
 
 
GÈNERE 
 
Proposta  de  gradació  de  continguts  d’aprenentatge  i  indicadors  d’assoliment  en 
l’educació obligatòria  
 
Bloc C: Estereotips, prejudicis i discriminacions 
 
 

• Estereotips i prejudicis envers la identitat de gènere, la identitat sexual i l’opció 
afectivosexual 

o Estereotips  sexistes  i  la  seva  influència  en  l’establiment  d’un  sistema 
desigual 

o Prejudicis  sexistes  i  la  seva  importància  en  la  creació  de  desigualtats 
socials i culturals 

o Llenguatges, discursos, pràctiques  i  situacions discriminatòries per  raó 
de gènere, sexe o opció afectiva sexual. 
 

• Discriminacions  i fòbies envers  la diversitat d’identitats de gènere, d’identitats 
sexuals i opcions afectivosexuals 

o Llenguatge sexista 
o Homofòbia, lesbofòbia, bifòfia i transfòbia 
o Relacions abusives i tipologies de violència 
o Eines, mecanismes  i recursos de prevenció  i protecció en situacions de 

discriminació i vulnerabilitat 
�
Objectius de ‘Estereotips, prejudicis i discriminacions’ 
 
Al finalitzar l’educació obligatòria, els i les alumnes han de ser competents per: 
 

• Tenir  una  visió  crítica  envers  els  estereotips  de  gènere  en  les  diferents 
dimensions i àmbits personals i socials. 

• Manifestar  actituds  cooperatives,  solidàries  i  crítiques  davant  situacions  de 
discriminació per motiu de génere, sexe i opció afectivosexual. 

• Rebutjar els comportaments  i actituds discriminatòries en diferents àmbits de 
la vida 

• Reflexionar  críticament  sobre  els  propis  prejudicis  envers  les  diferents 
identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals. 

• Usar i proposar diferents eines, mecanismes i recursos de prevenció i  protecció 
en situacions de discriminació i vulnerabilitat per motiu de gènere, sexe o opció 
afectivosexual. 

• Reflexionar  críticament  sobre    els  diferents  estereotips,  prejudicis  i 
discriminacions  envers  la  identitat  de  gènere,  la  identitat  sexual  i  l’opció 
afectivasexual de les persones 



 
Gradació  de  continguts  d’aprenentatge  de  ‘Estereotips,  prejudicis  i  discriminacions’: 
indicadors d’assoliment 
 

  Primària  Secundària 
1  Presentació  dels 

diferents  estereotips 
de  gènere  en  les 
diferents dimensions i 
àmbits  personals  i 
socials 

Identificació  dels 
diferents  estereotips  de 
gènere  en  les  diferents 
dimensions  i  àmbits 
personals i socials 

Aprofundiment  en  els 
diferents  estereotips  de 
gènere  en  les  diferents 
dimensions  i  àmbits 
personals i socials 

Valoració  negativa  dels 
estereotips  de  gènere  en 
les diferents dimensions  i 
àmbits personals i socials 

Visió  crítica  envers  els 
estereotips  de  gènere  en  les 
diferents  dimensions  i  àmbits 
personals i socials. 

2  Observació  de 
diferents  actituds 
cooperatives, 
solidàries  i  crítiques 
davant  situacions  de 
discriminació  per 
motiu de gènere, sexe 
i opció afectivosexual 

Pràctica  de  diferents 
actituds  cooperatives, 
solidàries  i  crítiques 
davant  situacions  de 
discriminació  per  motiu 
de  gènere,  sexe  i  opció 
afectivosexual 

Ús  de  diferents  actituds 
cooperatives,  solidàries  i 
crítiques  davant  situacions 
de  discriminació  per motiu 
de  gènere,  sexe  i  opció 
afectivosexual 

Assumpció  de  l’ús  de 
diferents  actituds 
cooperatives,  solidàries  i 
crítiques  davant 
situacions  de 
discriminació  per  motiu 
de  gènere,  sexe  i  opció 
afectivosexual 

Manifestació  d’actituds 
cooperatives,  solidàries  i 
crítiques    davant  situacions    de 
discriminació  per  motiu  de 
gènere,  sexe  i  opció 
afectivosexual 

3  Presentació  de 
comportaments  i 
actituds 
discriminatòries  en 
diferents àmbits de  la 
vida 

Identificació  de 
comportaments  i actituds 
discriminatòries  en 
diferents  àmbits  de  la 
vida 

Aprofundimenten  els 
comportaments  i  actituds 
discriminatòries  en 
diferents àmbits de la vida 

Valoració  negativa  de 
comportaments  i actituds 
discriminatòries  en 
diferents  àmbits  de  la 
vida 

Rebuig  de  comportaments  i 
actituds  discriminatòries  en 
diferents àmbits de la vida 

4  Observació  dels 
propis  prejudicis 
envers  les  diferents 
identitats  de  gènere, 
identitats  sexuals  i 
opcions 
afectivosexuals 

Identificació  dels  propis 
prejudicis  envers  les 
diferents  identitats  de 
gènere,  identitats  sexuals 
i opcions afectivosexuals 

Aprofundiment  en  els 
propis prejudicis envers  les 
diferents  identitats  de 
gènere,  identitats  sexuals  i 
opcions afectivosexuals 

Valoració  negativa  dels 
propis  prejudicis  envers 
les diferents identitats de 
gènere, identitats sexuals 
i opcions afectivosexuals 

Reflexió  crítica  dels  propis 
prejudicis  envers  les  diferents 
identitats de gènere,  identitats 
sexuals  i  opcions 
afectivosexuals 

5  Introducció  en  les 
diferents  eines, 
mecanismes  i 
recursos de prevenció 
i    protecció  en 
situacions  de 
discriminació  i 
vulnerabilitat  per 
motiu de gènere, sexe 
o opció afectivosexual 

Identificació  de  les 
diferents  eines, 
mecanismes i recursos de 
prevenció  i   protecció en 
situacions  de 
discriminació  i 
vulnerabilitat  per  motiu 
de  gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

Coneixement  de  les 
diferents  eines, 
mecanismes  i  recursos  de 
prevenció  i    protecció  en 
situacions de discriminació i 
vulnerabilitat  per motiu  de 
gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

Valoració  i  ús  de  les 
diferents  eines, 
mecanismes i recursos de 
prevenció  i   protecció en 
situacions  de 
discriminació  i 
vulnerabilitat  per  motiu 
de  gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

Ús  i proposició de  les diferents 
eines,  mecanismes  i  recursos 
de  prevenció  i    protecció  en 
situacions  de  discriminació  i 
vulnerabilitat  per  motiu  de 
gènere,  sexe  o  opció 
afectivosexual 

6  Presentació  dels 
diferents  estereotips, 
prejudicis  i 
discriminacions 
envers  la  identitat de 
gènere,  la  identitat 
sexual  i  l’opció 
afectivosexual 

Identificació  dels 
diferents  estereotips, 
prejudicis  i 
discriminacions  envers  la 
identitat  de  gènere,  la 
identitat  sexual  i  l’opció 
afectivosexual 

Coneixement dels diferents 
estereotips,  prejudicis  i 
discriminacions  envers  la 
identitat  de  gènere,  la 
identitat  sexual  i  l’opció 
afectivosexual 

Valoració  dels  diferents 
estereotips,  prejudicis  i 
discriminacions envers  la 
identitat  de  gènere,  la 
identitat  sexual  i  l’opció 
afectivosexual  de  les 
persones 

Reflexió  crítica  dels  diferents 
estereotips,  prejudicis  i 
discriminacions  envers  la 
identitat de gènere, la identitat 
sexual  i  l’opció  afectivasexual 
de les persones 

 
 



Criteris d’avaluació de ‘Estereotips, prejudicis i discriminacions’ 
 
Els i les alumnes de primària: 
 

• Identifiquen els diferents estereotips de gènere existents. Aprofundeixen en els 
diferents  estereotips  de  gènere  existents.  Practiquen  diferents  actituds 
cooperatives,  solidàries  i  crítiques  davant  de  situacions  de  discriminació. 
Apliquen  diferents  actituds  cooperatives,  solidàries  i  crítiques  davant  de 
situacions de discriminació. 

• Identifiquen  els  propis  prejudicis  envers  les  diferents  identitats  de  gènere, 
identitats  sexuals  i opcions  afectivosexuals. Comuniquen els propis prejudicis 
envers  les  diferents  identitats  de  gènere,  identitats  sexuals  i  opcions 
afectivosexuals. 

• Identifiquen diferents eines, mecanismes i recursos de prevenció i protecció en 
situacions de discriminació. Defineixen diferents eines, mecanismes  i recursos 
de prevenció i protecció en situacions de discriminació. 

• Entenen  els  diferents  estereotips,  prejudicis  i  discriminacions  existents  per 
motiu  de  gènere,  identitat  sexual  i  opció  afectivosexual.  Comprenen  els 
diferents  estereotips,  prejudicis  i  discriminacions  existents  per  motiu  de 
gènere, identitat sexual i opció afectivosexual. 

 
Els i les alumnes de secundària: 
 

• Valoren  negativament  els  estereotips  de  gènere.Tenen  una  visió  crítica  i 
reflexiva envers els estereotips de gènere existents. 

• Assumeixen la importància de l’ús d’actituds cooperatives, solidàries i crítiques 
davant situacions de discriminació. Expliciten  actituds cooperatives, solidàries i 
crítiques davant de situacions de discriminació. 

• Són  capaços  de  valorar  negativament  els  comportaments  i  actituds 
discriminatòries  en  diferents  situacions  i  àmbits  de  la  vida.  Rebutgen  els 
comportaments i actituds discriminatòries en diferents situacions i àmbits de la 
vida. 

• Reconeixen  els  propis  prejudicis  envers  les  diferents  identitats  de  gènere, 
identitats  sexuals  i  opcions  afectivosexuals.  Reflexionen  de manera  crítica  i 
transformadora  sobre  els  propis  prejudicis  envers  les  diferents  identitats  de 
gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals. 

• Coneixen  les  eines,  mecanismes  i  recursos  de  prevenció  i  protecció  en 
situacions de discriminació  i vulnerabilitat per motiu de gènere,  sexe o opció 
afectivosexual. Proposen eines, mecanismes i recursos de prevenció i protecció 
en situacions de discriminació i vulnerabilitat per motiu de gènere, sexe o opció 
afectivosexual. 

• Valoren els diferents estereotips, prejudicis i discriminacions envers la identitat 
de  gènere,  la  identitat  sexual  i  l’opció  afectivosexual  de  les  persones. 
Reflexionen de manera crítica i transformadora sobre els diferents estereotips, 
prejudicis  i discriminacions envers  la  identitat de gènere,  la  identitat  sexual  i 
l’opció afectivosexual de les persones. 


