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Xarxa Isonomia de municipis: 
 

Aín, Albocàsser, Alcalà de Xivert, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almassora, Almedíjar, Almenara, Ares del 
Maestrat, Argelita, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Baiona, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, 
Bejís, Betxí, Borriana, Borriol, Canet lo Roig, Castellfort, Castelló de la Plana, Cinctorres, Les Coves de Vinromà, 
Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La 
Llosa, Les Alqueries, Lucena del Cid, Moncofa, Montanejos, Morella, La Morera, Nules, Peñíscola, Pina de         
Montalgrao, La Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de 
Moró, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, La Sarratella, La Serra d'en Galceran, Soneja, Sot de Ferrer,       
Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, La Torre d'en Besora, La Torre d'en        
Doménec, Traiguera, Vall d'Alba, Vall de Almonacid, la Vall d'Uixó, Vallat, Vallibona, Vilafamés, Vilafranca, Vilar de 
Canes, La Vilavella, Vila-real, Villamalur, Villanueva de Viver, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert i 
Zorita del Maestrazgo. 

L'orientació educativa i professional no consisteix en recomanar a l'alumna o a l'alumne uns estudis determinats en funció 

del seu rendiment acadèmic i dels seus interessos personals. Més enllà de tot açò, la labor orientadora ha de contribuir a 

facilitar informació i  establir marcs de reflexió i anàlisi sobre les pròpies aptituds, actituds, prioritats i interessos, així com 

de l'organització social, laboral i econòmica de l'entorn, de manera que cada persona desenvolupe estratègies i habilitats 

per a orientar-se i prendre decisions, dissenyant el seu propi projecte de vida personal.                                                                                                                    

Ana Agirre: “Orientar para la igualdad, orientar desde la diferencia”,                                                                                                                                          

en Ana González i Carlos Lomas, Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Graó. Barcelona, 2002. 



El sistema educatiu contribueix a perpetuar la tradicional divisió sexual del treball que assigna tasques         
diferenciades a homes i a dones en funció del seu sexe biològic; a elles se'ls atribueix la responsabilitat del 
treball domèstic i a ells l'activitat pública i econòmica. Per açò, l'orientació professional i vocacional en l'àmbit 
educatiu, entesa com el procés d'ajuda per a capacitar en la presa de decisions referent a conductes            
vocacionals i a l'àmbit laboral, així com preparar per a la vida adulta i activa, ha d'incorporar la perspectiva de 
gènere. 
 

L'orientació educativa i professional canalitza a tenir un projecte de vida que, tal com ho defineixen María    
Jesús Cerviño Saavedra i Graciela Hernández Morales (2009), és parar-se a pensar i a reflexionar com vull 
que siguen els meus dies, en què vull aprofitar les meues hores, amb quines activitats i en quina companyia 
em sent feliç, com vull plantejar-me la meua convivència, com engegue totes aquelles necessitats que         
sorgeixen des de dins de mi… Un projecte de vida són moltes preguntes i moltes respostes que es van       
delimitant en funció de les pròpies característiques, capacitats i desitjos, i tenint en compte que es realitzen en 
un context i circumstàncies que estan en contínua transformació. 
 

El projecte de vida requereix de la reflexió sobre diversos elements que solen anar més enllà de l'elecció      
professional i que tenen a veure amb altres aspectes vitals com aprendre a desenvolupar els treballs que     
genera la vida quotidiana, imaginar el paper de cadascú en una convivència, pensar sobre la importància que 
cada persona atorga als diners o al prestigi, o bé sobre la importància que cada subjecte dóna al benestar 
quotidià. Però cal tenir en compte que cada xic i cada xica està immers en el procés de socialització de gènere 
que els educa de manera diferent en funció del seu sexe, a les xiques en valors per a desenvolupar les       
tasques de reproducció que els seran assignades en una futura -cura i atenció a persones dependents, la llar, 
la família...-, mentre que als xics en valors associats a les funcions de producció i subministrament de          
recursos, protecció, seguretat..., i açò els condicionarà a l'hora de prendre decisions. 
 

Per açò, per a promoure la igualtat en el món laboral des de l'orientació educativa i professional, hem de     
considerar que si bé l'elecció professional sol realitzar-se al final de la formació secundària, quan ja l'alumne o 
l'alumna ha    pogut detectar amb més o menys claredat els seus desitjos, capacitats i possibilitats, existeixen 
altres ensenyaments relacionats amb la formació d'un projecte de vida que no poden esperar a l'últim curs de 
secundària, sinó que han de treballar-se des de l'etapa infantil, com són, per exemple, aprendre a despullar a 
les professions d'estereotips, entendre que els treballs domèstics i de cures són una responsabilitat d'homes i 
dones, o que el son i el descans són fonamentals en qualsevol etapa de la vida. 
 

Per tant, els centres educatius són un agent important que pot marcar l'elecció professional. En aquests l'alum-
nat té la possibilitat de descobrir les seues capacitats i interessos, així com el tipus d'activitat que li permet que 
aquestes s'engeguen i es concreten en una professió. Però, al mateix temps, els centres educatius no són   
aliens a la resta de circumstàncies que ajuden a compondre cada projecte de vida. En ells l'alumnat pot trobar 
models de convivència i, en general, formes diverses de ser home i de ser dona que es presenten a través 
dels materials que rep, de les històries que s'explica en l'aula o de la pràctica docent que perceben en cada 
mestre i en cada mestra que li donen les classes.  

 

Com orientar des de la perspectiva de gènere ? 

A l'hora d'orientar s’ha de tenir en compte com afecta la realitat a xics i xiques. Treballar en igualtat requereix que 
l'elecció acadèmica-laboral no estiga marcada pel gènere sinó per les potencialitats individuals. En el cas concret de 
l'orientació educativa i professional des de la perspectiva de gènere, l'acompanyament a l'alumnat ha de partir del 
concepte de desigualtat. El debat ha de sorgir del per què existeix segregació ocupacional (vertical i horitzontal), per 
què hi ha més atur femení, per què es produeix la bretxa salarial i per què existeixen estratègies per a dificultar que 
les dones opten als llocs principals del sistema productiu. També ha de manifestar explícitament per què les xiques 
tenen un millor rendiment acadèmic i després escullen estudis amb menys eixida professional o per què les alumnes 
prefereixen emprar-se en el sector públic abans que en l'empresa privada. A més d'incorporar el debat sobre la    
conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i la coresponsabilitat.  

 

L'orientació professional per a la igualtat intentarà que l'alumnat de    
qualsevol nivell educatiu augmente el seu grau de llibertat d'elecció,   
diversificant les seues possibilitats acadèmic-professionals, des d'una 
major autonomia i autoanàlisi personal, amb els objectius següents 
(González, 2009): 
  

• Trencar estereotips lligats a determinades professions que limiten la 
independència en l'elecció professional i personal.  
• Potenciar l'esperit emprenedor en les noves generacions de dones. 
• Augmentar l'exigència del pacte per la coresponsabilitat dins de 
qualsevol projecte vital, especialment en la vida familiar. 

• Conscienciar de la injustícia de les estratègies del sostre de vidre, la 

bretxa salarial i de l'exclusivisme masculí de determinats oficis i sectors.  



 
Planificar e implementar des de la perspectiva de gènere  

 
Per a poder planificar i implementar qualsevol programa amb biaix de gènere és necessari que la comunitat 
educativa tinga nocions de gènere i voluntat de transformar les desigualtats socials. Així mateix, cal establir 
els mecanismes de coordinació de tots els agents implicats, sent fonamental en tot el procés no solament la 
col·laboració dels membres de la comunitat educativa –professorat i alumnat-, sinó que s’ha de comptar tam-
bé amb les famílies com a agent de socialització primària. 
 

El programa ha d'oferir un model d'orientació acadèmica-professional 
que   incremente en l'alumnat la capacitat de triar sense biaixos de     
gènere i que   permeta desenvolupar la coresponsabilitat en xics i xiques 
en els diferents   àmbits de la seua vida, com són el domèstic, el perso-
nal i el professional. Aquest model ha de fomentar l'autoconeixement –
que l'alumnat es conega millor, identificant les seues característiques i      
qualitats, des d'una reflexió crítica sobre el procés de construcció de la 
identitat de gènere-; el coneixement del sistema educatiu -la seua   
organització i funcionament, així com els diferents itineraris als quals pot 

accedir l'alumnat, analitzant les situacions de desigualtat que es donen en els centres   formatius i en el       
sistema educatiu en general prestant especial atenció al currículum ocult-; el coneixement del mercat     
laboral -identificant les desigualtats de gènere existents en els processos d'inserció sociolaboral: segregació 
ocupacional, segregació vertical, centralitat, dificultats en l'accés, permanència, consolidació i eixida; la     
presa de   decisions –impulsant habilitats respecte al procés de presa de decisions que tinguen en compte 
els biaixos de gènere; la centralitat en l'ocupació –promovent la reflexió principalment en les alumnes    
sobre la importància de tenir una ocupació, valorant aquest com alguna cosa que pot contribuir a fer-les més 
lliures, autònomes i independents i no com una opció; i la coresponsabilitat –reflexionant sobre la            
necessitat de la coresponsabilitat en tots els àmbits de la vida (projecte Cal·líope, 2008).  
 

I l'avaluació ha de ser part essencial i estar present en tot el procés orientador.  

 

Suggeriments i propostes 
 

Des d'una forma diferent d'entendre l'orientació, és a dir, com un procés que va molt més allà de l'elecció          
professional i que introdueix elements afectius i relacionals, s'ha de vetlar per (González, 2009):  
 

– Garantir la igualtat d'oportunitats dels alumnes i les alumnes en l'accés a totes 
les formes d'ensenyament i a tots els tipus de formació amb la finalitat de fer 
possible que totes les persones desenvolupen les seues aptituds i actituds, que 
els estereotips de gènere limiten o neguen. 
– Afavorir una representació, des de la infància i fins el batxillerat, de dones i     
homes en diferents professions procurant, a més, que en aquestes                 
representacions es qüestionen els estereotips. 
– Integrar en els continguts de les matèries que s'ofereixen a l'alumnat la història 
de les dones i la seua contribució a totes les branques del pensament,           
reflexionant sobre les conseqüències negatives que ha suposat la seua          
invisibilització, de manera que l'alumnat puga apreciar que sempre va haver-hi 
dones dedicades a la medicina, a la ciència, a la música i a tot tipus de           
professions. D'altra banda, citar a homes que han vençut els estereotips i que 
s'han dedicat al ball, a la cura, etc. 
– Associar les professions amb les capacitats i desitjos de cada persona, evitant que apareguen vinculades a 
imatges estereotipades. 
– Potenciar la singularitat de cada xica i cada xic, enaltint allò que trien amb llibertat i que desenvolupen amb     
entusiasme, i ajudar-los a triar el tipus d'estudis i professió que millor s'adapte a les seues aptituds i a la seua    
personalitat. Fer-los conscients de les limitacions que suposa la imposició de valors sexistes. 
- Acostar a l'alumnat a conèixer els canvis que ha suposat la incorporació de les dones al món laboral i evitar el 
determinisme social imposat a homes i dones. 
– Ampliar el coneixement de les noves opcions ocupacionals per a tots dos sexes i la importància de la cerca de 
nous referents professionals. 
– Mostrar imatges de dones i homes realitzant tasques de cura, ensenyant-los que és necessària la                  

coresponsabilitat en la cura de les persones. S'han de presentar imatges, tant en les explicacions de classe com 

en els materials escolars i llibres de text, perquè es convertisquen en models de les diferents maneres de         

concebre la pròpia existència. A més, cal procurar que homes i dones tinguen una representació equilibrada. 



Algunes idees... 

 Promoure exposicions i activitats visibilitzant les contribucions realitzades per les dones, aprofitant diferents 

commemoracions com els dies internacionals (8 de març, 25 de novembre, 22 de febrer…). O qualsevol dia de    
l’any!.  

 Incloure continguts contra la violència vers les dones en totes les accions preventives i sancionadores de    

l'assetjament i violència escolar.  

Promoure activitats que tinguen a veure amb la presentació d'oficis i professions no estereotipats, on es    

coneguen persones concretes que els realitzen. 

Presentar els continguts d'optatives, batxillerats i cicles formatius de manera que es dirigisquen directament a 

xiques i a xics, i quan siguen molt estereotipats, realitzar accions positives per a presentar els avantatges de la seua 
elecció al grup menys representat. 

Organitzar sessions audiovisuals (pel·lícules, curts, sèries, fragments, vídeos…) que presenten vides no    

estereotipades de dones i homes, tant actuals com del passat i de qualsevol lloc del món. 

Fomentar l'execució de tallers d'igualtat, d'educació afectiu-sexual i de coresponsabilitat. 

Proposar algun programa de formació en el centre on el tema central siga l'enfocament de gènere referit a 

diverses qüestions, com la violència, la salut, la coresponsabilitat o els valors democràtics de la ciutadania i els 

drets humans. 

 

                      #SENSEETIQUETES 
 

L'orientació professional des de la perspectiva de gènere exigeix:  
1er Garantir la igualtat d'oportunitats per als xics i les xiques en 

l'accés a totes les formes d'ensenyament i a tots els tipus de       
formació amb la  finalitat de fer possible que totes les persones    
desenvolupen plenament les seues aptituds. 

2n Ajudar a les i els joves a triar lliurement, i no per la imposició 
de valors sexistes, el tipus d'ocupació o de carrera que millor       
s'adapte a less seues aptituds i aficions i que responguen tant a les 
seues necessitats com a la demanda econòmica de la societat. 

3er Preparar als xics i a les xiques en la seua incorporació a la 
vida activa per a assumir les responsabilitats domèstiques i        
parentals i perquè dominen i facen front als problemes que planteja 
la vida quotidiàna. 

És necessari dissenyar intervencions educatiu-orientadores que permeten a l'alumnat desenvolupar destreses,   

aptituds i habilitats que els capaciten per a abordar amb efectivitat la varietat de les ocupacions i papers de la seua 

vida adulta, sense distincions per raó de sexe. 

Des d'una orientació no sexista aconseguirem promoure la igualtat en el món laboral, on homes i dones tinguen una 

igual taxa d'activitat, no existisca discriminació salarial, ni segregació ocupacional i on la coresponsabilitat permeta 

tant a homes com a dones conciliar la vida laboral, familiar i personal, i que cada home i cada dona puga            

desenvolupar el seu projecte de vida en funció dels seus interessos. 

Bibliografia 
 

Acuña Franco, S. (2007): Orientación personal, académica y profesional no sexista. Disponible en: http://www.emakunde.euskadi.eus/
contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/es_def/adjuntos/2007.03.26.sara.acu%C3%B1a.pdf 
Arraiz Argoitia, B. (2015): Guía para la incorporación de la perspectiva de género en el curriculum y en la actividad docente de las enseñanzas 
de régimen especial y de formación profesional.  Disponible en: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco//contenidos/libro/l_051762_0001_0001/
es_def/index.shtml 
Fundación Mujeres (2007): Formulas para la igualdad n3. Orientación profesional y mundo laboral. Disponible en: http://
www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD3horiz.pdf 
Fundació Isonomia (20013): Quadern d’Igualtat en ruta. Disponible en: http://isonomia.uji.es/quadern-digualtat-en-ruta-2013/ 
González López, I. (2007): La orientación académica y profesional en clave de igualdad. Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/

descarga.action?f_codigo_agc=14204_19 
Proyecto Calíope (2007): Rompiendo esquemas. Disponible en: http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/
Rompiendo_Esquemas1.pdf 

PER A MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT  

FUNDACIÓ ISONOMIA—UNIVERSITAT JAUME I   
 

UNIVERSITAT JAUME I. Edifici ampliació biblioteca. Nivell 0.  
Av. Sos Baynat  s/n.  12071 Castelló  Tel: 964 72 91 34  Fax: 96472 91 35   
E-mail: isonomia@uji.es        

Col·labora 


