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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
Aquesta càpsula pretén aportar els coneixements bàsics per poder realitzar una diagnosi social introduint la perspectiva de gènere. Per assolir aquest objectiu, cal conèixer les eines necessàries per poder aplicar els conceptes bàsics sobre desigualtats de
gènere en una diagnosi concreta. La persona que finalitzi amb èxit aquesta càpsula serà capaç d’identificar quins aspectes cal
valorar perquè una diagnosi incorpori la perspectiva de gènere, i saber en quins punts cal corregir o aprofundir anàlisis cegues al
gènere per tal que deixin de ser-ho.
Aquesta primera càpsula sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els projectes s’acompanya d’un vídeo de suport a
partir d’un exemple pràctic. Per cursar-la amb èxit és necessari conèixer els continguts del document complementari Conceptes
bàsics de la perspectiva de gènere. També es pot complementar amb la lectura de la Guia 1. La perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte.
CONTINGUTS:
Inclou tres unitats: la primera explica què és el marc de referència d’un projecte, i permet familiaritzar-se amb la perspectiva de
gènere i la seva importància; la segona inclou un treball més específic sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en els
continguts d’una diagnosi, i la tercera introdueix els conceptes bàsics sobre les metodologies de recollida i anàlisi d’informació.
DURADA:
5 hores.
AUTOAVALUACIÓ:
La càpsula permet una autoavaluació mitjançant un test interactiu al final de cada unitat i un exercici final amb un model de resposta.

Càpsula

Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte • 3

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
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1.1 EL MARC DE REFERÈNCIA EN UNA DIAGNOSI
Un projecte és el conjunt coherent d’activitats realitzades a partir d’un conjunt de recursos disponibles, d’acord amb una metodologia concreta, en un temps determinat i amb la finalitat d’assolir uns resultats prèviament definits per canviar una realitat concreta. Un projecte implica observar la realitat, entendre-la i intervenir-hi per canviar-la. Així doncs, un projecte es construeix a partir de
la detecció d’un problema o la necessitat de canvi de la realitat: una diagnosi.
És important que la diagnosi de la realitat des d’on es preveu la intervenció sigui ajustada, tingui precisió i parteixi d’unes hipòtesis
ben fonamentades sobre les causes i els efectes relacionats amb el problema social que s’ha de canviar. D’aquesta manera, es
podrà planificar i desplegar millor la intervenció, i generar un impacte positiu sobre la realitat. Per contra, si no es planteja ade-

AUTOAVALUACIÓ FINAL
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quadament la diagnosi, hi pot haver conseqüències negatives, com podria ser el no assoliment de l’impacte desitjat, un impacte
negatiu sobre la problemàtica detectada o un impacte negatiu sobre altres aspectes de la realitat que no es preveien.
El com i des d’on s’analitza la realitat és el que s’anomena «marc de referència» d’un projecte; això és, la nostra pròpia mirada; el
marc de referència, doncs, és una interpretació general sobre les causes del problema o la necessitat que justifica el projecte.
Així doncs, cal ser conscients dels possibles biaixos fruit d’idees preconcebudes o d’omissió d’informació, i procurar aproximar-se
al màxim i de manera objectiva al context i la situació de partida de la població destinatària.
El marc de referència sempre és la base d’un diagnòstic. Pot ser explícit i reflexionat, o bé ser implícit. Sovint aquest marc de
referència pot reflectir la manera en què les persones que han elaborat el projecte han estat socialitzades, els coneixements
que han adquirit o els valors amb els quals les han educat. Tot plegat està directament vinculat al sistema d’organització social, econòmic, polític i cultural que impera en la societat i la seva evolució històrica. Per aquesta raó, és important explicitar
el marc de referència i fer-hi una revisió crítica, per assegurar-nos que no conté biaixos fruit de la pròpia posició social o dels
propis prejudicis. En aquest sentit, el marc de referència pot estar marcadament esbiaixat per idees i valors de gènere que l’im-
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EN UNA DIAGNOSI

pregnen de manera més o menys conscient. És necessari tenir-ho present i procurar detectar-ho i revertir-ho incorporant-hi la
perspectiva de gènere.

EXEMPLE: PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL MARC DE REFERÈNCIA D’UN PROJECTE
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

Abans d’emprendre cap acció, cal que comprenguem el motiu pel qual, ara per ara, malgrat que hi ha una igualtat reconeguda per llei, no podem considerar que hi ha una igualtat real i efectiva entre homes i dones.

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

El fet que actualment moltes dones pateixin discriminacions tant en l’àmbit familiar com en el professional o social no és una
casualitat ni una qüestió generacional, sinó fruit d’un fenomen complex que neix de la pròpia manera d’organitzar-nos la nostra
societat. Les lleis han anat canviant i avançant cap a una major igualtat entre homes i dones, però els canvis socials i la transformació de valors no s’ha produït amb la mateixa velocitat i molta part de la població creix o ha crescut amb una visió molt
desigual sobre els drets dels homes i els de les dones.
Per comprendre per què no hi ha una correspondència entre el pla legal i la realitat quotidiana, doncs, hem de reflexionar sobre
quin és i quin ha estat el nostre sistema d’organització social al llarg de la història; només analitzant això podrem entendre com
encara avui hi ha desigualtats entre homes i dones, com es reprodueixen i per què es justifiquen.
Els homes d’un determinat estrat social han tingut pràcticament en exclusiva el poder polític basat en l’autonomia per prendre
decisions, l’accés a la informació, la visibilitat i la representació pública. També han gaudit del dret a exercir aquest poder sobre
les persones de qualsevol altre estrat social, incloent-hi el propi.

Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte • 5

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

Les societats patriarcals, a més a més, han generat una visió del món androcèntrica, és a dir, que la realitat s’ha enfocat, explicat
i organitzat a partir de referents masculins. La mateixa paraula ja ho diu: andro-, arrel que prové del grec clàssic i que significa
‘home’, i -centrisme, que significa ‘centrat en’.
Les conseqüències de l’androcentrisme són, d’una banda, la confusió entre els termes home i humà, com si tot allò inherent a
l’home fos directament inherent a la humanitat, i de l’altra, la invisibilització de les dones, és a dir, que aquestes caiguin en l’oblit
i no siguin tingudes en compte.
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DE LA METODOLOGIA
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Font: NEUS ALBERICH i SÍLVIA NUGUEIZ. Joves i inclusió social: conceptes bàsics, interculturalitat i gènere. Escola d’Administració Pública de Catalunya.

1.2 Què és la pertinença de gènere?
Un cop incorporat un marc de referència amb perspectiva de gènere caldrà, en primer lloc, verificar la pertinença de gènere del projecte i, en segon lloc, adoptar la perspectiva de gènere en la diagnosi. La pertinença de gènere és la relació directa o indirecta que té
un projecte amb la desigualtat de gènere. Analitzar la pertinença és dur a terme una primera aproximació, molt bàsica i simple, per
saber si s’ha de fer una anàlisi de l’impacte de gènere del projecte o no. Hi ha actuacions que realment no tenen cap relació amb el
gènere, però la majoria dels projectes (i podem dir que tots els projectes socials o de l’àmbit laboral) en tenen, és a dir: són pertinents
al gènere. Les anàlisis de la pertinença de gènere d’un projecte (o d’un pla o d’una llei) solen fer-se mitjançant tres preguntes. En cas
de respondre afirmativament a una de les tres, podem dir que l’actuació analitzada és, efectivament, pertinent al gènere:
a) La proposta del projecte va dirigida a un grup de població?
b) La proposta del projecte no va dirigida a un grup específic de població però l’afecta de manera indirecta?
c) En qualsevol cas, influeix en els valors de la població?
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EXEMPLE: AQUESTS PROJECTES SÓN PERTINENTS AL GÈNERE?
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1.3 Què és la perspectiva de gènere?
És una perspectiva d’anàlisi que busca trobar les desigualtats i diferències entre dones i homes en un àmbit donat, així com les
seves causes i conseqüències. Consisteix a considerar que les necessitats i experiències de dones i homes són igualment valuoses en qualsevol àmbit i analitzar les raons per les quals aquesta equitat és molt sovint absent. Aquestes raons tenen a veure
amb l’estructura social i el sistema de valors en el qual vivim.
Alguns passos essencials per incorporar aquesta perspectiva són:
1. Identificar la posició de partida diferenciada davant una situació concreta des d’un punt de vista quantitatiu o qualitatiu. Per
exemple, disposant de la variable sexe en totes les dades utilitzades.
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2. Considerar que hi ha factors com els rols socials, els valors dominants, la divisió dels treballs i la desigualtat econòmica que
afecten de manera sistemàtica la posició social d’homes i dones.
Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte implica revisar els coneixements que es donaven per descomptats

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

i preguntar-se si en aquests coneixements s’han considerat «naturals» les desigualtats entre homes i dones sense ser-ne conscients. També vol dir analitzar si s’ha obviat o menysvalorat la importància de problemes que només afecten les dones. Per fer
aquesta revisió cal qüestionar els nostres propis prejudicis, tenir en compte que poden existir diferents maneres d’interpretar la

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
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realitat per part de la població destinatària, així com tenir en compte estudis i recerques de ciències socials amb perspectiva de
gènere i/o feminista que potser no s’havien consultat abans.
Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi també ajudarà a preveure possibles impactes de gènere del projecte, això és,
resultats i efectes que es podrien produir de manera diferenciada sobre dones i homes a causa d’una intervenció. En aquest sentit,
aplicar una mateixa acció sobre ambdós sexes, i suposadament des d’una voluntat de tractament igualitari, no produeix necessàriament el mateix impacte sobre la seva vida. De fet, fins i tot pot arribar a agreujar una situació de desigualtat existent. Per això,
anticipar o preveure aquests impactes ajuda a orientar, dissenyar i implementar més adequadament un projecte.
En conclusió, una diagnosi amb perspectiva de gènere posarà llum sobre aspectes anteriorment enfosquits pels prejudicis o les
inèrcies, i serà, en conseqüència, una diagnosi més completa, rigorosa i objectiva.

Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte • 8

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

EXEMPLE: APROXIMAR-NOS ALS IMPACTES
Apujar els preus del transport públic a les capes adultes de
la població tindria, a priori, el mateix impacte sobre les but-

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

xaques de dones i homes. Tanmateix, si tenim en compte
les diferències de gènere en l’ús del transport i els motius
dels desplaçaments, observarem que generalment són les

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

dones les que utilitzen més regularment el transport públic,
així com les que es desplacen més vegades i per motius
més diversos. En aquest sentit, i partint d’altres indicadors

AUTOAVALUACIÓ FINAL
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com per exemple la bretxa salarial, podem determinar que
aquesta mesura tindrà més impacte en les dones, i molt proFont: Guia 1. La perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte.

bablement agreujarà les desigualtats.

Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte • 9

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA
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1) Què és el marc de referència?
Opció a) És una interpretació general sobre la realitat que orienta la nostra anàlisi en el diagnòstic.
Opció b) És una perspectiva d’anàlisi que ens serveix per justificar un projecte.
Opció c) Són el conjunt de biaixos i d’idees preconcebudes que sempre condicionaran l’anàlisi que fem de la realitat.
2) Què és la pertinença de gènere?
Opció a) És el fet de formar part del gènere.
Opció b) És l’impacte de gènere dels nostres projectes.
Opció c) És la relació directa o indirecta que té el nostre projecte amb la desigualtat de gènere.
3) Per què cal incorporar la perspectiva de gènere als projectes socials?
Opció a) No cal incorporar la perspectiva de gènere en tots els projectes socials.
Opció b) Per tenir en compte només les dones a l’hora d’analitzar una realitat i definir un conjunt d’accions.
Opció c) 	Per assegurar-nos que no estem obviant situacions de desigualtat o discriminació de gènere i les seves
conseqüències sobre la vida, les necessitats i les oportunitats de totes les persones.
4) Quina relació podem establir entre el marc de referència i l’androcentrisme?
Opció a) 	L’androcentrisme pot condicionar el nostre marc de referència i fer que obviem les necessitats i els problemes dels
homes en les nostres anàlisis de la realitat.
Opció b) No tenen cap relació.
Opció c) 	Sovint pensem, dissenyem i executem projectes des d’un model de persona i vida considerat «universal», el qual
s’associa generalment a la figura masculina.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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2.1 Dimensions d’anàlisi
Quan s’analitza un problema social sobre el qual es vol intervenir, cal identificar l’existència de desigualtats en el context en què
es produeix aquest problema i també els comportaments i situacions de desigualtat entre homes i dones pel que fa als següents
elements clau (dimensions d’anàlisi): la disposició, accés i control de recursos (econòmics, socials, polítics, culturals...); l’ocupació
i el temps dedicat a les activitats productives i reproductives; les dinàmiques i rols de poder, i, en darrer lloc, les normes, creences
i valors que tenen importància en les relacions i la vida quotidiana de la nostra població diana.
ACCÉS I CONTROL DELS RECURSOS
Cal fer-se preguntes com ara: quins són els recursos econòmics d’homes i dones? Quines desigualtats hi ha en aspectes clau de
benestar com ara el lleure, l’estat de salut, l’accés al transport, l’accés a l’educació...?
Sovint s’utilitza el salari per mesurar la desigualtat entre homes i dones, però cal tenir en compte que altres fonts de recursos
econòmics poden presentar desigualtats encara més grans que el salari. Parlem de recursos econòmics importants com les pensions, el patrimoni, l’habitatge i l’accés al crèdit.
Les desigualtats socials també es produeixen en aspectes que no solen mesurar-se perquè no tenen una traducció econòmica
directa, com ara l’estat de salut, la mobilitat, l’accés a activitats de lleure, la participació política, la cura i les relacions personals,
i les xarxes socials i comunitàries.
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ACTIVITATS PRODUCTIVES I REPRODUCTIVES
Cal fer-se preguntes com ara: tenim en compte l’àmbit domèstic o comunitari? O només tenim informació sobre l’àmbit laboral
i sociopolític? Hi ha feines majoritàriament fetes per homes o bé per dones? Quin és el volum de treball (remunerat o no) que

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
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realitzen les persones?
L’àmbit domèstic i/o comunitari i l’àmbit laboral i sociopolític són vasos comunicants. Difícilment es poden entendre les dinàmiques laborals i socials sense comprendre les dinàmiques a la llar i a la família. Una de les manifestacions més importants dels rols
de gènere és la divisió sexual del treball. Ara bé, també cal tenir en compte la segregació horitzontal i vertical del treball remunerat.
Cal tenir present que els entorns laborals altament segregats presenten diversos problemes d’eficiència i qualitat de l’ambient de
treball, i fins i tot de vulnerabilitat a situacions de violències masclistes.
A més de saber si en l’àmbit d’actuació del projecte els homes realitzen una mena de tasques i les dones unes altres, també cal
procurar tenir informació sobre si la càrrega total de treball que suposa el conjunt de tasques provoca malestar i desigualtats.
DINÀMIQUES DE PODER O VIOLÈNCIA
Cal que ens fem preguntes com ara: quin és el perfil de les persones que ocupen llocs de poder o de prestigi en l’àmbit econòmic,
comunicatiu, polític i social? Quina és la incidència de les violències masclistes? De quina manera es produeixen relacions quotidianes o informals de privilegi o subordinació entre diferents persones o grups de la nostra població diana? Existeix una situació
de desapoderament en determinades persones o col·lectius?
En els grups o comunitats en què intervé qualsevol projecte hi sol haver relacions de poder, que es tradueixen en una situació de
privilegi d’uns individus i de subordinació en d’altres en funció de la combinació del gènere i altres factors. És positiu identificar
quines són aquestes relacions, ja que poden restar eficàcia a la intervenció o poden provocar resultats no volguts.
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Per exemple, sovint els càrrecs de màxima responsabilitat i màxima visualització estan ocupats per homes. Si no es té en compte
la totalitat de llocs de treball, un projecte es pot veure afectat pel biaix d’experiències i demandes que poden emergir en aquest
context. Un altre exemple de privilegi i subordinació és la impunitat de què gaudeixen nombroses situacions de violència masclista, així com l’elevat grau de vulnerabilitat de les dones que les pateixen. La violència condiciona de forma greu la qualitat de vida i
la llibertat de qui la pateix, i és una expressió més del poder dels homes que cal tenir en compte.
NORMES, CREENCES I VALORS

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
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Els conceptes tradicionals de la masculinitat i la feminitat tenen una gran vigència: encara s’associa la masculinitat a l’agressivitat,
la racionalitat, els diners i la iniciativa sexual, entre altres característiques, i la feminitat, a l’emocionalitat, la debilitat, l’altruisme i la
relativa passivitat sexual. L’assignació d’aquests atributs a diferents colors, esferes de treball i productes de consum contribueix a
organitzar i jerarquitzar la nostra societat entre homes i dones.
Cal fer visibles aquests patrons culturals per poder interpretar la realitat que s’observa. En cas de conèixer una adhesió important
als valors tradicionals sobre la masculinitat i la feminitat, es pot arribar a la conclusió que hi ha una situació de gran desigualtat
de gènere i de gran vulnerabilitat de les persones que no responen als patrons establerts. Aquesta conclusió cal incorporar-la com
a hipòtesi de treball en la diagnosi.
En conclusió, partir d’aquestes problemàtiques, i procurant identificar la manera com s’expressen en determinats contextos d’anàlisi, permet determinar més clarament les desigualtats existents i, per tant, millorar la diagnosi i la futura intervenció.
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2.2 Determinar de forma no androcèntrica la població destinatària
A més de considerar les dimensions d’anàlisi (què mirar) i també de tenir en compte que les activitats es realitzen en l’esfera pública i l’esfera privada (on mirar), per fer un diagnòstic que incorpori la perspectiva de gènere pot ser necessari identificar un altre
element clau: quina població té les necessitats no satisfetes o problemes que es consideren prioritaris a abordar en una actuació.
En funció de com s’hagi definit el problema social, caldrà delimitar quines són les persones i grups que el pateixen. En aquest sentit, no

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

només caldrà tenir en compte quantes són, sinó també com són, és a dir, les característiques que distingeixen el col·lectiu de persones
afectades respecte de la resta de la població. Novament, caldrà determinar si el grup destinatari és el que més necessita la intervenció, i si
s’han tingut en compte els col·lectius destinataris indirectes per tal d’evitar biaixos inconscients i accions que n’empitjorin la qualitat de vida.
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De manera específica, la diagnosi es pot aproximar a les necessitats a partir de la identificació dels homes i les dones (més altres variables rellevants) que se situen en els següents set
grups: necessitats no cobertes, sense demanda expressada (7), demanda no atesa, necessària (6) i no necessària
(5), demanda no necessària però atesa (4), oferta sense
demanda (1), utilització per part de les persones que necessiten els serveis (2 i 3).
Aquesta informació es pot obtenir contrastant informació
registral de les administracions públiques amb estadístiques o dades sociodemogràfiques (d’enquestes, de memòries d’altres projectes comparables o altres).
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

EXEMPLE: AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE I SENSE
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 2
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

1) Quins són els elements clau a tenir en compte a l’hora de diagnosticar un context?
Opció a) 	L’accés, disposició i control de tot tipus de recursos, les activitats i el temps dedicat al treball productiu i reproductiu,
les relacions de poder i el sistema de valors i creences establert.
Opció b) 	Especialment l’accés i control dels recursos econòmics, les situacions de violències masclistes i el sistema de valors i
creences establert.
Opció c) 	Els recursos, les activitats i el poder.
2) Què impliquen o com es manifesten les relacions de poder?

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

Opció a) 	Són relacions en què uns individus tenen més poder i capacitat de decisió que d’altres i que ens podem trobar en
qualsevol context.
Opció b) 	Són situacions de privilegi i subordinació d’uns individus vers els altres en funció de la combinació del gènere i altres factors.
Opció c) 	Les dues opcions són correctes.
3) Què vol dir determinar de forma no androcèntrica la població destinatària?
Opció a) 	Vol dir no utilitzar la figura masculina com a centre i mesura de les necessitats i problemàtiques d’un grup. Alhora, a més
de tenir en compte quantes persones són, cal que puguem definir com són i què les distingeix de la resta de població.
Opció b) 	Vol dir utilitzar la figura masculina com a centre i mesura de les necessitats i problemàtiques d’un grup. És important
tenir en compte quantes persones són, cal que puguem definir com són i què les distingeix de la resta de població.
Opció c) 	Cap de les dues respostes és correcte.
4) En quins conceptes s’emmarquen els següents ítems? Ovaris, agressivitat, treball no remunerat.
Opció a) 	Gènere, rol de gènere, estereotip.
Opció b) 	Sexe, estereotip, androcentrisme.
Opció c) 	Sexe, estereotip, divisió sexual del treball.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES DE LA METODOLOGIA
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

3.1 M
 etodologies quantitatives i qualitatives. La importància de les fonts
d’informació
Com més completa sigui la diagnosi, més possibilitats hi haurà d’aproximar-se a la realitat i de dissenyar i implementar un projecte
de manera efectiva. Tota la informació que es reculli servirà per fer una fotografia real del context o la problemàtica en què es vol
intervenir.

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

Per assolir-ho, la diagnosi ha de disposar d’informació tant qualitativa com quantitativa:
— Informació qualitativa: Informació que no reduïm a dades. Acostuma a ser informació subjectiva: sobre creences, discursos
o interpretacions de la realitat. També hi ha informació de caràcter objectiu, com ara la que es pot despendre de documents i
procediments. Es recull a través d’entrevistes, grups de discussió, tècniques d’observació, anàlisi documental.
— Informació quantitativa: són les dades de què es disposa de cada àmbit d’estudi.
Sempre que sigui possible, cal garantir que la veu de totes les persones implicades és escoltada. Això comporta involucrar representants dels col·lectius i grups beneficiaris —garantint sempre la presència de dones i homes— així com de les diverses
realitats que existeixin entre ells (anàlisis horitzontals i verticals). Si es fa de manera participativa, cal vetllar perquè es desplegui
adequadament i amb perspectiva de gènere a partir d’un treball previ formatiu i de sensibilització mínima dels entrevistadors/es
o dinamitzadors/es grupals. Alhora, caldrà vetllar perquè les dinàmiques que s’hi donin afavoreixin el pensament lateral, és a dir,
que promoguin sortir de la zona de confort i poder problematitzar allò que es considera «normal» o «de sentit comú».
També és important utilitzar estudis anteriors amb perspectiva de gènere i no oblidar les autores i expertes. En aquest sentit,
cal conèixer alguns d’aquests treballs i no ignorar el coneixement acumulat, ja que a partir d’aquest coneixement es pot fer una
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

anàlisi molt més profunda i integral de la problemàtica que s’estigui observant, extreure’n conclusions i, per tant, elaborar un projecte molt fonamentat i efectiu.
D’altra banda, quan es defineixen el mètode i les fonts per a la diagnosi d’un projecte, és recomanable recollir de manera endre-

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

çada el conjunt d’indicadors i tenir molt clara la informació que es vol extreure de cadascun i per què.

3.2 dades desagregades per sexe i indicadors de gènere
Desagregar les dades per sexe és un requisit obligatori i imprescindible per conèixer les disparitats entre homes i dones en els
principals indicadors socials, així com les similituds. És el primer pas per incorporar la perspectiva de gènere. Desagregar les dades, però, no és el mateix que adoptar la perspectiva de gènere en el disseny d’indicadors.
Per exemple, desagregar per sexe el nombre de persones pèl-roges no dona cap informació rellevant des d’un punt de vista de les
desigualtats socials de gènere. Tot i això, l’estratègia de desagregar per sexe el màxim d’informació possible facilita reflexionar
sobre les implicacions de determinats fenòmens que fins al moment es consideraven neutres al gènere. En alguns casos poden
ser-ho, però, en la majoria, possiblement estaran relacionats amb una realitat sistèmica de desigualtats o diferències.
Per exemple: descobrim que els hàbits de lectura són diferents per sexe. Les dones participen més en grups de lectura i han esdevingut majoritàries entre les persones usuàries de les biblioteques públiques. A més, les dones llegeixen més llibres i revistes però
els homes llegeixen més diaris. Aquest fet pot semblar irrellevant i fruit de les preferències individuals, però adquireix importància si
estem duent a terme un projecte en l’àmbit educatiu (com podem motivar més els nois en relació amb la lectura?), cultural (quina
producció cultural hem d’afavorir, tenint en compte que les persones usuàries finals beneficiades seran diferents en funció de la tria
que fem?), comunicatiu o d’incidència (com garantim que la nostra informació arriba a tothom sense distinció de sexe?).
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

El disseny d’indicadors de gènere va més enllà de la desagregació per sexe de les dades. Els indicadors són variables que
representen una realitat sobre la qual es pot fer un seguiment, en aquest cas, la desigualtat de gènere. Els indicadors atorguen valors numèrics que poden ser calculats en diferents moments i diferents àmbits territorials. Això permet comparar entre diferents
contextos i valorar-ne l’evolució. D’indicadors n’hi ha de moltes menes.
Els indicadors de gènere són variables que representen la situació de la desigualtat de gènere en diferents àmbits. Sovint, però no
sempre, mostren la diferència entre els valors d’homes i dones. Els indicadors sensibles al gènere, amb perspectiva de gènere o

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

no androcèntrics, són aquells indicadors que fan referència al conjunt de la societat sense invisibilitzar les dones.

EXEMPLE: INDICADORS
INDICADORS:
Un indicador pot ser un semàfor que ens indica el
nivell de realització d’una actuació en un projecte
i representa una realitat qualitativa: hem iniciat el
projecte? L’hem finalitzat?
La taxa d’atur també és un indicador: representa
com d’estès està el problema de l’atur en un determinat context, i ho fa calculant el nombre de persones aturades respecte del nombre de persones
considerades actives (persones majors de 16 anys i que tenen feina o estan fent cerca activa de feina). La taxa d’atur el tercer
trimestre del 2020 a Catalunya va ser del: 13,23 % (homes, 12,23 % - dones, 14,33 %). Font: Idescat.
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

L’índex de preus de consum és un altre indicador: representa l’evolució dels preus del mercat a partir del càlcul del valor mitjà
d’un cistell de productes concrets assimilats al consum mensual d’una família o llar. Per tant, representa l’increment o rebaixa del
cost de la vida. L’Índex de preus de consum (IPC) es va situar a Catalunya el setembre del 2020 al 104.2 punts,, amb una variació
mensual del 0,1. Font: Idescat.
Indicadors de gènere:


AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1
Indicadors amb perspectiva de gènere:
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

tat. Reconeix i valora econòmicament la contribució de l’àmbit reproductiu a la societat, realitzat majoritàriament per dones.
(Font: Observatori Dona, Empresa i Economia).

En l’anàlisi dels indicadors cal tenir en compte dos criteris importants. En primer lloc, no es pot considerar les dones com un
grup monolític, és a dir, obviant les diferències que hi ha entre elles. Tampoc els homes són un grup homogeni. Les relacions de
gènere, tot i succeir en tots els estrats socials, no es produeixen de la mateixa manera arreu, i les situacions de desavantatge o
discriminació poden ser diferents en diferents col·lectius. Per això és important mirar de desagregar les dades per altres variables
sociodemogràfiques, com ara l’edat o l’origen.
En segon lloc, no s’ha d’explicar el comportament de les dones com una «desviació de la norma». Cal evitar que l’anàlisi que
es realitza implícitament consideri que el comportament dels homes és el comportament «normal». De vegades, les persones
que realitzen l’anàlisi d’indicadors desagregats per sexe tendeixen a considerar que els valors corresponents als homes són la
referència a la qual s’apropen més o menys els valors corresponents a les dones. Totes les experiències i necessitats han de ser
considerades, d’entrada, igual de valuoses. Per tant, cal evitar caure en el biaix androcèntric de donar per suposat que el resultat
de l’indicador per a les dones ha de tendir a equiparar-se al dels homes. Pot ser que sí o pot ser que no. Pot ser que sigui desitjable
que el valor dels homes s’equipari al de les dones, o pot ser que no tingui sentit comparar els valors d’homes i dones.
Finalment, cal esmentar la importància de no provocar distorsions de gènere en un moment clau: la recollida de les dades. Es poden crear indicadors a partir de la recollida de dades del projecte mateix, o de projectes anteriors, o amb enquestes a les persones
usuàries. Tot i que garantir la qualitat d’aquestes dades és una qüestió tècnicament complexa, cal advertir aquí que, en qualsevol
cas, serà important prevenir, evitar o revertir possibles biaixos de gènere en la producció de dades (disseny mostral, planificació
estadística, llenguatge utilitzat, buits d’informació, etc.). Alhora, si no es disposa de les dades necessàries per a la diagnosi perquè
no existeixen o perquè són molt limitades, cal tenir present que sense aquesta informació es poden produir biaixos o buits d’infor-
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

mació amb afectacions importants en el disseny i els resultats del projecte, i cal buscar la manera de resoldre o pal·liar aquesta
deficiència (mitjançant metodologies qualitatives).
Per acabar, cal assenyalar que construir indicadors pot ser una tasca complicada, però sovint es troben indicadors ja construïts

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

i que diferents fonts calculen periòdicament (especialment, les fonts estadístiques oficials o entitats especialitzades en gènere).
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 3
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

1) Quina diferència hi ha entre els indicadors o dades desagregats per sexe i els indicadors de gènere?
Opció a) 	No hi ha cap diferència, ambdós ens poden mostrar situacions de desigualtat entre homes i dones.
Opció b) 	Els primers són un requisit indispensable, mostren les diferències entre homes i dones i poden servir per detectar
situacions de desigualtat, però els segons representen de forma directa situacions de desigualtat de gènere.
Opció c) 	Els primers són el pas previ i necessari dels segons.
2) És rellevant recollir informació qualitativa en la nostra diagnosi?
Opció a) 	Sí, tant l’objectiva com la subjectiva.
Opció b) 	Sí, sobretot quan no disposem de dades quantitatives.
Opció c) 	No, el que és rellevant és triar entre informació qualitativa i informació quantitativa.
3) Què passa quan no disposem de les dades necessàries per fer una bona diagnosi?

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

Opció a) 	Que es produiran biaixos analítics que caldrà revertir o, si més no, dels quals caldrà ser conscients i que s’hauran
d’explicitar a la diagnosi.
Opció b) 	Analitzarem la realitat amb les dades disponibles.
Opció c) 	No farem la diagnosi del projecte.
4) Per què és important que el marc de referència es vegi reflectit en els indicadors utilitzats?
Opció a) 	Perquè cal evitar que després d’haver proposat un marc general no androcèntric, les informacions de la diagnosi
ignorin la situació de les dones i no mostrin les relacions de desigualtat.
Opció b) 	Perquè el diagnòstic ha de ser coherent internament per tenir la qualitat requerida i ser una bona base per a la
definició dels objectius.
Opció c) 	Les dues opcions són correctes.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 1
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

1) Relaciona els conceptes «marc de
referència», «androcentrisme» i
«perspectiva de gènere».

veure la resposta tipus

2) Quan hem d’incorporar la perspectiva de gènere en la diagnosi
dels nostres projectes i per què és
important fer-ho?

veure la resposta tipus

3) Posa dos exemples d’indicadors de
gènere i explica per què ho són.

veure la resposta tipus
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 1
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

1) Què és el marc de referència?
La opció correcte és la a.
És una interpretació general sobre la realitat que orienta la nostra anàlisi en el diagnòstic.
2) Què és la pertinença de gènere?
La opció correcte és la c.
És la relació directa o indirecta que té el nostre projecte amb la desigualtat de gènere.
3) Per què cal incorporar la perspectiva de gènere als projectes socials?
La opció correcte és la c.
Per assegurar-nos que no estem obviant situacions de desigualtat o discriminació de gènere i les seves conseqüències
sobre la vida, les necessitats i les oportunitats de totes les persones.
4) Quina relació podem establir entre el marc de referència i l’androcentrisme?
La opció correcte és la c.
Sovint pensem, dissenyem i executem projectes des d’un model de persona i vida considerat «universal», el qual s’associa
generalment a la figura masculina.

Ocultar les RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 2
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

1) Quins són els elements clau a tenir en compte a l’hora de diagnosticar un context?
La opció correcte és la a.
L’accés, disposició i control de tot tipus de recursos, les activitats i el temps dedicat al treball productiu i reproductiu, les
relacions de poder i el sistema de valors i creences establert.

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

2) Què impliquen o com es manifesten les relacions de poder?

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

3) Què vol dir determinar de forma no androcèntrica la població destinatària?

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

La opció correcte és la c.
Les dues opcions són correctes.

La opció correcte és la a. 
Vol dir no utilitzar la figura masculina com a centre i mesura de les necessitats i problemàtiques d’un grup. Alhora, a més de tenir
en compte quantes persones són, cal que puguem definir com són i què les distingeix de la resta de població.
4) En quins conceptes s’emmarquen els següents ítems? Ovaris, agressivitat, treball no remunerat.
La opció correcte és la c.
Sexe, estereotip, divisió sexual del treball.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 3
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI

1) Quina diferència hi ha entre els indicadors o dades desagregats per sexe i els indicadors de gènere?
La opció correcte és la b.
Els primers són un requisit indispensable, mostren les diferències entre homes i dones i poden servir per detectar situacions
de desigualtat, però els segons representen de forma directa situacions de desigualtat de gènere.

UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI

2) És rellevant recollir informació qualitativa en la nostra diagnosi?

UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

3) Què passa quan no disposem de les dades necessàries per fer una bona diagnosi?

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

La opció correcte és la a.
Sí, tant l’objectiva com la subjectiva.

La opció correcte és la a.
Que es produiran biaixos analítics que caldrà revertir o, si més no, dels quals caldrà ser conscients i que s’hauran d’explicitar
a la diagnosi.
4) Per què és important que el marc de referència es vegi reflectit en els indicadors utilitzats?
La opció correcte és la c.
Les dues opcions són correctes.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 1
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

1) Relaciona els conceptes «marc de
referència», «androcentrisme» i
«perspectiva de gènere».

OCULTAR la resposta tipus
El marc de referència és l’enfocament o interpretació que fem de la realitat. Aquesta interpretació pot estar esbiaixada o condicionada
per idees preconcebudes o valors —per exemple, de gènere— que compartim de manera
més o menys conscient. Un exemple d’això és
la tendència a entendre la realitat de manera
androcèntrica, és a dir, des de la perspectiva
masculina entesa com a universal o norma.
Això comporta, entre altres coses, invisibilitzar les dones i obviar les seves aportacions
a la història. Dotar de perspectiva de gènere
el nostre marc de referència ens pot ajudar a
revertir aquest i altres possibles biaixos. En
aquest sentit, implica considerar que les necessitats i experiències de dones i homes són
igualment valuoses en qualsevol àmbit de la
societat, ens obliga a revisar coneixements
que donàvem per descomptats i ens assegura que no estem obviant situacions de desigualtat o discriminació de gènere i les seves
conseqüències sobre la vida, les necessitats i
les oportunitats de totes les persones.

2) Quan hem d’incorporar la perspectiva de gènere en la diagnosi
dels nostres projectes i per què és
important fer-ho?

veure la resposta tipus

3) Posa dos exemples d’indicadors de
gènere i explica per què ho són.

veure la resposta tipus

Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte • 28

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 1
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

1) Relaciona els conceptes «marc de
referència», «androcentrisme» i
«perspectiva de gènere».

veure la resposta tipus

2) Quan hem d’incorporar la perspectiva de gènere en la diagnosi
dels nostres projectes i per què és
important fer-ho?

OCULTAR la resposta tipus
Quan el nostre projecte sigui pertinent al gènere, això és, si la nostra proposta de projecte va dirigida a un grup de població, si no va
dirigida a un grup específic de població però
l’afecta de manera indirecta, i/o si el nostre
projecte influeix en els valors de la població.
En aquests casos serà important incorporar
la perspectiva de gènere per assegurar que
fem una diagnosi de la realitat més completa, rigorosa i objectiva. Això permetrà planificar i desplegar una intervenció molt més
ajustada i amb altes probabilitats de tenir un
impacte positiu sobre la realitat.

3) Posa dos exemples d’indicadors de
gènere i explica per què ho són.

veure la resposta tipus
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 1
UNITAT 1. EL MARC DE REFERÈNCIA
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 2. CONTINGUTS
EN UNA DIAGNOSI
UNITAT 3. NOCIONS BÀSIQUES
DE LA METODOLOGIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 1

1) Relaciona els conceptes «marc de
referència», «androcentrisme» i
«perspectiva de gènere».

veure la resposta tipus

2) Quan hem d’incorporar la perspectiva de gènere en la diagnosi
dels nostres projectes i per què és
important fer-ho?

veure la resposta tipus

3) Posa dos exemples d’indicadors de
gènere i explica per què ho són.

OCULTAR la resposta tipus
1) Desigualtat en la participació política institucional (per exemple, pel que fa a l’ocupació d’alts càrrecs polítics). Existeixen
barreres, sobretot socials i culturals, que dificulten la promoció de les dones en l’àmbit
de la representació política ciutadana.
2) Desigualtats en la percepció de risc o
inseguretat a l’espai públic. L’espai públic i
el transport públic són (juntament amb els
espais d’oci) espais on es produeixen també
les violències masclistes. Per aquest motiu,
el risc o percepció de risc de les dones és
diferencial o desigual al dels homes, cosa
que, per exemple, condiciona de manera
destacable els hàbits i comportaments quotidians de les dones.

