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BLOC 1 /// L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A EINA 
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL  

PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 
La transversalitat de l’educació en perspectiva de 
gènere: identitat, convivència, discriminacions i 

pensament crític. Projecte Som com som 
Marta Longares, mestra 

Aquest text està basat en la relatoria de la intervenció de la Marta Longares i en el material didàctic “Som com 
Som: 12 Inclusions, 12 Transformacions” (ISBN: 978-84-606-6812-1) que es pot trobar a 

https://drive.google.com/file/d/0B4FxruDWqNiFOEwzS0p2T2RNYnc/view. 

 
La diversitat es pot treballar des de la innovació, com a motiu d'innovació pedagògica. Sota 
el títol Som com Som: 12 Inclusions, 12 Transformacions, a EducAcció de CCOO hem 
elaborat precisament un material didàctic per treballar la diversitat des de diferents enfocs: la 
diversitat sexual i de gènere, d’origen, de capacitats...  

És un material pensat per a les etapes d’Educació infantil i primària. El nostre principal 
objectiu és ressaltar la diversitat  de cada persona com una realitat que promou una  manera 
de sentir-nos i viure’ns en funció del que pugui  retornar-nos el mitjà en què ens movem. 
Mirant sempre la diversitat com a riquesa col·lectiva, en positiu, una  manera de ser 
diversa en un món també divers.   

La diversitat sexual i de gènere és un dels grans eixos a treballar. Hem de distingir entre la 
tendència sexual i la identitat de gènere, és a dir, la construcció cultural de la identitat pel 
que fa al gènere. Això s’ha de treballar des de ben petits, sense encasellar ja que pot anar 
canviant al llarg  de la vida. Hem de tenir molt present que el fet diferencial ha de ser 
incloent i no excloent. La diferència no és res dolent, sino tot el contrari. La transsexualitat, 
per exemple, és un tema difícil de treballar a les aules. 

La diversitat en sentit ampli està totalment relacionada amb la sexualitat, el gènere, el cos,  
la ideologia, la llibertat individual, els aspectes canviants segons la societat o la cultura en la 
qual ens  desenvolupem.   

En paraules de l’Organització Mundial de la Salut,  la sexualitat és un aspecte central de les 
persones al llarg de tota la seva vida. Inclou el sexe, les idees,  les identitats, les fantasies, 
el desig, les creences, les  actituds, els valors, les conductes, els rols..., un ampli  espectre 
que dóna una visió holística de l’ésser humà,  de la persona, de la vivència mateixa.   

En les etapes primerenques de la vida, no hi  ha encara prejudicis tancats, ni discriminació  
formada, ni una idea preconcebuda del que és  bo o dolent, sa o insà en paràmetres 
estrictament  culturals; en aquestes etapes viuen, senten i  aprenen des de l’experiència. Per 
aquest motiu,  com a agents educatius, ens sembla tan important  dotar d’estratègies i eines 
al nostre alumnat  perquè no pugui viure les seves diversitats en  negatiu, per a tenir en la 
diversitat un element  d’enriquiment i una major capacitat de viure en  llibertat, des de la 
plenitud del sentiment positiu.   

Cal tenir present que la sexualitat s’exterioritza i desenvolupa de forma diferent en 
cadascuna de les  fases de la vida; per això cal ajustar a cada etapa els  continguts més 
adequats que portin a la mainada  en etapes primerenques al fet que coneguin el seu  cos, 
sàpiguen explorar-lo i poder-ho viure amb  autenticitat i puguin tenir consciència de les 
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seves  pròpies sensacions, dels seus desitjos i necessitats, de  tal manera que tinguin una 
millor i major cura de si. És molt important que aprenguin que cada persona  és única, 
valuosa i que la diversitat individual és  enriquidora i no limitant.   

Hem intentat abordar qüestions de gènere, identitats, rols, violència, acceptació de la 
diferència, cossos diversos  funcionalment, cultures variades, diferents formes de fer i  
d’estar al món, capacitats no normatives, la prevenció de la  violència i l’abús de menors.  

 
Un conte 

Mermel 
En el principi dels contes, Mermel no tenia pèl, ni forma de cos, ni    color de pell, ni 
grandària definida. En el principi dels contes, Mermel    no tenia, solament era.     

Fins que un dia, amb cansament de no tenir, va decidir crear-se.     

Primer va decidir tenir el pèl arrissat. Moltes persones li cridaven: “Pèl bucle!, fregall!, el    
teu pare agafa el teu pèl per a netejar les paelles?”. Altres persones volien tocar-li el pèl, li    
deien que amb aquest pèl era especial. Llavors Mermel, que era valent, va decidir deixar-  
se el pèl arrissat perquè ho veia semblat a les ones del mar i pensava que sobre ell era    
molt divertit caminar.     

Després va decidir portar ulleres. Moltes persones li cridaven: “Quatre ulls, que no veus    un 
bou a tres passes, a casa teva no necessiteu sotagot teniu les teves ulleres, no?”. Altres    
persones volien veure a través de les seves ulleres perquè es veia diferent i deien que    
semblava molt més interessant. Llavors, Mermel, que era valent, va decidir portar ulleres    
perquè així el vent no molestava els seus ulls quan anava amb bici i veia millor el somriure    
de la gent.     

Més tard, va decidir no tenir un cos prim. Moltes persones li cridaven:“Grassot, culgròs, que    
no pots moure’t bé de tant com peses”. Altres persones asseguraven que es mantindria    
amb solidesa davant un vendaval i que seria fort com una roca. Llavors, Mermel, que era    
valent, va decidir no passar fred a l’hivern i que el seu cos fóra com un coixí que tothom    
volgués abraçar.     

Seguidament, va decidir no tenir la pell ni clara ni fosca. Moltes persones li cridaven: “Caca    
pudenta, drap brut”. Altres persones asseguraven que la seva pell era torrada com un    pa 
acabat de treure del forn i que feien venir ganes de tocar-la. Llavors, Mermel, que era    
valent, va decidir tenir el color de la xocolata amb llet, que era molt dolça, i així podria    
adaptar-se a qualsevol clima.     

Finalment, Mermel va decidir no ser nena ni nen. Moltes persones li cridaven: “Homenot,    
marieta, tu què ets, una nena o un nen?”. Altres persones asseguraven que es podria    
adaptar a múltiples situacions i tenir relacions molt variades. Llavors, Mermel, que era    
valent, va decidir no ser nena ni nen per poder jugar al que li vingués de gust sense que    
ningú li digués el que havia de fer (anar amb faldilla quan tingués calor i amb pantalons    
quan volgués jugar) i per a poder posar-se forquetes o corbata en situacions elegants.     

Així, Mermel ja tenia i ja era. Llavors Mermel, que era valent, va sortir a cercar amistats i    
una família. Aquí comença la seva aventura.   


