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Educació per al Desenvolupament

• L’Educació per al Desenvolupament (EpD) fa

referència a un procés educatiu per generar

consciència crítica sobre la realitat mundial,

facilitar eines per a la participació i lafacilitar eines per a la participació i la

transformació social en clau de justícia i

solidaritat.



3. Per aprendre a 

analitzar i interpretar el món

1.Docent i estudiant inicien

un procés aprenentatge interactiu

2. Per adquirir coneixements

socioculturals

científics i tecnològics

4. Desenvolupant competències,

valors i actituds

Procés de 

l’EpD
5. Generant consciència

i corresponsabilitat individual 

i col.lectiva

6.Per prendre decisions i participar

en el desenvolupament humà, 

local, nacional e internacional

7. En la construcció d’un

món més just

8. Reforçant l’autoestima

individual i col.lectiva

LES PERSONES l’EpD



�Defensar els Drets Humans � Desarticular prejudicis

� Combatre la xenofòbia i el 

Persones Capacitades Per

� Defensar el Medi Ambient

� Impulsar el 

Desenvolupament Humà

� Impulsar la solidaritat i la 

participació social

� Combatre la xenofòbia i el 

racisme

� Oposar-se a la violència i a 

la guerra

� Promoure la igualtat

d’oportunitats entre els sexes



Dades per a la reflexió

El 70% de les persones que viuen en

situació de pobresa extrema són dones

Dues terceres parts de lesDues terceres parts de les

persones analfabetes del món

són dones

Al món cada minut mor

una dona embarassada o

durant el part



Dades per a la reflexió

Dels 130 milions d’infants que no van a

l’escola, les filletes suposen el 70%

1 de cada 3 dones pateix algún

tipus de violència al llarg de la seva vida

A 31 de gener de 2013 la mitja de dones

parlamentàries no arribava al 20%



Alguns conceptes

• Sexe: característiques físiques i fisiològiques amb les

que naixem dones i homes. Són naturals i universals.

• Gènere: Construcció social d’allò femení i masculí.

Conjunt de conductes apreses de distribució de rols i

funcions entre dones i homes i les relacions de poderfuncions entre dones i homes i les relacions de poder

entre ambdós. Està determinat pel context social, polític,

econòmic i cultural.

• Orientació sexual: L’atracció sexual i emocional que

una persona sent cap a una altra de manera més o

manco permanent.



Inequitat de gènere

Concedeix un valor desigual als rols i

estereotips que s’atribueixen a dones i

homes.

Condiciona la capacitat de la persona perCondiciona la capacitat de la persona per

desenvolupar lliurement la seva

personalitat, limita la seva capacitat

d’elecció i atempta contra els seus drets.

La mesura i la norma són androcèntriques



La mesura androcèntrica

Una niña la pregunta a su profesora:

“Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino?”, 

a lo que la profesora responde: 

“Partiendo del masculino: 

la “o” final se sustituye por una “a”.la “o” final se sustituye por una “a”.

“Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma?”, 

insiste la niña. 

“El masculino no se forma, existe”

concluye la profesora.



Endevinalla

Un padre va en moto, llevando como paquete a su

hijo de diez años. Circulan muy rápido en una noche

neblinosa. La moto derrapa. El padre muere y el hijo

queda muy malherido. Una ambulancia lo lleva al

hospital más próximo. Ha de ser operadohospital más próximo. Ha de ser operado

inmediatamente.

Avisan al cirujano de guardia, quien, al entrar en el

quirófano y ver al niño, dice: “Me siento incapaz de

operarlo; es mi hijo”.



La invisibilitat

s’anul.la el valor d’un saber                                                    

- Invisibilitat de les dones únic, diferent i indispensable 

per a la vida

Olympia de GuogesOlympia de Guoges
Simone de Beavoir

Fatima Mernissi
Frida Khalo

Elionor Oshom

Aung San Suu Kyi





La invisibilitat

• Gestar, parir, criar, alimentar, cuinar, rentar,

cosir, sanar, aconseguir aigua, mostrar a

caminar, atendre, escoltar, gestionar el

pressupost de la llar, consolar, mostar a parlarpressupost de la llar, consolar, mostar a parlar

la llengua materna, assistir a persones

malaltes, ancianes o amb discapacitat,

millorar l’autoestima o acompanyar en la

mort.



Model social

Diners
Consum

Producció
Rapidesa



Model social

Rapidesa

Diners
Consum

Producció

Límits

Malatia

Límits

Proveïdora

Cicles

Criança/Vellesa

Procés

Benestar



Equitat de gènere

• Objectiu general

Prendre consciència de les desigualtats de gènere
i les seves conseqüències per promoure actituds
i accions encaminades a construir un món més
equitatiu.equitatiu.


