
1 
 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 
INFORME DE TRANSVERSALITAT DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 2019 

 
 

INDICADORS DE GÈNERE ESPECÍFCS 

 
Indicadors europeus en l’espai Visualització de dades  
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/visualitzacio/: 
Valors que s’especifiquen de l’àmbit català i que es poden comparar amb els valors dels estats membres de 
la Unió Europea i amb Espanya de forma visual, amb mapa interactiu en què en clicar apareix la dada de 
l’estat i amb gràfica lineal que permet comparar l’evolució de Catalunya, Espanya i Europa durant els últims 
anys. Entre d’altres: 
 

 Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys): homes 23,3; dones 12,2 (any 2019)  

 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys: homes 7,8; dones 10,8 (any 2019) 

 Població no ocupada de 18 a 24 anys que no cursa estudis: homes 16,3; dones 16,00 (2018) 
 
Indicadors de personal al servei de l’administració educativa 
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/personal-administracio-
educativa/). Entre d’altres:    
 
Personal docent dels centres docents públics. Catalunya 2018-2019          

 Mestres d’educació infantil i primària: dones 86,3; homes 13,7  

 Professors d’ensenyaments secundaris, d’escoles oficials d’idiomes, i d’arts plàstiques i disseny: 
dones 64,1; homes 35,9 

 Professors tècnics de formació professional i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: dones 
47,8; homes 52,2  
 

Càrrecs directius dels centres docents públics. Catalunya 2018-2019 

 Direcció del centre: dones 69,9; homes 30,1  

 Equip directiu del centre: dones 74,4; homes 25,6 

 Coordinació no directiva: dones 70,9; homes 29,1  
 
Incidència de la repetició de curs en l’avaluació de quart d’ESO del 2019, per competències. Dades 2019 
El Consell Superior d’Avaluació de Dades del Sistema Educatiu publica Tast de dades, notes mensuals 
d’avaluació rellevants que afecten un aspecte concret del sistema educatiu. Per exemple, a setembre 2019 
es planteja Quina incidència té la repetició de curs en l’avaluació de quart d’ESO del 2019, per competències?, 
en què s’estudien les variables repetició de curs, complexitat de centre i sexe per les diverses competències. 
En competència cientificotecnològica, l'alumnat no repetidor obté 12,0 punts més de mitjana que l'alumnat 
repetidor, mentre que l'alumnat dels centres de nivell baix de complexitat obté 11,6 punts més de mitjana 
que el dels centres d'alta complexitat. La variable sexe aporta 1,4 punts a favor dels nois (dades 2019). 
 

 Els primers indicadors són indicadors robustos i regulars. L’indicador del Tast de dades és un 
indicador irregular però que ens aporta una reflexió mensual sobre dades.  

 

 
Relacionar entre 5 i 10 indicadors de gènere específics de l’àmbit sectorial del departament, i adjudicar el valor 

quantitatiu del darrer any disponible. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/visualitzacio/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/personal-administracio-educativa/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/personal-administracio-educativa/
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INFORMES D’IMPACTE DE GÈNERE DE PROJECTES NORMATIUS 

Núm. de projectes 
normatius elaborats durant 
l’any 

4 Núm. de projectes 
normatius que s’han de 
sotmetre al tràmit  

4 Núm. de projectes 
normatius sotmesos 
al tràmit 

4 

 

PRESSUPOSTOS ESPECÍFICS DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

Actuacions Pressupost 

-Professorat formador en Coeducació i perspectiva de gènere: Coeduca’t 
(formació de formadors) 
 
-Creació de materials Coeduca’t amb el currículum 
 
- Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista: 
aportacions i creació de materials 
 
-Programa de prevenció de la violència masclista: assessorament a zones, 
tallers a alumnat i famílies 
 
-Formació en línia en coeducació per a professorat 
 
-Formació en línia en prevenció de la violència masclista per a 
professorat 
 
-Adquisició de materials coeducatius a centres de secundària/centres de 
recursos pedagògics 
 
-Formació al PAS, PAE en temes de coeducació  
 
-Formació a alumnat de centres de formació d’adults interns en seu 
penitenciària 
 
-Creació de materials per a escoles d’adults 
 

 
 

Total:                           1.154.465,85€ 

 

EQUIP DE GÈNERE / GRUP DE TREBALL DE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE (GTTG) 

Comissió de 
seguiment del pla 
d’igualtat de gènere 
en el sistema 
educatiu 

Composició: 
Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació 
Subdirecció General de Funció Directiva i 
Lideratge Pedagògic 
DG de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial 
DG de Centres Públics 
DG d’Innovació, Recerca i Cultura Digital 
Direcció de Serveis (amb representant del 
Servei de Formació) 
Direcció General de Professorat i Personal 
de Centres Públics 

Núm. persones 
membres 
              16  
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Direcció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa 
DG de Currículum i Personalització 
Direcció General de Centres Concertats i 
Centres Privats 

Equip de Gènere-
Grup de coeducació 

Composició: 
 
-Representant DG FPI i ERE 
-Representant DG Currículum i 
Personalització 
-Representat DG Innovació, Recerca i 
Cultura Digital 
-Representat d’Educació al Llarg de la 
Vida 
-Responsable de Polítiques de gènere i    
altres programes transversals 
 
 

% dedicació referent de 
gènere 
15% 
 
20% 
 
90% 
 
15% 
 
90% (gener-juliol); 
100% (a partir de 
setembre) 

 

Equip de coeducació 
amb el Currículum 

4 tècniques docents 
1 tècnica docent del Servei de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
Professorat 
Cap del Servei de Currículum d’Educació 
Infantil i Primària 

  

Núm. reunions/any  

Pla de treball i valoració del GTTG: 
 
Comissió de seguiment del pla d’igualtat de gènere en el sistema educatiu. Durant 2019, s’ha elaborat el 
Pla anual d’actuacions curs 2018-19 i, a posteriori, dos documents d’anàlisi: Memòria Pla anual d’actuacions 
curs 2018-19 i Avaluació del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 2015-2019. Es reuneix a 
principi de curs i a final de curs (enguany a setembre 2019). Implica també un treball via missatges de correu 
electrònic o telefònicament. 
 
La feina del grup de coeducació, que depèn de la Comissió de seguiment del pla d’igualtat de gènere en el 
sistema educatius, ha consistit a compartir els projectes finançats pel Pacto de Estado contra la violència de 
genero _en certa mesura_, treballar documents com “Proposta de funcions de les persones impulsores de 
les mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones dins dels consells 
escolars”, rebre la visita de pràctica coeducativa o de prevenció de la violència masclista d’interès per a totes 
les unitats (Àngels disfressats de dimoni), preparar coordinadament la notícia per al 8 de març  i el 25 de 
novembre amb proposta d’actuacions i recursos per a la comunitat educativa, preparar l’acte als serveis 
centrals per al 25 de novembre. A més de les reunions dutes a terme (4), s’ha treballat en reunions bilaterals, 
via missatge de correu electrònic o telefònicament. Considerem que caldria compartir més els projectes 
desenvolupats per les diferents unitats i poder desenvolupar més treball conjuntament per sumar i 
coordinar esforços, a nivell tècnic. 
 
Durant el curs 2018-2019 i especialment durant 2019 s’ha treballat des de la a DG de Currículum i 
Personalització amb un grup estable de 4 persones, liderades per la cap del Servei de Currículum d’Educació 
Infantil i Primària, i en col·laboració amb una tècnica docent del Servei de Formació i Desenvolupament del 
Professorat. L’equip ha dut a terme sessions de treball setmanals i ha gestat el programa Coeduca’t amb el 
currículum. De gener a abril 2019 ha dut a terme una anàlisi de detecció en el currículum de manera de 
posar en relleu els continguts de gènere i proposar aquell contingut de gènere que s’hi podria encabir, a 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/Memoria_Pla_igualtat.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/Memoria_Pla_igualtat.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/Avaluacio_Pla_Igualtat.pdf
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infantil, primària i secundària. S’han treballat qüestions de gestió d’aula, formes d’atenció a l’alumnat, 
lideratge a l’alumnat, llenguatge... Elaboració de decàleg-resum. Alhora s’han rebut diferents entitats, de 
manera que se n’ha pogut recollir les seves aportacions valuoses per a la coeducació. S’ha reunit amb 
periodicitat setmanal. A partir de maig 2019, s’inicià el curs Professorat formador en Coeducació i 
perspectiva de gènere: Coeduca’t. És un grup que té la voluntat de ser estable en el temps. 
 
Cal esmentar també els referents de coeducació dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del 
Consorci d’Educació de Barcelona. En total són 10 referents que han estat convocats periòdicament per la 
cap del Servei de Currículum d’Educació Infantil i Primària. En aquestes reunions també hi ha participat el 
Servei de Formació i Desenvolupament del Professorat i el Servei d’Escola i Família. 
 

Altres grups de treball o xarxes de gènere del departament: 
 
Comissió de coordinació de polítiques d’igualtat, liderada per la Direcció de Serveis, creada com a grup 
transversal amb la participació de representants de totes les unitats del departament. La seva finalitat és  
poder compartir propostes, actuacions i dades de gènere, més enllà de la Comissió de seguiment del pla 
d’igualtat de gènere en el sistema educatiu. Hi ha hagut tres sessions que han facilitat valorar l’abordatge 
de la igualtat de gènere del Departament d’Educació.  
 

 

 

CONCLUSIONS DE LA SESSIÓ DIAGNÒSTICA DEL GRUP DE TREBALL DE LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE  

Des de la Comissió de Coordinació de Polítiques  d’Igualtat es plantegen dos àmbits de treball per a la igualtat 
de gènere al Departament d’Educació, en resposta als dos objectius del Pla per a la igualtat de gènere en el 
sistema educatiu: 
 

 un primer objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i 
dones en les polítiques educatives, coordinat per la Direcció de Serveis. 

 

 un segon objectiu de promoure la coeducació dins l’àmbit del centre educatiu, coordinat per la 
Direcció General de Currículum i Personalització. 

 
Això implica grups de treball diferenciats, en certa mesura, si bé cal treballar coordinadament i estretament. 
 
En tot cas, el nou Pla d’igualtat de gènere en el sistema educatiu partirà d’aquesta reflexió. S’ha arribat a la 
conclusió que les diferents unitats del Departament es trobem identificades amb un dels dos objectius del 
treball per la igualtat de gènere o amb els dos.  
 
Finalment, s’ha decidit prorrogar el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 2015-2019, com a 
mínim un curs més, i començar a traçar com s’elaborarà el nou pla a partir d’una comissió participativa 
formada per entitats feministes i experts i expertes dins l’àmbit universitari i de l’administració, així com 
representants d’altres institucions la participació dels quals es consideri rellevant.  

 
Relacionar sintèticament les conclusions d’una sessió del GTTG departamental convocada específicament per a fer 

una valoració global de les polítiques de transversalitat de la perspectiva de gènere del departament: àmbits 

d’anàlisi treballats en anteriors ITG, detecció de mancances, visualització de millores assolides, proposta d’eines 

per promoure la perspectiva de gènere al departament, etc. 
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VALORACIÓ DE LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE EN ELS ORGANISMES DEPENDENTS* 

 
 

Realitzar una valoració sintètica de la situació de la transversalitat de gènere en els organismes autònoms i el 

sector públic dependents del departament: iniciatives, coordinació i xarxes, referents de gènere, inclusió de la 

perspectiva de gènere en els seus plans operatius específics, plans d’igualtat, etc. 

PLA DE MILLORA DE L’EQUITAT DE GÈNERE DEPARTAMENTAL 2019 

PLA DE MILLORA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS DEL CURS 2018-2019: 
(detectar un espai de millora de l’equitat de gènere a nivell intradepartamental i/o sectorial, i plantejar una actuació de millora 

específica i focalitzada) 

 

Autodiagnosi: 
La memòria d’actuacions del curs 2017-2018 
 

Objectius: 
- Incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva dels homes i les dones en les diferents 
polítiques educatives. 
-Promoure la coeducació. 

Accions: 
- Confegir l’evolutiu per tal que informàticament es puguin obtenir les dades desagregades i freqüències 

relatives de la composició dels consells escolars dels centres públics d’educació secundària. 

- Manteniment de la perspectiva de gènere en les clàusules de contractació i de disseny dels espais escolars. 

-Incorporar a la guia d’orientació la perspectiva de gènere. 

-Elaboració de recursos per a la prevenció de la violència masclista en els centres escolars. 

-Protocol de Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre iguals 

- Elaboració de materials d’educació sexual i afectiva. 

-Elaboració d’un protocol d’actuació per a la intervenció dels fills i filles víctimes de violència masclista en 

l’àmbit educatiu. 

-Col·laborar amb les universitats i amb l’ICE per incloure la perspectiva de gènere i la coeducació dins dels 

plans formatius del professorat. 

 
 

Responsables Temporització Indicadors 

Unitat directiva responsable  
(veure document memòria) 
 

Curs 2018-2019 -Realitzat/No realitzat/En procés 
 

Resultats: 
- Confegir l’evolutiu per tal que informàticament es puguin obtenir les dades desagregades i freqüències 

relatives de la composició dels consells escolars dels centres públics d’educació secundària. REALITZAT 

- Manteniment de la perspectiva de gènere en les clàusules de contractació i de disseny dels espais escolars. 

NO REALITZAT 

-Incorporar a la guia d’orientació la perspectiva de gènere. NO REALITZAT 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/Memoria_Pla_igualtat.pdf
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-Elaboració de recursos per a la prevenció de la violència masclista en els centres escolars. REALITZAT 

-Protocol de Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre iguals. REALITZAT 

- Elaboració de materials d’educació sexual i afectiva. EN PROCÉS 

-Elaboració d’un protocol d’actuació per a la intervenció dels fills i filles víctimes de violència masclista en 

l’àmbit educatiu. NO REALITZAT 

-Col·laborar amb les universitats i amb l’ICE per incloure la perspectiva de gènere i la coeducació dins dels 

plans formatius del professorat. NO REALITZAT 

 
 

Avaluació: 
De les dades globals de la memòria del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 2018-2019, 

s’observa que el 70,6 % de les actuacions previstes per al curs 2018/2019 s’han dut a terme, un 22,4 % estan 

en procés d’elaboració i un 7,0 % no s’han realitzat. Cal assenyalar el compromís, per part de les unitats 

responsables, d’executar les actuacions no iniciades en el curs 2019-2020.  

 

Val a dir que, referent a les accions que vam decidir consignar com a pla de millora en l’elaboració de 

l’Informe de transversalitat de la perspectiva de gènere 2018 i a les quals ara retem compte, el nivell de 

satisfacció és molt inferior. 

 

Això és així perquè per algunes de les actuacions previstes pel Pla es necessita més marge de temps que un 

curs escolar per portar-les a termes, si bé, encara que es formuli un no realitzades, això no treu que s’estigui 

treballant en aquest punt. Per exemple, quant al manteniment de la perspectiva de gènere en les clàusules 

de contractació i de disseny dels espais escolars no s’ha realitzat, però en els centres nous no es fa distinció 

entre homes i dones en els rètols dels serveis, així com no es pavimenta la pista esportiva com es feia abans. 

  

Referent a l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la intervenció dels fills i filles víctimes de violència 

masclista en l’àmbit educatiu, l’actuació no s’ha dut a terme, si bé s’han elaborat indicacions per a fills i filles 

víctimes de violència masclista en els documents d’organització i gestió de centres curs 2019/2020, s’han 

anat resolent les incidències amb DG Famílies, cosa que ha comportat espais de reflexió i el treball coordinat 

de diferents unitats del Departament.  

 

Ha estat un moment de canvi de manera de treballar i iniciar nous projectes. A gener 2019, des de la Direcció 

General de Currículum i Personalització s’ha anat treballant com incloure la coeducació al currículum, cosa 

que ha estat l’inici del disseny del programa que després s’ha anomenat Coeduca’t amb el currículum. La 

finalitat del programa és ajudar els centres educatius d’infantil, primària i secundària a treballar de forma 
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explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de 

sexualitat.  

 

A maig ha començat la formació de formadors amb el compromís que els i les participants de la formació 

duran a terme la formació als equips impulsors de centre durant el curs 2019-2020. L’objectiu del programa 

formatiu és oferir coneixement, estratègies i metodologies als i les formadores de docents que hauran 

d’impulsar la coeducació als centres, cosa que pressuposarà fer una diagnosi amb perspectiva de gènere del 

centre i a establir i implementar una pla de treball per avançar en la pràctica coeducativa a l’aula i al centre. 

 

Altrament, des de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, durant la primavera, s’ha 

treballat el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat, així 

com els materials de formació a l’alumnat i les famílies, que són fruit de la part preventiva del protocol. A 

octubre el Programa formatiu de prevenció de la violència masclista ha pres forma, cosa que ha possibilitat 

dur a terme formació al professorat, alumnat i famílies de centres educatius de primària i secundària. Tota 

aquesta comesa d’elaboració del protocol, elaboració de materials, implementació de formació a centres ha 

significat un treball intens de l’equip del Servei d’Escola i Família. 

 

Dins del Programa STEAMcat, es promocionen les vocacions cientificotecnològiques. Aquest 2019 ha 

comportat l’acompanyament de 50 centres.  

En el marc del programa s’ha dut a terme la iniciativa "100tífiques", a propòsit del dia internacional de la 

dona i la nena en la ciència, va portar 100 investigadores a les escoles catalanes per fomentar la vocació 

científica entre les nenes i els nens i destacar la rellevància de la dona a la ciència, organitzat per la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Departament d’Educació.  L’ acte per fomentar les vocacions 

cientificotècniques entre les nenes i els nois a les nostres escoles tingué la xerrada inaugural d’Ada E. 

Yonath, premi Nobel de química.  

Igualment, dins del Programa STEAMcat, el Departament d’Educació va participar al YOMO, un gran 

aparador de ciència i tecnologia que tingué lloc a Barcelona del 26 de febrer al 2 de març de 2019 a La Farga 

de L’Hospitalet. Des d’activitats pràctiques i interactives, fins a tallers i xerrades per aprofundir, activitats 

per a tots i totes des dels 6 als 18 anys, amb el professorat. A més a més les tardes a YOMO estan obertes 

als docents que volen conèixer YOMO i aprendre sobre com poden utilitzar la tecnologia per fer un canvi 

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/programa-steamcat/
https://www.fundaciorecerca.cat/ca/sala-de-premsa/517-la-iniciativa-100tifiques-porta-100-investigadores-a-les-escoles-catalanes-per-fomentar-la-vocacio-cientifica-entre-les-nenes-i-els-nens-i-destacar-la-rellevancia-de-la-dona-a-la-ciencia
https://www.donesiciencia.cat/
https://www.donesiciencia.cat/
https://www.donesiciencia.cat/100tifiques-2019/
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/100tifiques-100-escoles-de-catalunya
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positiu en la seva docència. Ha comportat un treball estret entre la Direcció General d’Innovació, Recerca i 

Cultura Digital i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

També volem constatar la proposta d’actuació i facilitació de recursos que es posen a disposició dels centres 

per tal de sensibilitzar del valor de l’equitat, el rebuig de les violències masclistes, a propòsit de dates 

d’interès: Dia internacional de les dones 2019; Dia internacional contra l’homofòbia i transfòbia 2019; Dia 

internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones #obrimelsulls25N; Dia mundial de la sida 

2019. 

 

 
 
 

PLA DE MILLORA DE L’EQUITAT DE GÈNERE DEPARTAMENTAL 2020 

PLA DE MILLORA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS 2019-2020: 
 
(detectar un espai de millora de l’equitat de gènere a nivell intradepartamental o sectorial, i plantejar una actuació de millora 

específica i focalitzada) 

 

Autodiagnosi: 
Avaluació del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 2015-2019 
 

Objectius: 
- 
- 

Accions: 
- Creació de grup de treball per avaluar el model de llengua del Departament, redacció de recomanacions 
de gènere en la llengua escrita i difusió de la guia a tots els centres 
 
- Creació de guia per la redacció del Document Pedagògic d’Espais: redacció i disposició a centres 
 
- Formació Coeduca’t amb el currículum als equips impulsors del centre  
 
-Bloc actiu del programa Coeduca’t amb el currículum 
 
-Elaboració de materials del programa Coeduca’t amb el currículum 

 
-Programa formatiu de prevenció de la violència masclista: formació a zona, tallers a alumnat i famílies 
 
-Guia diversitat afectivosexual 
 
 

Responsables Temporització Indicadors 

-Unitat directiva responsable 
 
 

Curs 2019-2020 - Realitzat/No realitzat/En procés 
- Nombre de centres implementats 
- Nombre de documents elaborats 
.... 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/diainternacionaldones/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-inter-contra-homo-trans/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/dates-interes/eliminacio-violencia-dones/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/dates-interes/eliminacio-violencia-dones/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-mundial-de-la-sida-2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-mundial-de-la-sida-2019/
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/Avaluacio_Pla_Igualtat.pdf

