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Un cop més és l’hora
de triar els llibres de
text

Trobarem aquest any una nova oferta
editorial que contempli la visió de gènere?
Des de la Secretaria de la Dona considerem que a l'hora de seleccionar els llibres i els materials didàctics no només
hem de tenir en compte la seva qualitat pedagògica sinó que és necessari fer una valoració des del punt de vista de
gènere perquè un llibre de text sexista no és un llibre de qualitat.
Les noves edicions, utilitzen un llenguatge no sexista, on el masculí i el femení estiguin tractats igual?
Hi ha equilibri en el nombre d'imatges de dones i homes en tot tipus d'activitats?
En els continguts curriculars, s'hi incorporen els noms de dones destacades en totes les professions i facetes de la
vida?...
Aquests són alguns dels exemples que ens indiquen el nivell de sexisme present en els materials educatius... Us proposem de "mirar-los amb ulls de gènere", d'analitzar-los des d'aquesta òptica.
Finalment us suggerim unes RECOMANACIONS (*) de gènere bàsiques:

zUtilització correcta del masculí i femení, i del genèric sempre que sigui possible.
zCoherència entre el llenguatge escrit i les imatges.
zCoherència pel que fa a evitar el sexisme en tota l'estructura lingüística del llibre de text.
zCal evitar l'adjudicació de rols sexistes, tant en el llenguatge com en les il·lustracions referides a professions, treballs diversos i també les referides a les característiques dels personatges. Igualment, cal acabar
amb els estereotips que continuen reproduint els valors masculins tradicionals.

zIncorporació dels eixos transversals en cada una de les matèries de manera que puguin ser tractats adequadament tal com assenyala el currículum: l'educació per la pau i la no-violència, l'educació afectivosexual, la
interculturalitat, etc.

zIncorporació dels referents femenins en les diverses disciplines -pintores, científiques, compositores, polítiques, escriptores, etc.- presentant la imatge de la dona com a protagonista de canvi i progrés, amb veu pròpia i contribuint a crear altres models i referents diferents a l'androcentrisme actual.

zTractament en profunditat de tot el que ha representat i representa el feminisme amb una perspectiva històrica.

zPresentació i tractament en igualtat de la representació de la família més enllà de la tradicional, com ho són
també la monoparental, l'homosexual, les adoptives, etc.

zVisibilitzar la presència d'altres cultures i procedències, i destacar la seva participació dins la cultura d'acollida.
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