
 
 
GÈNERE 
 
Proposta  de  gradació  de  continguts  d’aprenentatge  i  indicadors  d’assoliment  en 
l’educació obligatòria  
 
Bloc A. Masculinitats i feminitats 
�

• Poder i gènere 
o El model  de masculinitat  hegemònica  i  les  seves  implicacions  en  les 

relacions de poder basades en la desigualtat. 
o De la masculinitat hegemònica cap a la  la masculinitat dialògica 
o El model de feminitat tradicional construït sota el patriarcat. 
o De la feminitat tradicional cap a la feminitat dialògica. 

 
• Coeducació i equitat de gènere 

o El paper de  les dones  i els homes   com a subjectes de  la història  i del 
present 

o Desigualtats socials i la reivindicació dels drets de les dones 
o Els sabers femenins com a motor de transformació i canvi social 
o Empoderament,  equitativitat  i  igualtat  en  les  relacions  entre  dones  i 

homes. 
 
Objectius de ‘Masculinitats i feminitats’ 
 
Al finalitzar l’educació obligatòria, els i les alumnes han de ser competents per: 
 
• Construir  de manera  conscient  i  autònoma  el  seu  propi model  de masculinitat  i 

feminitat de caire dialògic. 
• Reflexionar críticament sobre  les diferències de gènere com a element enriquidor 

de les relacions interpersonals. 
• Reflexionar críticament sobre el paer de la dona i els sabers femenins com a motor 

de canvi i transformació social. 
• Defensar els drets i deures individuals i col∙lectius per tal de rebutjar les situacions 

de desigualtat, injustícia i discriminació en qüestió de gènere. 
• Denunciar i actuar davant de situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per 

motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual. 
• Reflexionar sobre la pluralitat de models de feminitat i masculinitat existents en les 

societats plurals i les seves conseqüències a nivell social i històric. 
• Reivindicar el protagonisme  i  influència de  les dones al  llarg de  la història a com a 

subjectes del coneixement al llarg de la història de les nostres societats.   
 



Continguts d’aprenentatge de ‘Masculinitats i Feminitats’ 
 
1) Consciència  i  autonomia  en  la  construcció  del  propi  model  de  masculinitat  i 

feminitat. 
2) Reflexió crítica de les semblances i diferències de gènere com a element enriquidor 

de les relacions interpersonals. 
3) Reflexió crítica sobre el paper de la dona i els sabers femenins com a motor de 

canvi i transformació social. 
4) Defensa dels drets i deures individuals i col∙lectius en qüestió de gènere. 
5) Denúncia i actuació davant situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per 

motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual. 
6) Reflexió  i  valoració  sobre  la  pluralitat  de  models  de  masculinitat  i  feminitat 

existents en les societats actuals. 
7) Reivindicació del protagonisme i influència del saber de les dones al llarg de la 

història com a motor de canvi i transformació social. 
 
Gradació dels continguts d’aprenentatge de ‘Masculinitats i Feminitats’ : indicadors 
d’assoliment 
 

  Primària  Secundària 
1  Presentació  dels 

elements  essencials 
de  la masculinitat  i  la 
feminitat 

Identificació  dels 
elements essencials de  la 
masculinitat i la feminitat 

Presa  de  consciència  del 
propi procès de construcció 
de  la  masculinitat  i  la 
feminitat 

Assumpció del propi procès 
de  construcció  de  la 
masculinitat i feminitat 

Consciènciació  i autonomia en 
la construcció del propi model 
de masculinitat i feminitat.  

2  Introducció  a  les 
principals  semblances 
i  diferències  de 
gènere  com  a 
element  enriquidor 
de  les  relacions 
interpersonals 

Identificació  de  les 
principals  semblances  i 
diferències  de  gènere 
com a element enriquidor 
de  les  relacions 
interpersonals 

Sensibilització  en  les 
semblances i  diferències de 
gènere  com  a  element 
enriquidor  de  les  relacions 
interpersonals 

Valoració de les semblances 
i diferències de gènere com 
a element enriquidor de les 
relacions interpersonals 

Reflexió  crítica  de  les 
semblances  i  diferències  de 
gènere  com  a  element 
enriquidor  de  les  relacions 
interpersonals 

3  Introducció  a  la 
importància del paper 
de  la  dona  i  dels 
sabers  femenins  com 
a  motor  de  canvi  i 
transformació social 

Identificació  dels 
principals  trets  del  paper 
de  la  dona  i  els  sabers 
femenins com a motor de 
canvi  i  transformació 
social 

Sensibilització  sobre  el 
paper  de  la  dona  i  els 
sabers  feminins  com  a 
motor  de  canvi  i 
transformació social 

Valoració  del  paper  de  la 
dona  i  els  sabers  femenins 
com  a  motor  de  canvi  i 
transformació social 

Reflexió  crítica  sobre el paper 
de  la  dona  i  els  sabers 
femenins  com  a  motor  de 
canvi i transformació social 

4  Presentació dels drets 
i  deures  individuals  i 
col∙lectius  en  qüestió 
de gènere 

Identificació  dels  drets  i 
deures  individuals  i 
col∙lectius  en  qüestió  de 
gènere 

Interès  per  conèixer  els 
drets  i  deures  individuals  i 
col∙lectius  en  qüestió  de 
gènere 

Reconeixement dels drets  i 
deures  individuals  i 
col∙lectius  en  qüestió  de 
gènere 

Defensa  dels  drets  i  deures 
individuals  i  col∙lectius  en 
qüestió de gènere 

5  Percepció  de  les 
principals  situacions 
de  desigualtat, 
injustícia  i 
discriminació  per 
motiu de gènere, sexe 
o opció afectivosexual 

Identificació  de  les 
principalssituacions  de 
desigualtat,  injustícia  i 
discriminació  per  motiu 
de  gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

Aprofundimentde  les 
princialssituacions  de 
desigualtat,  injustícia  i 
discriminació  per motiu  de 
gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

Reconeixement  de 
situacions  de  desigualtat, 
injustícia i discriminació per 
motiu  de  gènere,  sexe  o 
opció afectivosexual 

Denúncia  i  actuació 
davantsituacions  de 
desigualtat,  injustícia  i 
discriminació  per  motiu  de 
gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

6  Presentació  dels 
principals  models  de 
masculinitat  i 
feminitat  que  es 
donen en les societats 
actuals 

Identificació  de  diferents 
models  de  masculinitat  i 
feminitat  que  es  donen 
en les societats actuals 

Interès  per  aprofundir  en 
els  diferents  models  de 
masculinitat  i feminitat que 
es  donen  en  les  societats 
actuals 

Coneixement  sobre  la 
pluralitat  de  models  de 
masculinitat  i  feminitat 
existents  en  les  societats 
actuals 

Reflexió  i  valoració  sobre  la 
pluralitat  de  models  de 
masculinitat  i  feminitat 
existents  en  les  societats 
actuals 

7  Introducció  dels 
principals  fet  de 

Identificació  dels 
principals  fet  de 

Interès  per  conèixer  els 
principals  fet  de  

Coneixement  del 
protagonisme  i  influència 

Reivindicació del protagonisme 
i  influència  del  saber  de  les 



protagonisme  i 
influència  de  les 
dones  al  llarg  de  la 
història  com  a motor 
de  canvi  i 
transformació social 

protagonisme  i  influència 
de  les dones al  llarg de  la 
història  com  a motor  de 
canvi  i  transformació 
social 

protagonisme  i  influència 
de  les  dones  al  llarg  de  la 
història  com  a  motor  de 
canvi i transformació social 

de  les  dones  al  llarg  de  la 
història 

dones  al  llarg  de  la  història 
com  a  motor  de  canvi  i 
transformació social 

 
Criteris d’avaluació de ‘Masculinitats i Feminitats’ 
 
Els i les alumnes de primària: 
 

• Identifiquen  els  elements  essencials  de  la  masculinitat  i  la  feminitat. 
S’interessen pel propi procès de construcció de la masculinitat i la feminitat. 
 

• Descriuen  les  principals  semblances  i  diferències  de  gènere  com  a  element 
enriquidor  de  les  relacions  interpersonals. Mostren  interès  i  sensibilitat  per 
conèixer  les semblances  i diferències de gènere com a element enriquidor de 
les relacions interpersonals. 

 
• Identifiquen els principals trets del paper de la dona i els sabers femenins com 

a motor de canvi i transformació social. Mostren empatia pel paper de la dona i 
els sabers femenins com a motor de canvi i transformació social. 

 
• Identifiquen els principals drets  i deures  individuals  i col∙lectius en qüestió de 

gènere. Mostren  interès en aprofundir en el coneixement dels drets  i deures 
individuals i col∙lectius en qüestió de gènere. 

 
• Identifiquen les principals situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per 

motiu  de  gènere,  sexe  o  opció  afectivosexual.  Aprofundeixen  i  rebutgen  les 
principals  situacions  de  desigualtat,  injustícia  i  discriminació  per  motiu  de 
gènere, sexe o opció afectivosexual. 

 
• Enumeren els diferents models de masculinitat i feminitat que es donen en les 

societats actuals. Expliquen els diferents models de masculinitat i feminitat que 
es donen en les societats actuals. 

 
• Identifiquen els principals fets de protagonisme i influència de les dones al llarg 

de la història com a motor de canvi i transformació social. Aprofundeixen en el 
coneixement dels principals  fets de protagonisme  i  influència de  les dones al 
llarg de la història com a motor de canvi i transformació social. 

 
Els i les alumnes de secundària: 
 

• Assumeixen  la  responsabilitat  en  la  construcció  del  seu  propi  model  de 
masculinitat  i  feminitat.  Desenvolupen  de  manera  responsable,  crítica  i 
autònonoma la construcció del seu propi model de masculinitat i feminitat. 
 



• Reconeixen  les semblances  i diferències de gènere com a element enriquidor 
de  les  relacions  interpersonals.  Reflexionen  de  manera  crítica  sobre  les 
semblances  i diferències de gènere com a element enriquidor de  les relacions 
interpersonals. 

 
• Valoren  el  paper  de  la  dona  i  els  sabers  femenins  com  a motor  de  canvi  i 

transformació  social. Reivindiquen  el paper de  la dona  i  els  sabers  femenins 
com a motor de canvi i transformació social. 

 
• Coneixen  els  drets  i  deures  individuals  i  col∙lectius  en  qüestió  de  gènere. 

Defensen  i promouen els drets  i deures  individuals  i col∙lectius en qüestió de 
gènere. 

 
• Coneixen  les  situacions de desigualtat,  injustícia  i discriminació per motiu de 

gènere,  sexe  o  opció  afectivosexual.  Denuncien  i  actuen  davant  de  les 
situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per motiu de gènere, sexe o 
opció afectivosexual. 

 
• Reconeixen    la pluralitat de models de masculinitat  i feminitat en  les societats 

actuals. Reflexionen  i  valoren  sobre  la  pluralitat  de models  de masculinitat  i 
feminitat en les societats actuals. 

 
• Analitzen el protagonisme i influència de les dones i els sabers femenins al llarg 

de  la  història  com  a motor  de  canvi  i  transformació  social.  Reivindiquen  el 
protagonisme  i  influència  de  les  dones  i  els  sabers  femenins  al  llarg  de  la 
història com a motor de canvi i transformació social. 

 


