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Pla docent i presentació de la càpsula
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta càpsula és presentar els continguts bàsics per poder dissenyar un projecte amb perspectiva de gènere, i ferho amb coherència amb les necessitats i problemàtiques detectades en la fase de diagnosi. Aconseguir introduir la perspectiva
de gènere en el nostre projecte dependrà de les estratègies que implementem per transversalitzar el gènere en cadascuna de les

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

parts del disseny: objectius, activitats, metodologia, pressupost i comunicació.
Aquesta segona càpsula s’acompanya d’un vídeo de suport que mostra un exemple pràctic. Per finalitzar-la amb èxit, cal conèixer
els continguts del document complementari Conceptes bàsics de la perspectiva de gènere. També es pot complementar amb la

UNITAT 3. LES MESURES

lectura de la Guia 2. La perspectiva de gènere en el disseny d’un projecte.
CONTINGUTS:

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

Inclou sis unitats: la primera tracta el disseny en general i serveix com a introducció al temari; la segona aborda la definició d’objectius i la justificació del projecte; la tercera, l’establiment d’activitats, mesures i serveis; la quarta, la metodologia del projecte; la
cinquena, el pressupost, i la sisena, la comunicació, els usos lingüístics, les imatges i els canals de comunicació.

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

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.
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UNITAT 1. DISSENYAR AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

La fase de disseny d’un projecte és el moment en què determinem els objectius del projecte i les accions que voldrem implementar per assolir-los. Així, l’objectiu d’aquesta segona fase és definir la intervenció i planificar les accions, tot tenint en compte la
realitat de gènere detectada en la diagnosi.
En aquest sentit, la fase de disseny ha de respondre i ser coherent amb la diagnosi. Si allà no hem fet una bona anàlisi de gènere, caldrà revisar-la abans de planificar els passos següents, ja que sense comprendre el problema no podem pensar bones
solucions. Per altra banda, si el disseny no té perspectiva de gènere, el projecte es quedarà a mitges del seu potencial de canvi.

UNITAT 3. LES MESURES

Per aquesta raó caldrà incorporar la perspectiva de gènere en tots els components del disseny del projecte: en els objectius,
perquè no tinguin biaixos androcèntrics i promoguin la igualtat; en la planificació de les accions, per detectar i evitar possibles

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

prejudicis, estereotips o l’assignació discriminatòria de tasques i responsabilitats que les condicionin; en la metodologia, per assegurar la participació de dones i homes, tot garantint la seva igualtat efectiva i sense reproduir rols ni estereotips de gènere; en
els recursos que necessitarem i el pressupost, per assegurar que estan repartits equitativament entre homes i dones i que no

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

contribueixen a reproduir i mantenir les desigualtats; i en la comunicació, perquè no sigui sexista ni androcèntrica. També és el
moment de preveure quins mecanismes de seguiment i avaluació farem servir i, en particular, de dissenyar els indicadors que
necessitarem per conèixer si efectivament s’ha adoptat la perspectiva de gènere en el projecte.

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

Igual que en la fase de diagnosi, en la fase de disseny haurem d’assegurar-nos que tota la informació i tota la planificació queda
ben recollida i sistematitzada. De mica en mica, anirem donant forma a l’informe del projecte. No hi ha receptes universals ni una
única manera d’incorporar la perspectiva de gènere als dissenys: com que els projectes han de derivar-se de diagnosis prèvies,
cada disseny serà diferent i respondrà a determinades necessitats i característiques del problema que es vol abordar. Finalment,
cal tenir present que dissenyar amb perspectiva de gènere no és, necessàriament, afegir feina; és, sobretot, plantejar-la de manera diferent.
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Cal tenir en compte que...
Els projectes d’igualtat de gènere i els projectes amb perspectiva
de gènere no són el mateix. Els primers tenen per objectiu fomen-

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

tar la igualtat efectiva entre dones i homes. En canvi, tota la resta
de projectes d’àmbit social o laboral haurien de tenir perspectiva de gènere. Probablement tindran altres objectius generals però

UNITAT 3. LES MESURES

vetllaran per la igualtat i evitaran mantenir o agreujar situacions
de desigualtat i discriminatòries a l’hora de diagnosticar, planificar,
executar i avaluar.

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

No és dissenyar amb perspectiva de gènere: tenir un equip format
majoritàriament per dones, fer comentaris poc concrets i superfi-

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

cials sobre la igualtat, corregir el llenguatge o crear mesures específiques per a dones. Sí que és dissenyar amb perspectiva de
gènere: establir objectius que contribueixin a afavorir la igualtat de

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS

gènere i el reconeixement de les diferents experiències i necessitats d’homes i dones; traslladar els objectius en accions i mètodes
de treball, i tenir en compte sempre la importància de la cura per a

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

la societat i el problema de les violències masclistes.
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UNITAT 2. Els objectius
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

2.1 Objectius generals, específics i operatius
Tots els projectes han de tenir un o diversos objectius generals (sovint formulats com a objectius estratègics o reptes) i poden
tenir també objectius específics que se’n desprenen. Aquests objectius han de definir el canvi social (o impactes) que volem

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

assolir i determinar-ne la magnitud. També caldria recollir els objectius operatius, que no defineixen el canvi social esperat, sinó
quina serà la nostra intervenció per aconseguir-lo.

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

Si treballem amb polítiques públiques, aquestes solen tenir també uns objectius oficials (especificats en la normativa que les
regula o en altres documents) sobre els quals començar la identificació dels objectius estratègics.
Per tal que els objectius incorporin la perspectiva de gènere, han d’estar plantejats de manera clara i no poden donar lloc a confusió. Una bona formulació fomentarà que els objectius siguin realistes i també que siguin coherents amb el conjunt del projecte.
A més ens ajudarà a definir millor les mesures perquè també incorporin la perspectiva de gènere, contribuirà a preveure adequadament els recursos i també a planificar degudament l’avaluació i seguiment dels resultats i impactes de gènere del nostre projecte.
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Els objectius han de ser assolibles mitjançant les mesures i ser coherents amb els problemes detectats. En aquest sentit, si a la diagnosi
s’han detectat situacions de desigualtat, caldrà proposar-se com a objectius generals o específics revertir-les o minimitzar-les. Això es pot
fer bé elaborant objectius generals/específics dedicats explícitament a la igualtat de gènere en el nostre àmbit d’intervenció, o bé incorporant la dimensió de la igualtat en objectius que d’entrada no estan dedicats explícitament al gènere. Objectius de gènere són, per exemple,

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

«millorar la posició social de les dones pel que fa al seu accés als recursos econòmics» o «reconèixer tasques invisibles tradicionalment
associades a les dones»; en canvi, dos exemples d’objectius sobre qüestions no explícitament relacionades amb el gènere però que incorporen aquesta dimensió són «promocionar una activitat econòmica tot promovent-hi la participació d’homes i dones» o «fer que l’escola

UNITAT 3. LES MESURES

sigui un espai amable i de confiança per als adolescents, tenint en compte les diferències entre noies i nois pel que fa a aquesta qüestió».
En els projectes sovint és necessari jerarquitzar o establir prioritats en els objectius. En aquest procés cal vetllar perquè aquesta prio-

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

rització no sigui esbiaixada a causa de prejudicis o inèrcies androcèntriques, és a dir, vetllar perquè no es considerin menys valuoses i
importants les necessitats de les dones o les associades als treballs de cura o bé a rols que se solen considerar femenins (independentment de qui afectin en el cas concret).

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

Exemple: OBJECTIUS D’UN PROJECTE SOBRE VIOLÈNCIA MASCLISTA

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2
Font: Elaboració pròpia.
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

2.2 A qui va dirigit el projecte i qui s’espera que se’n beneficiï
És fàcil observar com la manca de perspectiva de gènere en la manera de concebre i entendre la realitat esbiaixa i condiciona els
projectes. Això succeeix quan no es té en compte la totalitat dels grups afectats per la nostra intervenció. En aquest sentit, és im-

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

portant detectar i distingir l’existència d’una població diana i d’altres grups poblacionals en qui indirectament també repercuteix
el nostre projecte, ja sigui de manera positiva o negativa. Cal tenir en consideració els grups poblacionals indirectes, ja que les
activitats d’un projecte poden tenir-hi un impacte de gènere que sovint queda invisibilitzat (i, per tant, descuidat). Per exemple, els

UNITAT 3. LES MESURES

projectes poden descarregar o sobrecarregar de feina de cura els familiars de les persones que en són participants.
— Població diana: el grup poblacional per a qui es pensa i dissenya un projecte.

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

— Població destinatària directa: grup en qui repercuteix el projecte de forma directa quan es realitza.
— Població destinatària indirecta: grup en qui repercuteix la realització d’un projecte tot i no estar-hi adreçat.
Cal vetllar perquè la població destinatària directa reflecteixi les característiques de la població diana i també la seva diversitat
interna. En aquest sentit, cal parar especial atenció a aquelles persones que potencialment podrien utilitzar o formar part de les
activitats del projecte, però que per algun motiu no ho fan. Ens podem trobar que entre aquests motius hi hagi raons relacionades

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

amb les desigualtats entre homes i dones (els rols de gènere, la sobrecàrrega de treball de les dones...) o amb un disseny del projecte esbiaixat inconscientment cap a perfils determinats en funció del sexe i altres variables socials.
Amb tot, cal fer explícits quins són aquests grups de població, com estan configurats (característiques quantitatives i qualitatives)
i quines desigualtats pateixen en relació amb el gènere i en combinació amb altres factors, com l’edat, l’ocupació, la situació migratòria i la diversitat funcional. D’aquesta manera es garanteix que no es produeixin exclusions injustificades i injustes.

Càpsula
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Exemple: La població destinatària indirecta en un projecte educatiu
Amb l’objectiu de minimitzar l’absentisme escolar, els professionals desenvolupen un conjunt de sessions d’acompanyament i
activitats de suport a l’aula. La població diana són els i les estudiants (concretament, de 1r i 2n d’ESO). La població destinatària

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

directa és l’alumnat que encara va a classe, així com el professorat de l’institut en qüestió. La població destinatària indirecta seria
diversa, però destaquen les famílies de l’alumnat (tant de qui segueix estudiant com de qui ha deixat de presentar-se a classe).
Les nostres actuacions han de responsabilitzar-se —des d’un punt de vista de gènere— dels impactes que tindran, en aquest cas

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

també sobre les famílies: caldrà, per exemple, implicar tant les mares com els pares en l’abordatge de les dificultats escolars i no
emetre missatges responsabilitzadors o culpabilitzadors vers les mares de l’alumnat absentista.
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

2.3 E nfocar el gènere en els objectius: les necessitats pràctiques i els interessos
estratègics
La diferenciació entre les necessitats pràctiques de les dones i els interessos estratègics de gènere prové de les teories sobre el
gènere en les polítiques del desenvolupament, però és aplicable a la introducció de la perspectiva de gènere en qualsevol projecte. Tenir en compte aquesta diferència pot servir per dissenyar millor tant els objectius d’un projecte com les mesures que se’n

UNITAT 3. LES MESURES

derivaran.
Les necessitats pràctiques de les dones són necessitats immediates (que tenen dones i homes), com ara tenir ingressos, una llar

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

on viure, llibertat per desplaçar-se o seguretat. Satisfer-les implica la millora directa de les seves condicions de vida. Posar el focus
en les necessitats pràctiques de les dones no qüestiona la divisió sexual del treball, ni els rols, ni els desequilibris de poder entre
homes i dones. Intervencions destinades a millorar l’ocupació femenina en sectors ja feminitzats o l’accés a l’habitatge de les

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

dones en situació de precarietat aborden aquest tipus de necessitats. Aquestes intervencions són importants però no pretenen
modificar les relacions de gènere ni repartir el treball i els recursos entre homes i dones. Abordar els interessos estratègics de
gènere en els objectius d’un projecte fa referència a cercar canvis que afavoreixin la igualtat i a posar fi al sistema sexe-gènere; és

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

a dir, modificar les lògiques de subordinació de gènere que han portat les dones a trobar-se en situació de desavantatge. Projectes
que busquen implicar els homes en el treball no remunerat, afavorir la seva contractació en sectors ocupacionals considerats «femenins» o projectes que inclouen mesures destinades a equilibrar la posició d’homes i dones en la presa de decisions o en l’accés
als recursos econòmics, són projectes que adopten la perspectiva dels interessos estratègics de gènere.
És important detectar si un projecte que s’adreça a satisfer les necessitats de les dones manté intactes els rols de gènere o les
desigualtats estructurals. En cas afirmatiu, caldrà ser conscients que s’està donant resposta a les seves necessitats pràctiques
renunciant a incidir en la defensa dels interessos estratègics de gènere. Si és així, cal preguntar-se si és possible revisar la planifi-
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

cació per promoure un canvi en les tasques, rols i jerarquies. En cas que això no sigui possible, cal tenir-ho en compte, explicitar-ho
com un límit del projecte i incorporar aquests interessos estratègics de gènere en els projectes futurs de l’entitat.

Exemple: Necessitats pràctiques i interessos estratègics en un projecte de desenvolupament
UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

L’objectiu d’un projecte forestal a gran escala al sud de l’Índia és regenerar el bosc per fer-ne un ús comercial sostenible, cosa que
significaria la subsistència de les comunitats locals. El projecte inclou diverses fases del cicle de producció i comercialització:

UNITAT 3. LES MESURES

sembrar, collir i comercialitzar. Totes les activitats van dirigides als homes. Un enfocament de Dones en el Desenvolupament, per
satisfer les necessitats de les dones, podria ser desenvolupar a llarg termini un projecte específic en què elles s’encarreguessin de
fabricar conserves dels productes.

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

Un enfocament de Gènere en el Desenvolupament estaria integrat des dels primers passos per la planificació del projecte [tot
cercant la defensa dels interessos de gènere]. Tindria en consideració el paper productiu de les dones i intentaria integrar-les al
procés de producció sobre bases igualitàries, identificaria els obstacles per a la seva participació, intentaria superar-los mitjançant

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

activitats específiques i buscaria maneres de trencar la resistència dels homes.
Per tant, es proposaria un canvi més estructural en l’equilibri de poder entre dones i homes. (MacDonald, 1994).
Font: Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Emakunde i Secretaría General de Acción Exterior. Dirección de Cooperación al Desarrollo. Vitòria, 1998.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 2
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

1) Quina lògica hauríem de seguir a l’hora de definir els objectius del nostre projecte?
Opció a) P
 rimer farem la diagnosi amb perspectiva de gènere, després, i en relació amb aquesta diagnosi, establirem els
objectius generals i específics, dels quals derivaran els operatius.
Opció b) Primer hem de tenir molt clars els objectius generals del projecte, després diagnosticar la realitat de les dones i,
d’acord amb això, establir objectius.
Opció c) Primer establirem objectius sensibles al gènere, i després orientarem la diagnosi a la recerca dels temes establerts
com a objectius i a la seva igualtat de gènere.
2) Per què cal parar especial atenció a la població destinatària indirecta?

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

Opció a) Perquè cal evitar que les nostres intervencions hi tinguin un impacte, sigui positiu o negatiu.
Opció b) Perquè aquesta població també rebrà l’impacte de les nostres actuacions; per tant, hem d’identificar-la i fer-nos
responsables dels canvis en les dinàmiques de gènere que podem provocar.
Opció c) Perquè les nostres actuacions estan dissenyades també per a aquests grups poblacionals.
3) En un projecte de detecció i abordatge del consum de drogues en un institut, cal planificar un seguit d’accions dirigides tant a
l’alumnat com al professorat i les famílies. Es parteix d’un treball previ realitzat amb les famílies on participen majoritàriament
dones (mares/tutores). Pel que fa al treball amb les famílies, quins dels següents grups d’objectius operatius incorporen la
dimensió de la igualtat o són explícitament de gènere?
Opció a) A
 ugmentar la sensibilització de mares i pares vers la problemàtica i promoure un rol actiu en el seu abordatge. Fer
un treball de presa de consciència i responsabilitat vers l’educació dels i les alumnes.
Opció b) Augmentar el grau de sensibilització i el vincle entre l’escola i les famílies, inclosa una major implicació dels pares i
tutors, a més de les mares o tutores.
Opció c) Incrementar la participació de les famílies en les sessions de treball amb el centre, així com enfortir el vincle i la
comunicació amb el professorat.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 3. LES MESURES
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

3.1 La desigualtat en la participació en els projectes
Les mesures són les activitats i els serveis que portem a terme en el marc d’un projecte per tal d’assolir els objectius que ens
hem fixat. Les mesures hauran de ser coherents amb els objectius definits i els recursos disponibles (tant els materials com els

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

humans). A l’hora de planificar les mesures amb perspectiva de gènere és important observar dues fonts de desigualtat. La primera és la desigualtat en la participació en els projectes.

UNITAT 3. LES MESURES

Sovint ens trobem que la inscripció a les activitats del projecte està molt feminitzada o molt masculinitzada. En aquestes situacions, és freqüent trobar-se amb equips i persones que consideren que aquest fet queda fora de la seva responsabilitat i de la seva
capacitat. Aquesta anàlisi de la situació és incorrecta, perquè en l’estratègia de la transversalitat de gènere, totes les institucions

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

i organitzacions han d’actuar per contrarestar les inèrcies de gènere (les inèrcies internes i també les socials). La desigualtat de
gènere té moltes causes que es produeixen simultàniament i cal provar d’abordar-les totes. Per tant, a l’hora de dissenyar el projecte sempre s’hi pot fer alguna cosa, com ara prendre mesures o fer correccions que, tot i no tenir uns resultats òptims d’entrada,

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

aplanaran el terreny perquè hi hagi un canvi progressiu.
Hi ha un ampli ventall de possibles correccions que es poden aplicar per garantir un accés igualitari o prioritari per a qui més

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS

necessita les mesures o serveis dissenyats. Aquestes correccions depenen fonamentalment del context i de la causa que provoca aquesta «especialització de gènere» en la participació (el fet que majoritàriament hi participin dones o bé majoritàriament hi
participin homes). Poden ser intervencions relacionades amb els horaris, d’accessibilitat física, de comunicació o d’adaptació a

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

les diferents necessitats i expectatives respecte dels serveis i activitats.
Algunes d’aquestes correccions o mesures són:
— Planificar activitats grupals no mixtes. Els espais no mixtos serveixen per reduir considerablement els efectes dels rols de
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

gènere i estereotips, així com expectatives i normes socials. Serveixen també per crear un ambient de confiança i es poden
utilitzar per identificar necessitats no reconegudes fins al moment.
— Establir mesures d’acció positiva per assegurar la participació d’un sexe o l’altre, com ara reservar places per a determinats
col·lectius, fer polítiques de comunicació específica o oferir incentius de manera selectiva. Aquestes mesures poden plante-

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

jar-se com a temporals, mentre la desigualtat persisteixi.
— Revisar la localització i els horaris de les activitats. Sovint l’escassetat de temps, la complexitat de l’organització horària de
les persones que es fan càrrec del treball domèstic i de cures o bé les possibilitats limitades pel que fa als transports dificulten

UNITAT 3. LES MESURES

l’accés a les activitats d’un projecte. També cal garantir l’accés a les persones amb mobilitat reduïda o que s’han de moure amb
una sobrecàrrega de pes.
— Revisar el contingut i la metodologia de l’activitat en concret, per exemple, revisant per quin motiu el contingut pot interessar

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

més a un col·lectiu que a un altre o, dit d’una altra manera, per què no interessa a determinats col·lectius, a qui també va adreçat el projecte. Entre altres motius, això es podria deure al format de participació o al contingut treballat.

3.2 La desigualtat de gènere en el context d’intervenció
Els impactes que generen les mesures que hem pres en els nostres projectes constitueixen la segona gran font de desigualtat. El
projecte mai no intervé sobre un context neutre, sinó tot el contrari: en el context d’intervenció hi ha desigualtats de gènere en
les quals impactaran les actuacions dissenyades. Cal tenir en compte aquest fet per procurar que aquests impactes s’orientin a
pal·liar les desigualtats, i no pas a mantenir-les o empitjorar-les.
A la càpsula 1, dedicada al diagnòstic, s’explica quines són les dimensions de la desigualtat que es poden produir en el context
d’actuació: en les activitats i treballs, en l’accés als recursos, en les dinàmiques de poder, en les dinàmiques de violència i,
finalment, en les creences i valors. De manera molt resumida, direm que cal dissenyar activitats que tinguin en compte la planifi-

Càpsula
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

cació i l’organització de la vida, tant en l’àmbit productiu com en l’àmbit reproductiu. Això implica tenir en compte tant els treballs
com els recursos disponibles (com ara temps i diners). Si no es fa, possiblement, tot i no voler-ho, es provocaran exclusions i es
privilegiarà les persones amb més temps, menys vulnerables i amb menys càrregues laborals i personals.
D’altra banda, les jerarquies o rols de poder i les situacions de violència masclista poden condicionar enormement l’accés de
determinades persones a les activitats o poden fer que la intervenció del projecte empitjori la situació de les persones més vulnerables. Cal tenir en compte aquests fets: així es podran planificar mecanismes específics (com ara la creació d’espais segurs o

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

iniciatives d’apoderament), o bé adaptar la informació i les etapes del projecte, i així fer-los realment accessibles i positius per a
les persones més vulnerables o que estan vivint situacions de violència.
Finalment, cal evitar reproduir estereotips de gènere i prejudicis o mandats sexistes en el disseny d’actuacions (com per exemple,
actuacions adreçades a famílies que es dissenyen pensant només en mares, cosa que confirma l’expectativa social sexista) així
com en la comunicació d’aquestes actuacions, com es veurà a la unitat 6.

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

Exemple: Tenir en compte la realitat de les violències masclistes a la llar
Durant el confinament per la COVID-19, dues entitats impulsen un projecte d’atenció i acompanyament psicològic a persones que
estan aïllades per ser casos positius o per haver estat en contacte directe amb persones positives. La primera entitat habilita un
correu electrònic i un telèfon d’atenció. La segona habilita un telèfon i el canal de comunicació via WhatsApp. Les dues reben
multitud de primers contactes i comencen a fer seguiment d’una cinquantena de casos. Només en el segon cas, però, s’arribaran a
detectar situacions de violències masclistes que podran ser derivades a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral. En aquest sentit,
la segona entitat ha pogut preveure la dificultat de trucar o enviar un correu al servei si s’està convivint amb un agressor i sota una
probable pèrdua considerable d’autonomia i intimitat.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 3
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

1) Com incorporem la perspectiva de gènere en el disseny de les accions o mesures?
Opció a) Assegurant que les dones hi participen activament.
Opció b) Assegurant un accés igualitari o prioritari per a qui més ho necessita, evitant reproduir rols i estereotips de gènere,
tenint en compte la càrrega de treball i els recursos dels i les participants, així com preveient situacions de violència
masclista o dinàmiques de poder per raó de gènere.
Opció c) Si els objectius tenen perspectiva de gènere, les accions o mesures també en tindran.
2) Per què pot ser útil planificar activitats de manera no mixta per a les dones?

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

Opció a) É
 s una manera de garantir l’accés equitatiu i generar un espai de confort que permet identificar necessitats no
reconegudes fins al moment.
Opció b) No és útil segregar per sexe les activitats.
Opció c) Per poder parlar i treballar temes de dones.
3) Per què cal que les activitats siguin compatibles amb les obligacions domèstiques i de cura?
Opció a) Per evitar biaixos en la participació i assegurar la representació dels homes.
Opció b) Perquè, si no, molt probablement serem excloents i perjudicarem les persones amb menys temps i més càrrega de
treball, que acostumen a ser les dones.
Opció c) Cap de les respostes és correcte.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 4. LA METODOLOGIA
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

4.1 Perspectiva de gènere en la metodologia de la intervenció
«Com farem la intervenció?» és la pregunta que intentarem respondre a l’hora de definir la metodologia. La metodologia que utilitzem
en una intervenció no és mai neutra, per això la tria d’una metodologia o una altra ha de ser coherent amb els objectius prèviament

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

definits, ja que determina el desplegament del projecte. Si bé és cert que els mètodes i les tècniques a utilitzar poden variar molt
segons el projecte, hi ha determinats criteris amb perspectiva de gènere que cal aplicar de manera general. Són els següents:

UNITAT 3. LES MESURES

— La presència de dones i homes a l’equip: La participació d’homes i dones en els projectes laborals i socials és clau per introduir la perspectiva de gènere. Entre altres coses, permetrà abordar les resistències que previsiblement apareixeran, a més
d’identificar de manera més acurada les mesures de gènere que poden ajustar-se millor al context.

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

— La igualtat de gènere en l’equip: Només les empreses i organitzacions amb plantilles de més de cinquanta persones tenen
l’obligació de tenir un pla d’igualtat. Tanmateix, totes les organitzacions tenen l’obligació de desplegar mesures que afavoreixin
la igualtat dins seu i que evitin l’assetjament sexual i per raó de sexe, independentment de la seva mida. Planificar les mesures

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

d’igualtat dins l’organització és sempre recomanable i la manera més sòlida de garantir que, quan es dissenya un projecte, es
fa vetllant per la igualtat de gènere de l’equip. També es poden dissenyar mesures específiques per al projecte en si, com per
exemple vetllar perquè les persones que desenvolupin tasques del projecte, tant si estan contractades directament com si són

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS

voluntàries o estan contractades per terceres empreses, vegin protegit el seu dret a la igualtat.
— Rols i estereotips de gènere en les eines i mètodes de treball: Cal vigilar que l’especialització de gènere en rols i tasques no
tingui un efecte negatiu en els resultats del projecte. El fet que dins de l’equip hi hagi marcats «papers d’homes» i «papers de

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

dones» contribueix a reproduir els estereotips de cara a les persones participants. Per exemple: cal evitar que només hi hagi
dones en rols d’acompanyament i suport a les persones, i homes en rols de planificació o decisió.
— Coneixements de gènere a l’equip: Són necessaris coneixements sobre gènere al llarg de tota la vida del projecte, des de la
fase de la diagnosi fins a les d’implementació i avaluació. Si no, l’esforç per promoure la igualtat en el projecte s’evaporarà al
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

llarg del seu desenvolupament. Aquests coneixements es garanteixen a través de persones especialitzades. Simultàniament,
però, cal que hi hagi un nivell bàsic de sensibilització i coneixement sobre les desigualtats de gènere en l’àmbit d’intervenció.

Exemple: Ètica de la cura en un projecte d’inclusió
UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

Un concepte utilitzat de manera cada cop més freqüent és l’ètica de la cura, que considera les persones interdependents des del
punt de vista de les necessitats materials, emocionals i relacionals. Aquesta idea ha estat sovint absent en el món econòmic i

UNITAT 3. LES MESURES

polític, i s’ha atribuït només a l’àmbit familiar. En aquest sentit, des del món feminista es reclama posar aquesta interdependència
al centre de la planificació de les organitzacions i empreses. A la pràctica, això suposa canviar la cultura organitzativa a l’empresa
o entitat, entenent que treballar amb aquesta interdependència, fomentar la cooperació i respectar les diverses necessitats de les

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

persones que en formen part fa que l’organització funcioni millor a tots els nivells i que sigui més responsable socialment.
Per exemple, en un projecte d’acompanyament del jovent migrant no acompanyat, les persones de referència dels joves migrants
no acompanyats estan exposades a situacions de molta tensió. Per aquest motiu, s’ha reservat una partida per al treball intern i

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

l’acompanyament de l’equip de treball. Aquesta partida està destinada a la cura i el benestar emocional de l’equip de treball, cosa
que repercuteix directament en el benestar dels usuaris i les usuàries i suposa, a nivell pràctic, la incorporació de la perspectiva de

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

la cura al projecte.

4.2 Perspectiva de gènere en l’establiment de la metodologia del seguiment i avaluació
Un cop establertes les mesures i la metodologia d’intervenció, també cal dissenyar la metodologia de seguiment. En el moment
de dissenyar un projecte és quan es preparen els mitjans per poder valorar-ne l’assoliment i l’èxit: s’ha de fer una primera previsió de quins seran els mètodes per fer-ne el seguiment i l’avaluació. La definició d’aquest èxit ha d’incloure també la perspectiva
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

de gènere. Per aprofundir en l’avaluació, podeu llegir la càpsula 4. A continuació s’exposen algunes idees clau per al moment del
disseny de l’avaluació.
Habitualment s’inclouen indicadors que permeten recollir informació imprescindible sobre el grau d’execució, i també sobre els

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

resultats del projecte. També es poden preveure altres formes de recollida d’informació rellevant per valorar el resultat i l’impacte
del projecte. Des d’un punt de vista de gènere, fer una bona definició de la pregunta d’avaluació és clau: què es considera que és
l’èxit del projecte? Un segon pas també clau és traduir aquesta pregunta en un o diversos indicadors definits: variables mesura-

UNITAT 3. LES MESURES

bles que ens permeten aproximar-nos a la resposta.
Per planificar l’avaluació de l’execució del projecte amb perspectiva de gènere, caldrà preguntar-se si homes i dones han pogut

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

participar en la mesura de les seves necessitats en les diferents actuacions proposades. També caldrà veure si cadascun dels
elements de l’execució ha contribuït a mitigar rols de gènere i desigualtats prèviament existents en la població destinatària/participant, i, finalment, si els imprevistos sobrevinguts o factors de context que desconeixíem han acabat implicant que les nostres

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

actuacions hagin reproduït o amplificat desigualtats i si les correccions i millores metodològiques destinades a fomentar la igualtat han funcionat correctament. A partir de les preguntes formulades, es concretaran els indicadors i la forma de recollida de la
informació necessària per calcular-los. Caldrà garantir que el seguiment (monitoratge) i la futura anàlisi (avaluació) incorporen la

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

perspectiva de gènere.
Per planificar l’avaluació dels resultats/producte o l’impacte del projecte amb perspectiva de gènere, la tasca serà similar. Caldrà
definir preguntes rellevants sobre la igualtat de gènere pel que fa als resultats i als impactes esperats del projecte. Els objectius generals o estratègics i específics es poden traduir en preguntes d’avaluació sobre l’impacte esperat, que hauria d’incloure la millora
de la situació d’igualtat de partida. Els objectius operatius es poden traduir en preguntes d’avaluació per saber si les produccions
realitzades han estat igualitàries (en el seu contingut i/o participació).
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UNITAT 1. DISSENYAR
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Definir les preguntes d’avaluació relatives a la igualtat de gènere tant pel que fa als resultats com pel que fa als impactes és un
esforç important que té dos beneficis: a més de facilitar l’avaluació quan sigui el moment, ajuda a definir (i, si cal, redefinir) de la
manera més precisa possible aquests objectius i permet concretar com s’interpreta la igualtat de gènere en el context de cada
projecte. Així doncs, planificar una avaluació amb perspectiva de gènere ajuda a dissenyar millor el projecte amb perspectiva de

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

gènere.

Exemple: Disseny de preguntes i indicadors de seguiment en un projecte de servei domiciliari
UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 4
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

1) La metodologia...
Opció a) É
 s la tècnica que seguim en totes les activitats. El seu plantejament pot ser independent dels objectius i resultats
esperats, ja que és un mer formalisme o tecnicisme.
Opció b) Penja dels objectius i és la concreció de les activitats, que han d’estar adreçades a dones i també a homes.
Opció c) És la manera com duem a terme les mesures per assolir els nostres objectius. No és mai neutra, perquè la forma com la
dissenyem pot condicionar la participació de la població destinatària o contribuir a reproduir estereotips i rols de gènere.
2) Què vol dir preveure mecanismes de cura als equips de treball?
Opció a) V
 ol dir tenir en compte la interdependència i les necessitats materials, emocionals i relacionals de les persones que
treballen a la nostra entitat o empresa a l’hora de planificar l’activitat.
Opció b) Vol dir incloure al contracte de treball la gratuïtat de les visites al psicòleg i permisos per a la conciliació.
Opció c) Vol dir assignar formalment les tasques de cura a les persones que tenen més habilitats i aptituds per
desenvolupar-les, per millorar l’eficiència del projecte.
3) Quan hem de garantir l’expertesa de gènere?
Opció a) E
 n totes les fases d’un projecte, especialment si el projecte té un alt impacte de gènere i/o incorpora altres dimensions
complexes.
Opció b) En la fase de diagnosi i disseny d’un projecte.
Opció c) En la fase d’implementació, assegurant-nos que les accions les despleguen persones expertes.
4) Per què és important definir la metodologia de seguiment i avaluació a l’hora de fer un projecte amb perspectiva de gènere?
Opció a) Perquè si no ho fem, el projecte no tindrà perspectiva de gènere.
Opció b) Perquè, a més dels objectius i les actuacions, les dues metodologies són clau per a la igualtat: d’una banda, la
metodologia d’implementació del projecte determina que en la implementació hi hagi dones i homes, i de l’altra, la
metodologia de seguiment i actuació garanteix que els indicadors de gènere estan ben dissenyats.
Opció c) Perquè, d’una banda, permet garantir que l’avaluació tindrà perspectiva de gènere, i de l’altra, ens permet comprovar
si hem definit de manera prou clara els objectius i les actuacions pel que fa a la igualtat de gènere, i si cal, redefinirlos millorant el disseny del projecte.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 5. EL PRESSUPOST
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

En el disseny del projecte cal determinar els recursos disponibles i assignar-los a les mesures i tasques que s’hauran de dur a
terme. Això vol dir que no només hem de fer una previsió realista dels recursos necessaris, sinó també dels disponibles. No preveure en el pressupost, per exemple, la formació o l’assessorament extern és, de fet, un dels problemes o errors més recurrents a
l’hora de dur a terme amb èxit un projecte amb perspectiva de gènere.

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

Entre les despeses, caldrà tenir en compte els recursos humans, els materials i els d’infraestructura. Cal assegurar que aquests
recursos es distribueixen equitativament i no perpetuen desigualtats. Una distribució equitativa significa, entre altres coses, no

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

deixar en un segon pla les actuacions específiques de gènere a l’hora de pressupostar. Per exemple: ens podem trobar que les
actuacions específiques de gènere es pressuposten les últimes i en funció dels recursos sobrants.
Alhora, vetllar per no perpetuar desigualtats també passa per ser plenament conscients que intervenir de manera efectiva sobre
la desigualtat de gènere requereix assegurar els recursos que permetin fer-ho. És a dir: per més adequats que siguin els nostres
objectius o les mesures proposades, si no hi dediquem prou recursos, quedaran en paper mullat i la intervenció no servirà de res

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

o serà contraproduent.
D’altra banda, també cal assegurar la igualtat salarial entre els homes i les dones de l’equip de treball, així com la valoració

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

econòmica de la totalitat de tasques i funcions professionals. No hem d’oblidar que cal estimar el valor econòmic de determinades tasques que tendeixen a vincular-se amb àmbits feminitzats (com per exemple les tasques administratives o de gestió) i que
sovint disposen d’un pressupost inferior a les d’altres àmbits amb més visibilitat i reconeixement social. En aquest sentit, cal evitar
caure en l’error d’infravalorar econòmicament els treballs «femenins» respecte dels «masculins».
També cal preveure que s’han de reservar recursos econòmics per a la formació i l’expertesa en gènere, ja que pot ser necessari
comptar amb personal especialitzat dins del projecte o que tot l’equip tingui una base formativa en gènere relativa al nostre marc
d’actuació. També, si cal, preveure el cost de les hores invertides a garantir el benestar de l’equip.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 5
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

1) Com incorporem la perspectiva de gènere en la planificació dels recursos i el pressupost?
Opció a) R
 evisant i assegurant que el seu impacte està repartit equitativament entre homes i dones; que els recursos serveixen
per promoure la igualtat de gènere en la nostra intervenció, que s’estima el valor i la contribució de totes les tasques i
activitats, i, si escau, pressupostant hores que garanteixin el benestar de l’equip.
Opció b) Establint una partida pressupostària reservada a les qüestions de gènere.
Opció c) Preveient uns recursos econòmics, materials, humans i d’infraestructura dedicats a les activitats relacionades amb la
igualtat de gènere.
2) En un projecte de formació, introduïm la perspectiva de gènere en el pressupost...

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

Opció a) L
 es dues respostes següents són correctes.
Opció b) Preveient la despesa d’una sessió d’introducció a la perspectiva de gènere al pla docent per al professorat (que
comptarà amb un expert o experta en el tema); tenint en compte les hores addicionals necessàries per revisar els
mecanismes d’accés per fer accessible el projecte a tot l’alumnat que ho necessita, i per a una enquesta d’avaluació
que inclogui preguntes per identificar semblances i diferències pel que fa a la satisfacció entre homes i dones; i
calculant el cost addicional que pot tenir un espai accessible en transport públic o l’adopció de mecanismes que
facilitin la compatibilitat d’aquesta activitat amb els treballs de cura.
Opció c) Reservant, si escau, una partida per fer un mòdul addicional sobre gènere i garantint que els sous per hora d’homes i
dones són els mateixos.
3) Introduir la perspectiva de gènere al pressupost és important perquè...

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

Opció a) Serveix per garantir que hi ha partides dedicades a les dones.
Opció b) Serveix per garantir que les actuacions previstes incorporen la perspectiva de gènere, que no es duen a terme en
detriment de la igualtat de l’equip que les realitza i assegura que tots els aspectes del projecte són realitzables i tenen
els recursos necessaris.
Opció c) No és important si ja hem fet una planificació de les actuacions amb perspectiva de gènere.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

6.1 El llenguatge i les imatges
Per assolir els objectius del projecte, desplegar les mesures ideades i que arribin a la població per a qui han estat pensades, cal
planificar bé la comunicació. En fer-ho, i per tal de dotar-la de perspectiva de gènere, cal preveure i evitar el manteniment d’estere-

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

otips i rols de gènere tradicionals així com biaixos que invisibilitzin les dones.
La comunicació, per ser no sexista ni androcèntrica, també ha de contribuir a reconèixer tasques i àmbits socialment necessaris

UNITAT 3. LES MESURES

però que sovint considerem poc importants perquè estan associats o protagonitzats per les dones.
El llenguatge és un reflex de la societat en què vivim. Alhora l’explica, i és en aquesta explicació quan podem estar contribuint a

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

reforçar desigualtats. Per exemple: quan ens comuniquem, tendim a fer ús del masculí genèric per referir-nos tant als homes com
als grups formats per homes i dones. Això ha provoca la invisibilització de les dones i les seves necessitats, característiques o
aportacions, fet que alenteix els processos de canvi social. Per això, com diu Eulàlia Lledó a Marcar les diferències: la representació

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

de dones i homes a la llengua, «cal trobar l’equilibri entre el respecte a la gramàtica o estructura formal de la llengua i els principis
de claredat i precisió, i una expressió de les idees i de la realitat més justa i equitativa».
En els projectes, és necessari comunicar, de manera visual o escrita, sense fer un ús sexista o androcèntric del llenguatge. Utilitzar un
llenguatge androcèntric implica invisibilitzar o fer difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l’actuació de les dones. Usar un
llenguatge sexista implica menystenir-les o infravalorar-les. Fer servir un llenguatge no sexista no és merament una qüestió formal: implica
un treball per fer visible de manera respectuosa totes les persones amb les seves diferències, començant pel seu gènere. Hi ha múltiples
guies i recursos per usar un llenguatge inclusiu i no sexista. A continuació, proposem alguns canvis per incorporar en el llenguatge:
— Utilitzar substantius neutres (per exemple, «la persona interessada»), formes dobles («el secretari o secretària») o altres fórmules
no marcades (com «han rebut un premi» en comptes de «han estat premiats»), per evitar que el masculí s’utilitzi com a genèric.
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

— Vetllar perquè es doni el mateix tractament als homes que a les dones (per exemple «Gerhard Schröder i Angela Merkel» en
comptes de «els cancellers Schröder i Angela Merkel»).
— Fer servir el femení si sabem que estem parlant de dones. Això és especialment rellevant quan parlem d’ocupacions, ja que
avui dia les dones poden accedir a qualsevol lloc de treball i els textos s’han d’adequar a aquesta realitat (per exemple, fer servir

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

«la jutgessa» en comptes de «la jutge»).
— Finalment, no utilitzar expressions amb connotacions sexistes que impliquin un estereotip o que incorporin una falta de respecte («plora com una nena»).

UNITAT 3. LES MESURES

Font: Elaboració pròpia basada en la Guia d’ús no sexista del llenguatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal vetllar també perquè les imatges s’adrecin clarament tant a homes com a dones i a persones dels diferents sectors socials

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

als quals volem arribar. Sovint la comoditat o les presses fan que, a través d’imatges, s’ofereixi una idea estereotipada dels gèneres (en conjunt o pel fet de pertànyer a determinats col·lectius, com ara població migrada, gent gran o joves). En aquest sentit,
a vegades es corregeix el llenguatge de forma mecànica però les imatges que s’utilitzen segueixen adreçant-se a un grup molt

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS

determinat o contenint estereotips. Si es vol revertir l’ús d’imatges discriminatòries i estereotipades perquè les dones se sentin
incloses i reconegudes, cal vetllar perquè apareguin imatges:
— Amb dones en primers plans i tenint un paper actiu.
— Que ofereixin una presència equilibrada d’homes i dones en quantitat, mida i durada, quan això reflecteix els fets.
— Que facin visibles models de relació d’igualtat, cooperació i solidaritat entre dones i homes.

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

— Que facin visibles la diversitat de dones (diversitat cultural, d’edat, classe social) que formen part de la societat i evitin transmetre un model únic.
— Amb logotips neutres i inclusius que evitin una interpretació androcèntrica.
Font: Elaboració pròpia basada en Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats de Torre Jussana.
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UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

6.2 El canal
El canal fa referència al mitjà que utilitzem per comunicar-nos (plataformes digitals, fullets, cartells, via telefònica o radiofònica,
anuncis televisius, etc.). Encara que s’usin degudament el llenguatge i les imatges, si no se seleccionen uns canals adequats, la

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

informació no arribarà a la població diana. I és que sovint, per inèrcia o de manera involuntària, s’utilitzen els mateixos canals per
a grups amb necessitats, coneixement i accessibilitat a la informació diferents. S’omet, per exemple, que pot haver-hi col·lectius que pateixen l’anomenada bretxa digital (en particular, les dones més grans) o bé col·lectius amb dificultats idiomàtiques (en

UNITAT 3. LES MESURES

particular, dones d’origen estranger).
Cal, doncs, vetllar perquè el projecte arribi a les persones a qui es dirigeix i no exclogui cap col·lectiu específic. La facilitat d’accés

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

a la informació i la comunicació directa en els diferents espais de quotidianitat seran requisits clau per aconseguir-ho.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 6
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

1) Dissenyar una comunicació no androcèntrica ni sexista...
Opció a) Implica fer servir un llenguatge, imatges i canals inclusius, que no invisibilitzin les dones i que reconeguin tasques i
àmbits socialment devaluats associats a la feminitat; també que evitin mantenir i reproduir estereotipis de gènere (que
sovint apareixen combinats amb altres factors, com factors d’edat o origen).
Opció b) Vol dir fer servir un llenguatge inclusiu, utilitzant diverses fórmules per evitar el masculí genèric. S’ha d’evitar fer
desdoblaments i també l’ús de la barra o altres recursos.
Opció c) És recomanable per arribar a les dones i implica visibilitzar-les més. Si volem adreçar-nos a les dones, les hem de
mostrar sempre el màxim possible.
2) Marca l’afirmació correcta:
Opció a) Les imatges no han d’enviar missatges sobre la feminitat i han de ser políticament correcta
Opció b) Les imatges han de representar la realitat, encara que ens sembli injusta i desigual, sense judicis de valor.
Opció c) Cap de les dues és correcta.
3) Quan definim els canals, què hem d’assegurar perquè la informació no sigui excloent?

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS

Opció a) Q
 ue s’utilitzin tots els canals possibles per comunicar el nostre projecte i/o activitats plantejades: cartells, Facebook,
Instagram, fullets...
Opció b) La facilitat d’accés a la informació i la comunicació directa en els diferents espais de quotidianitat de les persones a
qui dirigim el projecte.
Opció c) Que la població sàpiga llegir i sàpiga interpretar el missatge que estem emetent, tant si són homes com si són dones. .

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2
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AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 2
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) En quines parts del disseny d’un projecte cal que incorporem la perspectiva de gènere i per què.

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS
VEURE LA RESPOSTA TIPUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

2) A continuació posem un exemple d’incorporació de
perspectiva de gènere en una dimensió del disseny d’un
projecte. Subratlla les frases o paraules que indiquin
o explicitin que s’està tenint en compte aquesta perspectiva, i digues de quina dimensió es tracta (objectius,
mesures, metodologia, pressupost, comunicació).

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

Càpsula
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AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 2
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

3) En un projecte que té per objectiu reduir l’abandonament escolar dels adolescents, una de les activitats principals és el
treball de sensibilització sobre la importància dels estudis amb les famílies. Per dissenyar mesures adreçades a les famílies,
quins elements podem tenir en compte?

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 2
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

1) Quina lògica hauríem de seguir a l’hora de definir els objectius del nostre projecte?
L’opció correcta és la a.
Primer farem la diagnosi amb perspectiva de gènere, després, i en relació amb aquesta diagnosi, establirem els objectius
generals i específics, dels quals derivaran els operatius.
2) Per què cal parar especial atenció a la població destinatària indirecta?
L’opció correcta és la b.
Perquè aquesta població també rebrà l’impacte de les nostres actuacions; per tant, hem d’identificar-la i fer-nos responsables
dels canvis en les dinàmiques de gènere que podem provocar.
3) En un projecte de detecció i abordatge del consum de drogues en un institut, cal planificar un seguit d’accions dirigides tant a
l’alumnat com al professorat i les famílies. Es parteix d’un treball previ realitzat amb les famílies on participen majoritàriament
dones (mares/tutores). Pel que fa al treball amb les famílies, quins dels següents grups d’objectius operatius incorporen la
dimensió de la igualtat o són explícitament de gènere?
L’opció correcta és la b.
Augmentar el grau de sensibilització i el vincle entre l’escola i les famílies, inclosa una major implicació dels pares i tutors, a
més de les mares o tutores.

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES

Introduir la perspectiva de gènere en EL disseny d’un projecte • 30

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 3
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

1) Com incorporem la perspectiva de gènere en el disseny de les accions o mesures?
L’opció correcta és la b.
Assegurant un accés igualitari o prioritari per a qui més ho necessita, evitant reproduir rols i estereotips de gènere, tenint
en compte la càrrega de treball i els recursos dels i les participants, així com preveient situacions de violència masclista o
dinàmiques de poder per raó de gènere.
2) Per què pot ser útil planificar activitats de manera no mixta per a les dones?
L’opció correcta és la a.
És una manera de garantir l’accés equitatiu i generar un espai de confort que permet identificar necessitats no reconegudes
fins al moment.
3) Per què cal que les activitats siguin compatibles amb les obligacions domèstiques i de cura?

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

L’opció correcta és la b.
Perquè, si no, molt probablement serem excloents i perjudicarem les persones amb menys temps i més càrrega de treball,
que acostumen a ser les dones.

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 4
1) La metodologia...

UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

L’opció correcta és la c.
És la manera com duem a terme les mesures per assolir els nostres objectius. No és mai neutra, perquè la forma com la
dissenyem pot condicionar la participació de la població destinatària o contribuir a reproduir estereotips i rols de gènere.
2) Què vol dir preveure mecanismes de cura als equips de treball?
L’opció correcta és la a.
Vol dir tenir en compte la interdependència i les necessitats materials, emocionals i relacionals de les persones que treballen
a la nostra entitat o empresa a l’hora de planificar l’activitat.
3) Quan hem de garantir l’expertesa de gènere?
L’opció correcta és la a.
En totes les fases d’un projecte, especialment si el projecte té un alt impacte de gènere i/o incorpora altres dimensions complexes.
4) Per què és important definir la metodologia de seguiment i avaluació a l’hora de fer un projecte amb perspectiva de gènere?

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

L’opció correcta és la c.
Perquè, d’una banda, permet garantir que l’avaluació tindrà perspectiva de gènere, i de l’altra, ens permet comprovar si hem
definit de manera prou clara els objectius i les actuacions pel que fa a la igualtat de gènere, i si cal, redefinir-los millorant el
disseny del projecte.

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 5
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

1) Com incorporem la perspectiva de gènere en la planificació dels recursos i el pressupost?
L’opció correcta és la a.
Revisant i assegurant que el seu impacte està repartit equitativament entre homes i dones; que els recursos serveixen per
promoure la igualtat de gènere en la nostra intervenció, que s’estima el valor i la contribució de totes les tasques i activitats, i, si
escau, pressupostant hores que garanteixin el benestar de l’equip.
2) En un projecte de formació, introduïm la perspectiva de gènere en el pressupost...
L’opció correcta és la a.
Les dues respostes següents són correctes.
3) Introduir la perspectiva de gènere al pressupost és important perquè...

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

L’opció correcta és la b.
Serveix per garantir que les actuacions previstes incorporen la perspectiva de gènere, que no es duen a terme en detriment de la
igualtat de l’equip que les realitza i assegura que tots els aspectes del projecte són realitzables i tenen els recursos necessaris.

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 6
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

UNITAT 3. LES MESURES

1) Dissenyar una comunicació no androcèntrica ni sexista...
L’opció correcta és la a.
Implica fer servir un llenguatge, imatges i canals inclusius, que no invisibilitzin les dones i que reconeguin tasques i àmbits
socialment devaluats associats a la feminitat; també que evitin mantenir i reproduir estereotipis de gènere (que sovint apareixen
combinats amb altres factors, com factors d’edat o origen).
2) Marca l’afirmació correcta:
L’opció correcta és la c.
Cap de les dues és correcta.
3) Quan definim els canals, què hem d’assegurar perquè la informació no sigui excloent?

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

L’opció correcta és la b.
La facilitat d’accés a la informació i la comunicació directa en els diferents espais de quotidianitat de les persones a qui dirigim
el projecte.

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES

Introduir la perspectiva de gènere en EL disseny d’un projecte • 34

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 2
UNITAT 1. DISSENYAR
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) En quines parts del disseny d’un projecte cal que incorporem la perspectiva de gènere i per què.

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS

2) A continuació posem un exemple d’incorporació de
perspectiva de gènere en una dimensió del disseny d’un
projecte. Subratlla les frases o paraules que indiquin
o explicitin que s’està tenint en compte aquesta perspectiva, i digues de quina dimensió es tracta (objectius,
mesures, metodologia, pressupost, comunicació).

OCULTAR la resposta tipus
VEURE LA RESPOSTA TIPUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 2

En els objectius, perquè no tinguin biaixos androcèntrics i promoguin
la igualtat de gènere en l’àmbit d’actuació.
En les accions o mesures, tot analitzant amb cura el context d’intervenció
per evitar que la nostra actuació reforci prejudicis, estereotips o assignacions discriminatòries de tasques i responsabilitats. També per assegurar
la seva coherència amb els objectius sensibles al gènere ja identificats.
També en la metodologia, assegurant-hi la participació de dones i homes,
i garantint en les nostres eines i processos que es promou la igualtat efectiva i no es reprodueixen rols ni estereotips de gènere. En la metodologia
de seguiment, preveient preguntes i indicadors que permetin avaluar l’assoliment de la igualtat en els nostres objectius específics i operatius.
En el pressupost, assegurant-nos que l’assignació de recursos és equitativa (i que es distribueixen de manera proporcional a les necessitats
d’homes i dones) i que els recursos no es destinen a accions que reprodueixen i mantenen les desigualtats, i, si n’hi ha, que les actuacions centrades a promoure la igualtat de gènere estan correctament dotades.
Finalment en la comunicació, fent que s’adreci a tothom de forma no
sexista i respectuosa, evitant la reproducció d’estereotips de gènere i
garantint que s’utilitzen canals que la facin accessible a les totes les
persones, sense privilegiar-ne algunes.
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1) En quines parts del disseny d’un projecte cal que incorporem la perspectiva de gènere i per què.

UNITAT 2. ELS OBJECTIUS
VEURE LA RESPOSTA TIPUS

UNITAT 3. LES MESURES

UNITAT 4. LA METODOLOGIA

UNITAT 5. EL PRESSUPOST

UNITAT 6. LA COMUNICACIÓ: ÚS
DE LA LLENGUA, IMATGES I CANALS
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2) A continuació posem un exemple d’incorporació de
perspectiva de gènere en una dimensió del disseny d’un
projecte. Subratlla les frases o paraules que indiquin
o explicitin que s’està tenint en compte aquesta perspectiva, i digues de quina dimensió es tracta (objectius,
mesures, metodologia, pressupost, comunicació).

OCULTAR la resposta tipus
En un projecte que té per objectiu reduir l’abandonament escolar
dels adolescents, una de les activitats principals és el treball de
sensibilització sobre la importància dels estudis amb les famílies.
Per afrontar aquest treball amb les famílies, cal tenir en compte
que les famílies acostumen a estar formades per mares i pares, i
que cal responsabilitzar tant els pares com les mares del seu paper
per evitar l’abandonament escolar dels seus fills i filles. A més, cal
considerar que poden existir situacions de violència masclista. En
aquest cas, la prioritat del projecte es modifica, i passa per davant
la seguretat de les dones i els infants que la pateixen. Això implica
respectar els temps de les mares i les seves possibilitats de participació en el projecte. No podem exigir a una dona que pateix violència masclista que convenci la seva parella —que la maltracta— a
participar en el projecte, ni se la pot pressionar perquè compleixi
amb uns requisits de participació de la mateixa manera que les
persones que no es troben en aquesta situació. Per contra, es pot
inserir aquest projecte en el protocol local de detecció i atenció a
les dones víctimes de violència masclista, coordinat pel SIAD del
municipi.
Dimensió: establiment de mesures o accions.
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3) En un projecte que té per objectiu reduir l’abandonament escolar dels adolescents, una de les activitats principals és el
treball de sensibilització sobre la importància dels estudis amb les famílies. Per dissenyar mesures adreçades a les famílies,
quins elements podem tenir en compte?

OCULTAR la resposta tipus
a) Les famílies acostumen a estar formades per pares i mares, que són
beneficiaris i beneficiàries indirectes del nostre projecte; per tant, les
nostres actuacions han de ser responsables des d’un punt de vista
de gènere dels impactes que tindran en aquestes persones. Cal implicar tant mares com pares en l’abordatge de les dificultats escolars
dels seus fills i filles. En el cas que, per alguna raó, s’hagi de treballar
només amb les mares, caldrà ser conscient que s’està adoptant una
estratègia que potser serveix per fer front a les necessitats pràctiques
d’aquestes mares, però que, per contra, també pot contribuir a sobrecarregar-les de responsabilitats (a nivell simbòlic i de càrrega de
treball), cosa que empitjoraria les seves condicions de vida. A més,
en qualsevol cas, aquesta estratègia no aborda els seus interessos
de gènere, al contrari. Per tant, en aquest escenari caldrà fer una reflexió per analitzar els impactes de gènere de la nostra actuació (per
exemple, treballant el rol social imposat vers l’educació i cura dels fills,
i fer que les mares l’analitzin, que vegin com s’hi relacionen i quins
impactes els genera, que detectin què necessiten canviar o reforçar,
que puguin compartir estratègies i teixir aliances, etc.). Si és possible,
caldrà dur a terme, en paral·lel, actuacions específiques orientades
a afavorir la implicació dels pares en l’educació dels seus fills i filles
(per exemple, interpel·lant-los directament per després fer un treball
de presa de consciència i responsabilitat).
b) L’abandonament escolar té un important component de gènere: en
alguns grups socials és més viscut per nois adolescents que per no-

ies. En aquest cas, el desencaix entre la institució escolar i els patrons
atribuïbles a la masculinitat (com ara el desafiament de les normes,
la predisposició al risc o la predisposició a ser més actius físicament)
és un factor determinant. Aquest pes de la «masculinitat normativa»
en els joves i el desencaix amb el comportament i les aptituds que
s’esperen en l’àmbit educatiu ha de ser tingut en compte per adoptar
una estratègia eficient. En altres grups socials, en canvi, l’abandonament té a veure amb una manca de prioritat a les famílies respecte de
l’assoliment de dete rminats nivells educatius per part de les noies. En
aquest cas, l’estratègia ha de ser totalment diferent.
c) A més, cal considerar que poden existir situacions de violència masclista. En aquest cas, el projecte s’ha d’adaptar a la família afectada
per prioritzar la seguretat de les dones i els infants que la pateixen.
Això implica respectar els temps de les mares i les seves possibilitats
de participació en el projecte. No podem exigir a una dona que pateix
violència masclista que convenci la seva parella —que la maltracta—
a participar en el projecte, ni se la pot pressionar perquè compleixi
amb uns requisits de participació de la mateixa manera que les persones que no es troben en aquesta situació. Per contra, es pot inserir
aquest projecte en el protocol local de detecció i atenció a les dones
víctimes de violència masclista, coordinat pel SIAD del municipi, des
d’on es podrà fer seguiment del cas i oferir recursos més adequats.

