i prenen significat pràcticament tots els aspectes treballats en l’educació matemàtica. Un problema és 
una proposta d’enfrontament amb una situació desconeguda que es planteja a través d’un conjunt de 
dades dins d’un context, per a la qual, en principi, no es disposa d’una resposta immediata i que 
requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies. Cal distingir bé entre un problema i un 
exercici. Aquesta és una tasca que pot portar-se a terme mitjançant la simple aplicació de tècniques, 
algorismes o rutines més o menys automatitzades. Un problema sempre convida a la recerca i, en la seva 
resolució, hi ha una espurna de descobriment que permet experimentar l’encant d’assolir la solució.

Dimensió raonament i prova

Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

El raonament és consubstancial a la construcció del coneixement matemàtic i,  per tant, ha d’estar 
present en l’aprenentatge de les matemàtiques. Provar, conjuntament amb raonar, permet donar sentit i 
validar el coneixement matemàtic. El desenvolupament de la capacitat de raonar que es fa dins de 
l’educació matemàtica hauria de tenir com a objectiu que l’alumne o alumna l’apliqui a tots els àmbits 
de la seva vida quotidiana amb prou precisió lògica. Quan el raonament fet es pot comprovar, augmenta 
la confiança i seguretat en la resolució de situacions, siguin matemàtiques o no. 

• Tenim en compte en la resolució de conjectures pròpies de la vida quotidiana 
aquelles que tenen present les necessitats de les dones? 

• … 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió comunicació i representació

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Dissenyem debats sobre la tecnologia i la matemàtica i els rols de gènere 
que tradicionalment se’ls  atribueixen? 

• Plantegem situacions d’aprenentatge que permetin visibilitzar fonts i mitjans 
digitals creats per dones? 

• Visibilitzem i valorem les aportacions de les dones en el camp de la 
tecnologia i les matemàtiques? 

• …

COEDUCA’T

Les matemàtiques aporten un llenguatge formal que, a més del propi coneixement matemàtic, ens 
procura eines per a la comprensió del nostre entorn. La complexitat del llenguatge matemàtic resideix 
sobretot en l’abstracció. En aquest sentit és desitjable que aquest llenguatge esdevingui una forma 
natural d’expressió dins de la classe entre el mestre o la mestra i els nens i les nenes. Una via per assolir 
aquest objectiu és potenciar la conversa sobre les matemàtiques; primer mitjançant el llenguatge verbal 
i, de forma progressiva, anant-hi introduint els termes i formes propis del llenguatge matemàtic. Els 
nens i les nenes, quan poden donar sentit al llenguatge simbòlic, ben aviat s’adonen de l’estalvi que  en 
l’ús.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió món actual

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI

• Visibilitzem a través de cerques a la xarxa, d’exposicions orals o de lectura de 
biografies de dones científiques, quines han estat les seves aportacions a les 
ciències, a la tecnologia i a la història?

• Es comenta amb l’alumnat de la tutoria els diversos models de família que hi 
en el grup?

• Hem analitzat de forma crítica la concepció històrica, econòmica i social 
androcèntrica que predomina en la nostra societat? En totes les societat és 
igual?  

• Hem analitzat quina ha estat la trajectòria històrica que ha estat necessària 
per a la consecució dels drets de les dones? Hem identificat quines han estat 
les dones que han encapçalat aquest moviment social reivindicatiu? 

• Sensibilitzem al vostre alumnat per a que reconegui i rebutgi actituds, 
situacions agressives i altres maneres de violència? Hem debatut sobre 
quines serien les accions necessàries per erradicar aquestes diferents formes 
de violència?  

• Hem treballat habilitats personals d’autoprotecció a través de teatralitzacions 
o de l’anàlisi de pel.lícules?  

• Tenim establertes al vostre centre accions, xerrades, debats entre els alumnes 
i també amb les famílies per prevenir i detectar l’abús sexual o la violència 
masclista? 

• … 

COEDUCA’T

Entenem el món com un sistema dinàmic, resultant de l’acció i la interrelació de factors naturals i 
humans, que canvia amb el pas del temps. Per analitzar fets i fenòmens del món, cal formular-se 
preguntes i utilitzar estratègies de cerca que permetin realitzar previsions, treure conclusions i justificar 
actuacions.  

Les persones han d’ubicar-se en l’espai i en el temps, conèixer i entendre la realitat que les envolta i 
saber interpretar-la. Han de comprendre situacions i problemes socials rellevants, des d’un plantejament 
globalitzat on la interacció entre els elements sigui objecte d’estudi i d’anàlisi. Així poden desenvolupar 
un pensament propi que les predisposa a actuar per millorar el món en què viuen. 

Interpretar el món des d’aquest vessant ajuda a desenvolupar una mirada crítica i un compromís 
personal en la defensa del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i cultural i la cerca d’una 
societat més justa.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió salut i equilibri personal

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Informem sobre els processos fisiològics de la menarquia i l’espermarquia i 
recollim els seus dubtes i vivències per donar-los resposta i normalitzar el 
tractament d’aquests processos naturals en aquests moments de maduració 
dels seus cossos? 

• Promovem el respecte i l’acceptació vers el propi cos i el cos d’altres 
persones? 

• Hem dissenyat activitats que portin a descobrir, entendre i respectar 
l’existència de les diversitats sexuals i models no basats en el gènere? 

• Hem analitzat de manera crítica com podrien intervenir davant de situacions 
reals de discriminació per qüestions de gènere a través d’una activitat de “rol 
playing”?

• … 

COEDUCA’T

L’OMS defineix la salut com l’estat complet de benestar físic, mental i social i no només com l’absència 
de malalties i invalideses. Cal ampliar aquesta definició fent referència a una situació d’equilibri físic, 
mental i social a què qualsevol persona aspira i que li proporciona la capacitat de viure de manera 
autònoma, feliç i solidària. Per assolir aquest benestar és imprescindible que la persona disposi d’uns 
recursos i coneixements que li permetin de prendre les decisions oportunes davant de diverses opcions 
de conducta.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana

Vivim en un món en què la tecnologia ha assolit un desenvolupament continu i vertiginós. Els avenços 
científics han introduït nous materials i aparells que utilitzem tant en la vida quotidiana com en els 
entorns més especialitzats. Aquestes novetats tecnològiques provoquen unes modificacions en els 
comportaments socials i en les estructures de la societat que fan imprescindible que qualsevol persona 
sigui competent a l’hora d’enfrontar-s’hi.

Comprendre i valorar el paper de la tecnologia en el món actual permetrà tenir criteri per prendre 
decisions que tenen a veure amb un ús més eficient i segur dels materials, dels aparells i de la identitat 
digital pròpia i aliena, de manera que es pugui lluitar de manera eficaç contra les pràctiques que 
amenacen la salut de les persones i del medi ambient.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió tecnologia i vida quotidiana

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Visibilitzem i feu valorar a l’alumnat les aportacions de les dones en 
referència al disseny de les màquines?

• Hem dissenyat debats sobre ciència i tecnologia on es visibilitzin quins són 
els rols de gènere que tradicionalment s’atribueixen a les dones? 

• Promoveu al centre jornades de dones i ciència demanant la col.laboració de 
mares del vostre centre?

• …

COEDUCA’T

Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió ciutadana

• Valorem i ressaltem aquelles conductes basades en l’afecte, la llibertat i el 
bon tracte com a formes de prevenció de la violència de gènere? Teniu al 
centre establertes pràctiques o dinàmiques que potencïin que l’alumnat 
estableixi unes bones relacions personals?

• Aprofitem les situacions d’aprenentatge del dia a dia per reconèixer quins 
aspectes cal treballar per promoure la construcció entre tots d’una societat 
equitativa i igualitària?

• En els aprenentatges relacionats amb els fets més recents de la nostra 
història, promovem el reconeixement de la participació de les dones en la 
democràcia?

• Promovem el coneixement i l’anàlisi de la trajectòria històrica de la lluita 
feminista per aconseguir la igualtat de drets de les dones a través de 
recerques monogràfiques i de l’exposició de les descobertes fetes per 
l’alumnat? 

• Promovem en l’alumnat la cerca de solucions creatives per tal de construir 
una societat que defensi la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el 
món econòmic, polític i social?

• … 

L’escola contribueix a l’adquisició d’uns hàbits de convivència i a l’aprenentatge dels coneixements que 
crearan el ciutadà responsable del futur. L’àmbit escolar és un àmbit imprescindible per a l’assoliment 
d’aquest objectiu pel fet que l’alumne hi conviu amb altres membres de la comunitat, tant els de la seva 
edat com els adults, perquè hi roman una part importantíssima del seu temps i perquè li ofereix la 
possibilitat pràctica de participació en la vida col·lectiva més enllà dels aprenentatges teòrics. Els 
continguts d’aquesta dimensió han de dur l’alumne a identificar-se amb els valors positius del sistema 
democràtic, de la llibertat, la igualtat i la justícia, a relacionar-se amb els altres amb respecte i tolerància i 
a implicar-se progressivament en la cosa pública. Al mateix temps l’alumne s’inicia en la reclamació dels 
seus drets i l’exercici de les seves obligacions.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió percepció, comprensió i valoració

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT ARTÍSTIC

• Quines accions es poden dur a terme, de forma proactiva, perquè l’infant 
pugui percebre l’entorn des d’una mirada àmplia de gènere?

• Com donem lloc i visibilitzem les dones, tant en les realitats artístiques i 
patrimonials com en les produccions contemporànies, perquè els infants les 
valorin i les respectin?

• Quines accions podem proposar   per garantir que el llenguatge artístic 
respecti la diversitat d’identitats i la identificació del gènere?

• … 

COEDUCA’T

Aquesta dimensió inclou les competències que fan que una persona adopti una actitud activa i conscient 
davant de les realitats visuals i sonores existents a l’entorn natural i cultural. Gràcies a elles l’infant 
comprèn i experimenta el món que l’envolta i és capaç de valorar i gaudir dels aspectes estètics que en 
formen part. La persona competent pot participar, així, de manera activa i creativa del patrimoni artístic i 
pot submergir-se en els diversos vessants de la contemporaneïtat artística.

Dimensió interpretació i producció

Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

• En la utilització d’elements i tècniques diverses com ara programes 
d’ordinador, composició de pàgines, aplicacions d’il·lustració, de tractament 
d’imatges i de fotografia,els rols, les responsabilitats i els lideratges són 
equitatius? 

• S’ofereix i s’escull un repertori que visibilitza l’autoria de les dones i que és 
variat en quan a l’estil d’interpretació i l'origen i procedència de les cançons? 

• Quines accions es realitzen al centre educatiu per oferir igualtat 
d’oportunitats i incloure tots els infants quan s’interpreta en conjunt el cant 
coral i/o quan s’organitzen actuacions en petites orquestres? 

• …

En aquesta dimensió les competències permeten que una persona s’expressi, interpreti, es comuniqui o 
gaudeixi utilitzant el llenguatge de les arts. 
En dominar-les, l’infant podrà compartir sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la 
realització de produccions artístiques i la interpretació d’obres musicals o escèniques.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió imaginació i creativitat

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Respectem la diversitat d’identitats i la percepció del gènere quan l’infant 
s’expressa de manera espontània i quan explica verbalment com se sent? 

• En quins moments afavorim que tot infant pugui disposar del seu espai per 
expressar com se sent respectant la seva identitat de gènere? 

• Quan s’implica tot el centre en un projecte i es fa partícip a tota la comunitat 
educativa, quines eines facilitem al grup per apoderar a les nenes perquè 
aportin les seves propostes, defensin la seva veu i participin activament en 
tot el procés creatiu? 

• …

COEDUCA’T

Aquesta dimensió inclou les competències que es relacionen amb la imaginació i la creativitat, que són 
qualitats inherents al gènere humà i que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves 
característiques, les arts permeten accions d’aprenentatge i reptes artístics sense solucions 
preestablertes i úniques, que són una bona base per preparar individus flexibles i tolerants, qualitats 
fonamentals per a la vida en la societat actual.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió activitat física

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

• Es vetlla perquè les nenes puguin participaciar en les activitats físiques i 
l’esport en igualtat de condicions tenint en compte les seves motivacions, 
necessitats i expectatives?

• S’utilitza diversitat de models de diferents gèneres en la pràctica esportiva 
sigui quina sigui l’activitat, la dificultat o la tasca a dur a terme?

• Es fan evidents els condicionaments fisiològics i biològics de les persones 
pel què fa referència a l’activitat física, defugint dels estereotips de gènere?

• Es respecten els diferents ritmes personals en relació a la identificació, 
construcció i acceptació progressives de la identitat sexual dels alumnes i les 
alumnes? 

• S’afavoreix la comprensió progressiva de la realitat sexuada de les persones i 
la van  representant? 

• Es representa de forma progressiva la realitat sexuada de les persones   a 
través de dibuixos, imatges, fotografies...

• Es proposen espais de reflexió i converses on els alumnes i les alumnes 
puguin expressar i mantenir   una mirada crítica davant dels estereotips del 
cos i de gènere en els mitjans de comunicació i en l’ús de les diferents 
tecnologies? 

• Quines accions portem a terme amb l’alumnat per treballar l’acceptació i la 
valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres evitant la comparació o 
les possibilitats de triomf  entre gèneres?  

• …

COEDUCA’T

Entenem com a activitat física tot tipus de moviment corporal que fa l’ésser humà que contribueix a 
conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments, millorar el funcionament 
del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor, equilibrar el sistema nerviós i proporcionar 
beneficis per a la salut i el benestar. 

La majoria dels nois i noies fan activitat física gairebé sense proposar-s’ho, mitjançant el joc i les 
activitats quotidianes d’un estil de vida actiu: jugant al pati l’estona d’esbarjo o al parc amb els amics i 
amigues, utilitzant els patinets o la bicicleta com a mitjà per desplaçar-se, etc. N’hi ha que també 
desenvolupen altres activitats físiques planificades i estructurades fora de l’horari escolar, com ara 
natació, bàsquet, atletisme, excursionisme, etc.  

Cadascú pot i ha de trobar l’activitat física que més s’adapti a les seves necessitats i interessos. És 
important la constància i la regularitat en la pràctica per garantir una bona forma física, entesa com la 
capacitat de donar resposta a les necessitats motrius habituals d’una persona. 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió hàbits saludables

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Per prevenir desajustos que afecten sobretot a les dones, es porten a terme 
accions per consolidar hàbits saludables per mitjà de l’activitat física en 
àmbits relacionats amb l’alimentació i els estereotips del cos?

• Els alumnes i les alumnes coneixen les repercussions positives per a la salut 
per la pràctica assídua d’aquesta activitat, i els convida a respectar el propi 
cos, especialment a les repercussions que afecten a la salut de les dones?

• Facilitem la pràctica de l’activitat física per a tothom de manera que no 
exclogui a ningú en funció de les condicions físiques, cultura d’origen, 
característiques personals o de gènere? 

• …

COEDUCA’T

La salut és un afer individual però també social, col·lectiu i ambiental. L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) defineix la salut com l’estat complet de benestar físic, mental i social i no només com l’absència 
de malalties. Aquest concepte de salut també incorpora una manera d’afrontar la vida amb una actitud 
vital, de plenitud amb nosaltres mateixos i amb la gent que ens envolta, acceptant el nostre cos, la 
nostra manera de ser, les nostres limitacions i mantenint la mateixa actitud vers els altres. Els alumnes 
han de ser responsables conscients i actius de tenir cura de la seva salut. 

Conèixer i cuidar el cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament 
l’alimentació, l’activitat física i el descans facilitarà als alumnes poder viure de manera cada cop més 
saludable. En aquest sentit, cal contribuir que els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats 
físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i també que adoptin actituds 
crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no saludables. Els hàbits saludables no són simples 
informacions o coneixements que s’hagin rebut sinó que han de ser un conjunt d’actituds i maneres de 
fer que es duguin a la pràctica de manera mantinguda en el temps.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió expressió i comunicació corporal

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• S’acompanya i es potencia l’expressió de les pròpies emocions sense 
estereotips ni prejudicis de gènere?

• Es mostren models de referència a través de pel·lícules, espectacles, etc… en 
l’àmbit de l’expressió corporal on s’han incorporat la’igualtat de gènere?

• Proposem pràctiques d'expressió i comunicació corporal per potenciar la 
seguretat en un mateix i la defensa de les pròpies idees, emocions i 
sentiments pel que fa al gènere? 

• …

COEDUCA’T

El moviment i l’expressió corporal són una altra manera de comunicar-se.Els infants s’expressen, mostren 
emocions i es relacionen amb els altres companys i les altres companyes de manera espontània amb el 
seu cos. 
Potenciar la creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la varietat de recursos expressius de 
què disposen els alumnes i les alumnes, utilitzant diferents tècniques, ha de ser també una tasca de 
l’educació física.
A través de l’expressió i la comunicació corporal afavorim que l’alumne i l’alumna reguli les seves 
emocions, accepti les diferències i respecti el seu cos i el dels altres i les altres. 

Dimensió joc motor I temps de lleure

Aquesta dimensió té per objectiu educar en l’ús pedagògic i recreatiu del temps de lleure, considerant 
que les activitats que s’hi facin han de ser de caràcter voluntari, lúdic i formatiu. 

El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva imaginació i creativitat i permet 
explorar, conèixer i entendre el seu entorn i relacionar-se amb els altres. També és un instrument per 
donar a conèixer i fer respectar les diverses cultures i tradicions. Facilita l’expressió de diferents 
sentiments i la gestió i l’autocontrol de les emocions que se’n generen. 

Des de l’àmbit de l’educació formal, com és l’escola, hem d’introduir i promocionar activitats físiques i 
recreatives que es puguin desenvolupar en entorns propers, ja siguin naturals o urbans, per tal que els 
infants en facin ús durant el seu temps de lleure, i adquireixin, a la vegada, hàbits de vida saludable.  

Per aquesta raó el temps de lleure en la infància ha d’esdevenir un escenari on poder interactuar i 
participar de l’activitat social, amb materials naturals o artificials i de les activitats de joc i d’oci, sabent 
que el joc motor és una de les eines més importants per a l’aprenentatge. 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• En la tria de jocs s’hi veuen representats els diferents gèneres?Es fa una 
distribució equitativa en els jocs que tradicionalment han estat atribuïts a un 
determinat sexe?

• Es distribueix l’assignació de rols en els jocs, independentment del gènere?
• Compensem els equips pel que fa a la seva composició, independentment 

del gènere, equilibrant  tots els nivells de rendiment?  
• Es fa una distribució de l’estructura del pati i l’ocupació dels espais prioritaris 

quant a quantitat d’espai i centralitat, de manera que no fomentin un únic 
tipus de joc que afavoreix més al nens que les nenes?  

• En les pràctiques esportives fora dels espais i horaris de l’educació física 
escolar es fa una difusió i promoció de forma igualitària entre els alumnes i 
les alumnes del vostre centre?

• …

COEDUCA’T

Dimensió joc motor I temps de lleure

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió instruments i aplicacions

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT DIGITAL

• Fem ús de dispositius digitals per tal de facilitar que les tasques siguin 
realitzades de forma equitativa?

• … 

COEDUCA’T

Aquesta dimensió fa referència a la capacitat d’utilitzar els diversos dispositius digitals i les seves 
aplicacions, de manera eficient i eficaç, per tractar dades (textuals, numèriques i audiovisuals) i produir 
documents de text i multimèdia, imatges, dibuixos, gràfics, sons i vídeos. 

Tots els dispositius digitals requereixen d’un cert grau de coneixement i destresa en el seu maneig. Per 
això, aquesta competència incorpora aspectes de caràcter més tècnic relacionats amb l’ús adequat de 
cada dispositiu i les seves aplicacions i programari.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de 
treball i aprenentatge

Aquesta dimensió, que inclou tres competències, fa referència a les capacitats relacionades amb la cerca i 
selecció d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament cognitiu per transformar-la en 
coneixement i l’organització dels entorns personals digitals de treball i aprenentatge on 
emmagatzemem la informació que utilitzem o produïm.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de 
treball i aprenentatge

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Treballem la presa de consciència de l’androcentrisme imperant en contextos 
digitals comunicatius i en el llenguatge digital a través de l’anàlisi dels 
canals de youtube o youtubers més seguits, dels músics més escoltats o de 
les lletres de cantants amb molts seguidors com per exemple la música 
“reggaeton”/trap?  

• Reflexionem sobre els estereotips del cos i de gènere en els mitjans digitals i 
les xarxes socials per exemple analitzant els models corporals femenins que 
apareixen en clips musicals o en fotografies de personatges famosos? 

• Establim criteris de selecció i valoració de la informació: adequació a les 
necessitats, reconeixement de l’autoria, credibilitat, contrast i actualització de 
les fonts pel que fa a la perspectiva de gènere i a l’educació afectivoexual 

• Acompanyem i reflexionem sobre els riscos que comporten els mitjans 
digitals i les xarxes socials derivats de compartir i construir informació des de 
la perspectiva de gènere i d’educació afectivosexual per exemple elaborant 
un decàleg amb els alumnes que mostri com compartir de manera segura 
informació i imatges i de quines pràctiques cal evitar per les repercussions 
que poden tenir per la seva pròpia seguretat?

• … 

COEDUCA’T

Aquesta dimensió fa referència a la capacitat d’utilitzar els diversos dispositius digitals i les seves 
aplicacions, de manera eficient i eficaç, per tractar dades (textuals, numèriques i audiovisuals) i produir 
documents de text i multimèdia, imatges, dibuixos, gràfics, sons i vídeos. 

Tots els dispositius digitals requereixen d’un cert grau de coneixement i destresa en el seu maneig. Per 
això, aquesta competència incorpora aspectes de caràcter més tècnic relacionats amb l’ús adequat de 
cada dispositiu i les seves aplicacions i programari.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió hàbits, civisme i identitat digital

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Presentem a l’alumnat situacions o procureu el visionat crític d’imatges que 
promoguin l’anàlisi que afavoreixin l’eliminació dels estereotips negatius de 
gènere? 

• Donem a conèixer entorns virtuals segurs en allò referent a l’educació 
afectivosexual i la perspectiva de gènere? 

• Analitzem les fonts d’informació i la seva credibilitat des de la perspectiva de 
l’educació afectivosexual i la perspectiva de gènere?

• Fem ús d’eines i aplicacions digitals de comunicació tenint en compte la 
perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual?

• … 

COEDUCA’T

Aquesta dimensió té un caràcter actitudinal i transversal.

La necessària participació i desenvolupament personal en la societat de la informació i els seus entorns 
digitals comporten que els alumnes hagin de distingir entre una gran diversitat de continguts i hagin 
d’aprendre a analitzar-los i prendre consciència de la necessitat de fer un ús crític, segur, legal, saludable, 
responsable i sostenible de les eines digitals. 

També cal que els alumnes estableixin la distinció entre la bondat que suposa el bon ús de la tecnologia 
i Internet i els perjudicis que els pot suposar adquirir conductes addictives.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió personal

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS

• En la presa de decisions hi ha una exploració de les actituds i dels valors 
propis per poder prendre decisions personals lluny d'estereotips de gènere? 

• Potenciem el desenvolupament de l’autoconfiança i l’autoestima com a eina 
per perseverar en les opcions triades, en els desitjos personals i per defensar 
les pròpies idees,  emocions i possibilitats?

• Visibilitzem i un qüestionament dels estereotips tradicionals de gènere 
establint un diàleg amb l’alumnat que els faci qüestionar sobre quins han de 
ser els valors a partir dels que construir una relació d’amistat i també de 
parella? S’aprofita per contraposar el significat d’aquests valors amb els que 
es desprenen del concepte de l’amor romàntic?  

• Aprofitem situacions d’aprenentatge en les que es treballen els sectors 
productius per reflexionar sobre quin és el paper de la dona i de si el 
repartiment en els espais de responsabilitat ha estat igualitari? S’aprofiten 
per exemple aquests debats per identificar quins i quants països estan 
liderats per dones o en quins continents les dones no obtenen aquesta 
confiança per liderar els seus països? 

• … 

COEDUCA’T

Aquesta dimensió agrupa les competències més relacionades amb els valors ètics, especialment les que 
serveixen per bastir el propi ethos o caràcter moral. Agrupa les competències bàsiques de l’àrea que 
s’adrecen a la persona en tant que individu capaç de conèixer les seves emocions i sentiments, de 
respectar-se a si mateix i d’orientar i dirigir la seva pròpia existència. Per això, inclou les competències 
que porten a captenir-se de manera autònoma i responsable, amb coneixement dels propis drets i 
deures, amb la sensibilitat moral per descobrir els aspectes ètics de les diverses situacions i la 
possibilitat de la felicitat personal.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió interpersonal

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexua.

• Donem a conèixer referents que han contribuït històricament a la 
visibilització i defensa dels drets dels col.lectius de gais, lesbianes, bisexuals, 
intersexuals i persones transssexuals?  

• Es reflexiona sobre les estratègies de cultura del diàleg, d’interrelació i de 
convivència? Com per exemple establint en l’horari moments de debat en 
petits grups o en assemblea fent ús del diàleg i la mediació com a 
instruments per resoldre els conflictes en les relacions interpersonals? 

• Promovem l’expressió d’opinions i de judicis de forma assertiva a través de 
l’escolta i del respecte per les opinions dels altres?  

• Reflexionem sobre la importància de la co-responsabilitat en l'assumpció de 
responsabilitats en l’espai domèstic i en la cura i l’atenció als altres?

• …

COEDUCA’T

Integren aquesta dimensió les competències que tenen a veure amb la comunicació i la interacció 
quotidiana de la persona amb d’altres persones concretes. 

Les competències d’aquesta dimensió preparen per a una acció fonamentada en el diàleg i en el 
respecte, i també en l’adopció de criteris per tal de considerar allò que fan les altres persones, així com 
per a la gestió positiva dels conflictes que inevitablement planteja la convivència. Tracta de les relacions 
que s’estableixen amb les persones amb les quals es conviu. La família, l’escola, el barri o el poble són 
els àmbits en els quals s’assagen actituds de convivència, simpatia, apatia, antipatia... i són el bressol de 
la pràctica dels grans valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la cooperació i el compromís. És des 
d’on es plantegen amb contundència les qüestions relacionades amb la llibertat i la responsabilitat.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió social

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• Promovem entre els vostres alumnes el coneixement dels drets i deures 
individuals i col·lectius recollits en les declaracions universals dels drets 
humans i dels infants?

• Establim moments de reflexió sobre les situacions de marginació, 
discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món pel que fa al 
gènere? En reconeixen les causes que les provoquen? 

• Promovem debats on l’alumnat pugui exposar si hi ha persones en el seu 
context que hagin viscut   situacions de marginació? Coneixem que els van 
portar a aquesta situació?

• Treballem perquè l’alumnat reconegui conductes solidàries i altruistes? En 
saben posar exemples i citar-ne les característiques?

• …

COEDUCA’T

Aquesta dimensió es refereix als rols socials de la persona, és a dir, aquells que amplien l’àmbit de 
l’actuació del món interpersonal al món social, més enllà de les relacions que s’estableixen amb les 
persones amb qui compartim la quotidianitat. 

Les competències d’aquesta dimensió proposen que l’adquisició d’aquests rols es desenvolupi de forma 
crítica i que estiguin destinats a la millora de l’entorn, sigui natural, social o polític. Així mateix, capaciten 
per actuar amb criteris davant dels canvis cientificotecnològics i fan èmfasi en l’acció col·lectiva i la 
capacitat d’actuar cooperativament, amb objectius compartits, projectant aquesta acció al món d’avui i de 
demà.

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió autoconcepte

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

ÀMBIT D’ AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

• Es distribueixen els lideratges, les responsabilitats, els càrrecs i les funcions 
amb equitat des d’una perspectiva de gènere?

• S’analiza críticament el món laboral: escletxa salarial, conciliació familiar, etc. 
per fer   conscients a l’alumnat de la necessitat i la importància d'equipar les 
condicions laborals entre els diferents gèneres?

• Quines propostes desenvolupem per reflexionar críticament sobre els propis 
pensaments androcentrics o limitants pel que fa al gènere, si aquests es 
donen? 

• Establim debats, converses, etc sobre la relació entre gènere i identitat? En 
quines accions concretes es reconeix el dret a la diferència individual i la tria 
lliure dels elements que configuren la identitat?

• … 

COEDUCA’T

Aquesta dimensió agrupa les competències relacionades en l’autoconcepte i   l’autoconeixement. 
L’autoconcepte està associat a l’autoestima, l’actitud i les creences personals, l’autocontrol de les 
emocions i els sentiments, l’autonomia en la presa de decisions, l’empatia, les habilitats socials, 
l’autodeterminació….

Les competències d’aquest eix fomenten la reflexió conscient sobre la pròpia actuació, de manera que es 
fa incidència   sobre el què s’ha fet com a forma d’avaluació i autoregulació constant afavorint un 
feedback tant d’aspectes positius  com de retorn d’aspectes per a la millora.

Dimensió creació i realització de projectes personals i col·lectius

El currículum estableix, per a aquestes competències, fomentar   la capacitat d’elegir, d’imaginar 
projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar 
en equip. El desenvolupament d’aquestes competències està estretament relacionat amb la dimensió 
d’autoconcepte. 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
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Per desenvolupar 

les competències 

d’aquesta 

dimensió ens 

podem fer 

preguntes com: 

Dimensió creació i realització de projectes personals i col·lectius

El currículum d’educació primària i algunes 
preguntes que poden vincular-s’hi sobre coeducació, 
perspectiva de gènere i educació afectivosexual

• S’interpreten críticament les desigualtats socials i econòmiques causades pel 
gènere?

• Com es reflexiona sobre la relació entre la conciliació familiar i laboral per 
aconseguir la corresponsabilitat real?

• Com conscienciem i reflexionem preventivament respecte a la violència 
masajista per adquirir un criteri propi sobre la importància i la gravetat de la 
situació? 

• Es donen a conèixer moviments associatius actuals relacionats amb la 
coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual?  

• Com desenvolupem el pensament crític sobre la cultura dominant per tal de 
poder actuar i transformar-la per a què sigui més justa, equitativa, lliure i 
inclusiva?  

• Quins espais de seguretat es creen al centre per poder dialogar i reflexionar 
sense cap judici pel que fa al gènere, a la diversitat sexual o altres aspectes?

• … 

COEDUCA’T

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf

