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ESPAI, GÈNERE I INFÀNCIA1



L’espai és un factor bàsic en el desenvolupament de les 
persones i en les relacions que s’estableixen entre elles. Al 
seu torn, els espais són assignats i utilitzats segons unes 
normes socials i culturals que s’integren i es reprodueixen 
a través de l’educació.

GEOGRAFIES DE LA INFÀNCIA1



Analitzar l’espai des d’una perspectiva de gènere ens ajuda 
a comprendre d’una forma més completa les nostres 
experiències quotidianes i els supòsits culturals en els que 
estan immerses.

URBANISME I GÈNERE1



Leslie Kanes Weisman, 1994

Els “guanyadors” en la societat són aquells “capaços 
de conquerir l’espai, envair i adquirir el dels altres i 
defensar el propi”.  Per tant, podem dir que la finalitat 
del comportament territorial és posar i mantenir a les 
persones, literal i figurativament, als seus llocs socials.

COMPORTAMENT TERRITORIAL1



+ A la infància es consolida la identitat de gènere de les 
persones, reflectint-se en  actituds i conductes i en les 
expectatives socials sobre elles i ells.

+ L’escola funciona com un mecanisme de reproducció 
social, cultural i econòmica.

+ Al pati l’alumnat té una major llibertat, per tant és on més 
es visibilitzen les  situacions de jerarquia, desequilibri i 
violència.

PER QUÈ?1



FINALITAT

+ Disminuir les desigualtats i jerarquies de gènere en l’ús de 
l’espai a través de canvis qualitatius

    
+ Organitzar un mètode de diagnosi i intervenció
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA2
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+ Relació entre les qualitats espacials i la perpetuació de 

les desigualtats de gènere des de la infància

+ Generació col·lectiva de criteris de disseny i gestió 
espacial des d’una perspectiva feminista. 

Paràmetres d’estudi: diversitat, flexibilitat, relació, 
confort, representativitat i gestió

OBJECTIUS DE RECERCA



2
+ Actuar per canviar una situació injusta
    
+ Participació activa de totes les persones implicades

+ Recerca respectuosa i no autoritària

+ Ús de mètodes child friendly

INVESTIGACIÓ-ACCIÓ PARTICIPATIVA



2 ÀREA D’ESTUDI



2 ÀREA D’ESTUDI

+ Escola: CEIP Joan Solans, Granollers 
(curs 2014-2015)

    
+ Lloc: Barri de Sant Miquel

+ Participants: Classe de 3r de primària i 
professorat
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Contextualització Treball de Camp Activitats de difusió i presa de 
consciència

Anàlisi dades, sistematització i 
conclusions

PLA DE TREBALL



SEGREGACIÓ, DESIGUALTATS I JERARQUIES3
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+ El context social i cultural del barri ha generat una 

estigmatització de l’escola
    
+ La diferència cultural és un factor que influència les 

opinions del professorat en relació a les desigualtats de 
gènere

CONTEXT SOCIAL I CULTURAL



3 DISTRIBUCIÓ I ÚS DE L’ESPAI

A/ Nens

+ Es mantenen en zones més 
centrals

+ Solen jugar sempre als 
mateixos jocs, motrius i d’alta 
intensitat

+ Aquests jocs tenen una clara 
definició de l’espai assignat, 
ocupen una gran proporció del 
pati i són invasius.

Associació d’un espai amb una 
activitat i un grup concret, clara 
dominació territorial.



3 DISTRIBUCIÓ I ÚS DE L’ESPAI

B/ Nenes

+ Varien més d’activitat

+ No ocupen un lloc definit al 
pati

+ Es desplacen amb major 
freqüència per tot el pati

+ Juguen a jocs que no tenen un 
lloc definit i que es realitzen als 
espais residuals

Ocupen l’espai però no el 
controlen.
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+ Detecció de situacions de desigualtat, ocultant o negant la 

influència del gènere (Graña, 2006; Santos, 2010)

+ Priorització de la resolució de conflictes entre nens i 
invisibilització d’altres tipus de desigualtats

+ Existeixen estereotips i valors socials sexistes i 
eurocentristes

+ Reconeixen la influència de les qualitats de l’espai en la 
generació de desigualtats.

ACTITUDS I CREENCES DEL PROFESSORAT
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+ Desig de tenir més varietat 

d’espais i elements al pati

+ El confort un element 
important per les nenes

+ Major tendència de diveristat 
en les nenes

PERCEPCIONS I VIVÈNCIES DE L’ALUMNAT
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+ La presa de decisions el que 

més preocupa

+ L’impacte dels valors associats 
a la feminitat i la masculinitat

+ Es detecten situacions de 
desigualtat i es busquen solucions

PERCEPCIONS I VIVÈNCIES DE L’ALUMNAT



CONCLUSIONS I RECOMANACIONS4
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Laconfiguració de l’espai està travessada per valors i 
estereotips sexistes que contribueixen a que nenes i nens 
construeixin de forma diferent les seves subjectivitats.

A/

CONCLUSIONS
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Influència dels paràmetres espacials en les desigualtats de 
gènere:

+ La diversitat d’espais i elements afavoreix un repartiment 
i un ús més igualitari de l’espai

+ La flexibilitat dels elements i els espais permet el 
desenvolupament d’unes activitats menys estereotipades i 
menys segregades per gènere

B/

CONCLUSIONS
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+ Una relació adequada entre els diferents espais o 

elements fomenta un ús més igualitari dels mateixos

+ El confort és una qualitat de l’espai que s’ha de tenir en 
compte per incorporar la perspectiva de gènere

+ Una representativitat real i simbòlica igualitària de les 
dones i els homes es reflecteix en l’ús dels espais

+ Una gestió activa i no sexista del professorat és 
imprescindible per a un ús igualitari de l’espai d’esbarjo.

CONCLUSIONS
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+ Repartiment més equitatiu del pati amb espais de 

característiques més diverses. 

+ Introducció d’una major varietat de jocs

+ Eradicació de valors i estereotips sexistes 

+ Augment de la participació de l’alumnat i les famílies

RECOMANACIONS
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+ Limitar la zona destinada a l’activitat motriu intensa i 

oferir zones que potenciïn el joc simbòlic i motriu de baixa 
intensitat.

+ Introduir elements diferents cada dia de la setmana per 
afavorir la diversitat de jocs, evitant els elements fixes 
associats amb una activitat concreta.

+ Eradicar valors i estereotips sexistes i potenciar la 
participació de l’alumnat i les famílies.

PROPOSTES DE MILLORA



4 PROPOSTES DE MILLORA

Nova zona d’estar multifuncional

Organitzar un nou espai per a 
activitats diverses

Nova àrea de joc simbòlic i 
motriu de baixa intensitat

Organitzar un nou espai d’activitat 
motriu intensa

Plantes aromàtiques per treballar 
responsabilitats de cura Plantar nous arbres fruiters 

pel confort



4 PROPOSTES DE MILLORA

+ Nova zona d’estar multifuncioal



4 PROPOSTES DE MILLORA

+ Organitzar un nou espai per a activitats diverses



4 PROPOSTES DE MILLORA

+ Nova àrea de joc simbòlic i motriu de baixa intensitat



GRÀCIES !

www.equalsaree.org
equalsaree@gmail.com


