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No ens enganyem:  

la imatge que tenim dels altres,  

i fins i tot de nosaltres mateixos,  

està associada a la Història tal com  

se’ns va ensenyar quan érem nens [i nenes].  

Ella deixa petjada en nosaltres  

per a tota l’existència. 

(Ferro, 1990, p. 19)
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1. Introducció 

Aquest treball final de grau neix a partir d’un xoc personal. Com a estudiant, sempre 

m’he sentit fascinada per la història antiga, potser per influència dels meus mestres i 

professors d’institut que van aconseguir despertar-me la curiositat per conèixer el passat 

grecoromà. Però estudiar una mica d’Humanitats va comportar tergiversar les meves 

nocions d’història i van sorgir-me tot de preguntes: Per què algunes assignatures 

optatives contrarestaven el discurs sobre la història que havia construït durant anys? 

Com és que només recordava dates de batalles i tenia una idea molt ordenada del temps 

històric? Sabia dir alguna cosa de la quotidianitat de les persones en diferents societats? 

On eren les dones i els infants en els llibres d’història de la meva infància?  

Paral·lelament, vaig començar a estudiar Educació Primària, després de convèncer-me 

de la transformació social que possibilita l’educació formal. Amb un seguit de pedagogs 

i pedagogues modernes com a referents, entenc l’educació com un repte i una 

responsabilitat per tal que els nens i nenes adquireixin la capacitat de conviure amb els 

altres, i de ser i estar en el món d’una manera conscient. Sens dubte, comparteixo la idea 

que la comprensió de la realitat que ens envolta remet a l’estudi de les societats del 

passat, amb la civilització romana com un dels precedents que expliquen i justifiquen el 

nostre present. 

D’aquí que aquest treball tingui una repercussió pràctica, ja que busco construir les 

bases teòriques de la meva futura pràctica. Es tracta d’un seguit de reflexions com a 

futura docent, assumint que la teoria m’interessa si és per millorar la meva tasca com a 

mestra de primària. En poques paraules, pretenc unir els dos mons en els quals m’estic 

formant, el d’Humanitats i el de l’Educació. Procuro plasmar l’harmonia entre les dues 

àrees de coneixement i trobar l’equilibri entre teoria i praxis.  

De manera que aquest treball no deixa de ser una anàlisi del discurs de la història que  

encara avui s’explica a nens i nenes. Primerament, es parteix d’un ampli marc 

conceptual, que se subdivideix en el món acadèmic i el camp de docència, i es fa un 

breu repàs dels canvis que ha suposat la introducció de la perspectiva de gènere en els 

estudis clàssics. Aquesta compilació implica una mirada a l’estat de la qüestió, al mateix 

temps, que deixa entreveure el meu posicionament en les diferents opcions 

historiogràfiques.  
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En segon lloc, s’inclou una lectura crítica dels documents de referència que orienten els 

continguts curriculars. Tot i ser conscient que l’anàlisi del currículum s’ha de fer amb 

cert escepticisme, ja que no contempla l’abisme que existeix entre els continguts oficials 

i el currículum ocult, un examen del marc normatiu ens permet situar-nos sobre 

l’enfocament que se li dóna a la didàctica del Coneixement del medi social i cultural a 

l’educació primària. Al capdavall, el currículum s’encarrega d’encaminar la contribució 

de l’educació a conèixer, valorar i respectar la manera de viure de la pròpia cultura i 

d’altres cultures, al llarg del temps. 

A continuació, es realitza una anàlisi de tres llibres de text, com a tall d’exemple, que 

evidencien la selecció dels continguts que es duu a terme dins les aules de primària. 

Encara que hi ha molta diversitat de materials didàctics, el llibre de text continua sent 

una de les guies predilectes dels docents i ens serveix per retratar el panorama educatiu 

actual. D’acord amb l’ordenació curricular, s’han escollit tres llibres de cinquè de 

primària, que pertanyen a tres de les editorials de més difusió a Catalunya. L’objectiu 

final és reforçar o esborrar la distància entre els “nous” relats historiogràfics i la realitat 

escolar quan s’ensenya i s’aprèn sobre l’antiga Roma. 

A partir d’aquesta anàlisi, ens proposem esbrinar fins a quin punt es veuen recollides les 

línies d’avançament proposades amb les aportacions de història de les dones i de les 

relacions de gènere, així com volem explorar sobre quines implicacions es desprenen 

amb els models didàctics que difonen els manuals d’història. Tal com assenyala la 

nostra cita inicial de Marc Ferro, reconeixem que la manera com s’explica el nostre 

passat –emfatitzant uns actors, uns temes, uns moments històrics...– ens impulsa a 

assumir determinades formes de relacionar-nos i d’ubicar-nos en el món. 
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2. Marc conceptual 

2.1. L’ACADÈMIA 

2.1.1. Alguns límits de la història antiga 

Encara que no és la nostra intenció abordar les limitacions inherents a l’estudi històric, 

ja que s’escapa ben lluny de la nostra recerca, jutgem oportú apuntar algunes 

consideracions que ens resulten rellevants a l’hora d’afrontar la mirada històrica cap al 

passat grecoromà. Una de les principals restriccions a tenir en compte és la carència 

documental que envolta l’estudi de la història antiga. Tot i que entenem que es tracta 

d’una escassetat i d’una problemàtica de fonts fins a cert punt relativa, és cert que en el 

tractament de l’antiguitat, les fonts es veuen lligades a la distància temporal i a les 

condicions atzaroses que han possibilitat la conservació òptima dels propis textos.  

Una altra qüestió pròpia dels estudis clàssics resulta ser la jerarquia existent entre les 

fonts, perquè la cultura material s’ha tendit a suplementar, i sobretot suplantar, per 

l’omnipresència dels textos escrits. El protagonisme que s’ha donat a les fonts escrites, 

en detriment del material arqueològic i d’altres fonts, sovint ha obviat el fet que a partir 

dels textos només es pot aconseguir un coneixement limitat de l’antiguitat, i que la 

informació continguda en els documents escrits exigeix el procés constant de 

construcció i reconstrucció crítica del passat.  

En conseqüència, l’ús de les fonts escrites per conèixer els personatges de l’antiguitat 

topa amb l’absència de veus femenines, que no permet descobrir l’agent històric de la 

seva subjectivitat perquè no disposem de gairebé cap testimoni escrit ni document 

privats Aquesta mancança es veu contraposada a les visions androcèntriques i 

monolítiques que es transmeten a través dels discursos dominants. La literatura escrita 

que ens ha arribat ve de la mà d’unes elits masculines, i es troba fortament marcada per 

la ideologia de gènere i de classe. Atenent al biaix de les fonts antigues, aquestes van 

escriure per legitimar la realitat que volien transmetre, però que possiblement no es 

tractava pas de la quotidianitat real.  

A partir d’aquests discursos, es pot apuntar que existeixen moltes incongruències en els 

textos clàssics, ja que no deixen de difondre la visió d’una part de la societat que va 

tenir el poder de l’escriptura i, per tant, podia retratar a la resta de la societat tal com 
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desitjava i, que al mateix temps, aprofitava per plasmar el seu sistema de valors 

perpetuant l’ordre i la moral que més preferia. De manera que la imatge resultant del 

passat antic que tenim és restringida, ja que se’ns ofereix un relat incomplet que 

s’adequa als ideals dels autors romans. Dit en altres paraules, la realitat que es narra de 

Roma és fruit d’una construcció discursiva en mans dels homes que miraven a la 

societat des de dalt. Les fonts escrites es converteixen, doncs, en una visió parcial que 

no reflecteix la percepció sobre el món que tenia la resta de gent comú, i no podem 

saber com la majoria veia la seva realitat o la volia veure. 

Davant l’escassetat i la complexitat interpretativa de les fonts clàssiques, es van produir 

a partir dels anys seixanta i setanta un seguit de canvis en la interpretació de les fonts 

arran de diferents debats historiogràfics. Una de les aportacions d’aquestes discussions 

és la consideració que les fonts “se tratan de expresiones ideológicas y no de 

narraciones que relatan hechos tal cual ocurrieron. Las fuentes primarias le permiten al 

historiador sobre todo acceder al mundo simbólico que regía en estas sociedades” 

(Pérez Campos i Álvarez, 2011, p. 136). És per aquest motiu que resulta imprescindible 

llegir entre línies en les fonts provinents de les civilitzacions antigues, a la recerca 

d’aspectes propis d’aquestes societats, però captant la ideologia legitimadora que 

pretenen els textos antics.  

Paral·lelament, al marge del fet que els documents només tenen les veus masculines, hi 

ha un doble biaix a l’hora d’editar, criticar i analitzar les fonts. I és que els historiadors i 

els arqueòlegs homes van ser els primers encarregats de recollir les evidències 

històriques, d’acord amb els inicis vuitcentistes de la professionalització de la història 

com a disciplina acadèmica. L’atenció en les fonts textuals s’ha fet, doncs, des d’una 

mirada també masculina que ha menystingut altres pràctiques i formes de coneixements 

de la història popular, amb predominança a les fonts orals, les quals permeten 

reflexionar sobre la vida material i espiritual de les majories (Cascajero, 1999).  

D’altra banda, convé destacar que els estudis de gènere han topat amb certes dificultats 

en la seva introducció en la Història antiga, ja que es tracta d’una disciplina encara 

conservadora i essencialment positivista. Si els estudis de gènere s’han inserit en aquest 

temps històric, ha estat principalment perquè van suscitar l’interès entre especialistes, 

que bàsicament eren i són autores feministes; les contribucions de les quals encara no 

s’han acabat d’estendre en els discursos hegemònics sobre l’antiguitat.   
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Per un cantó, aquests discursos tenen un plantejament totalment històric, centrat a 

conèixer i explicar els grans esdeveniments, sota la premissa que només uns fets van 

suposar un canvi en el decurs de la Història, en majúscules. I per l’altre cantó, destaca el 

límit geogràfic que s’ha focalitzat en el món clàssic, amb Grècia i Roma com a centres, 

ja que respon a l’òptica eurocèntrica que ha planat sobre aquesta disciplina. Els estudis 

clàssics porten la càrrega –diguem-ne llastre, pes, responsabilitat– de ser el llegat de la 

civilització occidental.  

En aquest aspecte, la historiografia contemporània encara va a remolc de l’hegemonia 

occidental, quan, per exemple, pretén traslladar al passat clàssic els estereotips de 

gènere occidentals. Així és que la mirada que es fa de les societats grega i romana 

exigeix respondre a l’estructura actual, perquè s’ha de fonamentar i legitimar 

determinades relacions i rols de gènere, pautes de comportament, pràctiques culturals... 

En definitiva, es vol justificar unes nocions de feminitat i masculinitat concretes a través 

del maquillatge de la realitat històrica. 

Recapitulant amb la problemàtica les fonts, val a dir que existeix cert contrapès. Una de 

les raons és el fet que no queda pendent l’edició, la crítica i l’estudi de fonts 

desconegudes, perquè pràcticament no hi ha gaires textos inèdits per publicar. Com a 

conseqüència, la disciplina en si es comença a inclinar a l’especulació i als revestiments 

teòrics, que sovint es fan a partir de les revisions de les fonts des d’una perspectiva de 

gènere. Així mateix, el grec i el llatí ja fa temps que no són un marcador d’estatus social 

i es troben a l’abast de tothom, de manera que s’ha superat l’elitisme que caracteritzava 

els estudis clàssics. I pel que fa a les fonts, tot i l’escassesa d’autores femenines 

clàssiques, es poden estudiar les fonts masculines des d’una perspectiva de gènere. 

 

2.1.2. La visió tradicional de la història 

La manera de comprendre la selecció històrica del passat ha marcat una història amb 

biaix positivista i historicista, que al mateix temps, s’ha traduït en uns discursos plegats 

de prejudicis i d’estereotips de gènere (Sánchez i Miralles, 2014). Aquesta tradició 

historiogràfica que s’inicia al segle XIX i que s’identifica també amb el fet que es 

divulgui la idea que només existeix una història universalista i veraç, una interpretació 

única i compartida, i que forma una determinada visió de ser i d’estar en el món.  
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A partir de l’enfocament tradicional de la historiografia, se’n desprèn la presentació de 

la història com una cronologia de batalles i de personatges vinculats exclusivament a 

l’àmbit polític i militar. Dit d’una altra manera, el relat de la història amb la mirada 

positivista del coneixement ha transmès l’esdevenir històric com una simple successió 

de guerres i aliances entre homes de poder, com una enumeració de dates concretes i 

d’esdeveniments importants, que adquireixen més valor que no pas una visió general 

sobre els processos historicosocials. 

D’aquí que la narrativa dominant s’hagi caracteritzat per una abstracció i una 

parcel·lació del coneixement, en tant que la història es tracta d’una suma d’assoliments 

aïllats, ocorreguts en l’esfera pública. Al capdavall, la història que coneixem selecciona 

aquells coneixements que són fruit d’esforços individuals, és a dir, de personatges 

puntuals. La racionalitat positivista de la història ha elaborat un discurs pretesament 

objectiu i neutre, que alhora està 

basado en conceptos como la cronología, la jerarquización social, la expansión 
territorial o la guerra, que sirven de ancla y sostén del androcentrismo. En el 
centro del mismo se sitúa su protagonista, un modelo de hombre en torno al cual 
se ha elaborado la disciplina, caracterizado por determinados rasgos y atributos, 
y al que la Amparo Moreno se refiere como el “arquetipo viril” (Vaíllo, 2013, p. 
60).  

A partir d’aquest arquetip viril que es converteix en el veritable protagonista de la 

història, el centre d’interès per part de la investigació ha girat al voltant de les activitats 

masculines. S’han escollit com a objecte d’estudi l’àmbit públic i s’ha establert una 

dicotomia anacrònica de les esferes separades (Delgado i Picazo, 2016). 

Consegüentment, es prenen com a models, com a referents humans, els protagonistes 

masculins i els valors que aquesta minoria personifica (Caba, Hidalgo i Roset, 2003). 

D’aquí que els manuals d’història remarquin el rol dels pares fundadors de les nacions, 

“acompañados a veces por guerras, batallas y otros acontecimientos bélicos” (Gómez, 

Cózar i Miralles, 2014, p. 14). Aquesta tria dels personatges i dels esdeveniments en la 

història porta a reflexions tan clares així com la que fa l’arqueòloga Sanahuja Yll 

(2002), quan expressa que: 

El pasado únicamente pertenece a cazadores, agricultores, pastores, líderes y 
grandes hombres, reyes sacerdotes, mercaderes, metalúrgicos, artesanos y 
comerciantes. Al tratarse de una historia exclusiva de hombres, también ciertos 
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temas recurrentes de interés masculino, tales como la provisión de alimentos, la 
tecnología y el  control de la naturaleza, los procesos de jerarquización social, 
los conflictos entre grupos y los intercambios de ítems de prestigio controlados 
por las élites, constituyen el foco de atención.  (p. 15).  

En conseqüència, en els relats històrics, es pot comprovar com en la visió de la 

tradicional del passat, la història política té un predomini sobre la història social, tal 

com apunta Burguera (2002) en un estudi sobre la selecció de continguts en 

l’ensenyament de la història:  

El peso de la tradición historiográfica de dar más peso a la historia política aun 
es grande, a pesar de que en los libros de texto encontramos, en diferente 
proporción, contenidos de historia social, en éstos siguen predominando los 
contenidos temáticos tradicionales (p. 10).  

Amb tot plegat, es dibuixa una concepció de la història dominada per un model 

positivista tradicional, que preua la cronologia i la datació, que associa l’acció a 

activitats masculines, que presenta una dimensió unívoca i simple del temps. El motiu 

és “porque los varones se han apropiado de la gran Historia (con mayúscula). Opresión, 

marginación y silencio de la mujer (y de otros) en la realidad antigua; silencio y 

marginación en la Historiografía. Y todo cuadra” (Cascajero, 2000, p. 38).  

 

2.1.3. Tendències historiogràfiques en l’estudi del gènere a l’antiguitat  

Davant la posició de la historiografia tradicional, que hem esbossat en el punt anterior, 

s’han anat produint diversos debats sobre la construcció de narratives alternatives al 

discurs històric hegemònic, com a conseqüència i/o causa dels processos socials que es 

van desenvolupar en la dècada dels seixanta i setanta. Els pressupòsits teòrics de la 

ciència històrica es van veure qüestionats sota la influència d’aquests nous 

plantejaments filosòfics, lingüístics, sociològics, historiogràfics...  

Arran de la reflexió epistemològica sobre el caràcter androcèntric dels paradigmes 

històrics, van sorgir nous enfocaments, influenciats posteriorment per les teories 

postmodernistes i post-estructuralistes, que instaven a rellegir i reorganitzar els 

conceptes i les categories existents, els mètodes d’estudi, les perspectives de la història 

tradicional, els temes d’atenció, les fonts utilitzades, entre altres aspectes (Mora, 2013). 

Aquesta eclosió d’òptiques renovadores significa la crisi de la vella historiografia, ja 
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que dóna com a resultat unes noves formes de fer història menys descriptives, més 

relacionals i problemàtiques (Bengoochea, 1998, p. 241), amb altres preocupacions i 

protagonistes. 

Tot i que sectors importants dins els estudis clàssics es van mantenir al marge de les 

transformacions en els mètodes de treball de camp i en la diversitat temàtica que 

implicava la nova historiografia (Picazo, 2017), aquesta allau de models van comportar 

en la investigació històrica un replantejament de caràcter teòric i metodològic. 

D’aquesta situació va ressorgir una ciència històrica amb un camp d’investigació més 

ampli i amb noves eines d’anàlisi que estudia no només qüestions del passat, sinó que 

els canvis i les continuïtats amb temes actuals, i és que:  

El saber historiográfico reclamó, desde sus fundamentos y hasta el punto más 
alto de la disciplina, una total reorganización. Una reescritura completa que 
implica, sin renuncios, una reflexión profunda sobre el sujeto histórico 
consciente y sobre la relación fundante entre estructura y acción. (Hernández, 
2004, p. 446) 

En primer lloc, la disciplina amplia a altres fonts el domini dels textos escrits per al 

coneixement del món antic, que fins al moment determinaven la publicació i sobretot la 

interpretació del registre arqueològic. En el tractament de les fonts, la literatura i la 

histografia clàssiques s’acompanyen de les aportacions de l’epigrafia, la demografia, 

l’arqueologia de l’espai domèstic, entre altres disciplines.  Es busca anar més enllà dels 

textos que construïen una agenda limitada, dels ideals de l’elit i dels estereotips de 

gènere. Es persegueix obrir noves perspectives i contextualitzacions a través de les 

evidències materials que no tenen perquè concordar amb les nostres projeccions sobre la 

naturalesa de les relacions, la distribució dels espais, els patrons de comportament, les 

activitats relacionades amb les persones que van viure en les societats passades.  

Des d’aquestes perspectives, s’argumenta que l’absència de dones en les narratives 

dominants es deu per un silenciament intencionat en les fonts i no pas per la manca de 

cultura material, tal com apunten Conkey i Spector (1984), quan afirmen “We argue that 

the archaeological “invisibility” of females is more the result of a false notion of 

objectivity and of the gender paradigms archaeologists employ, than of an inherent 

invisibility of such data” (p. 6). 

En conseqüència, es desenvolupa un estudi interdisciplinari i intradisciplinari al voltant 
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del món antic, que s’enriqueix d’altres ciències com la sociologia, la geografia, 

l’economia, l’antropologia, la lingüística (Sánchez i Miralles, 2014, p. 282). De manera 

que la insuficiència o la falta de fonts adequades es contraresta amb el fet que els i les 

historiadores s’apropien d’eines pròpies de l’etnologia, que els serveixen per rastrejar el 

“silenci” d’aquells que no escriuen els textos clàssics, i així creen aproximacions a 

través dels mites, les inscripcions, l’art, les històries orals, l’arqueologia (Offen, 2004).  

Gràcies a la interdisciplinarietat de la historiografia, afloren noves crítiques com ara el 

gir lingüístic, la història cultural, la història postsocial, la història de les mentalitats, la 

microhistòria, la història de la vida quotidiana, entre altres corrents (Mora, 2013, p. 

145), que signifiquen una pluralitat d’enfocaments amb una terminologia renovada i que 

permeten desenvolupar nous pilars obre els quals es fonamenten no només la història, 

sinó les ciències socials en el seu conjunt. Aquestes aproximacions al passat amb una 

mirada nova condueixen al descobriment d’altres personatges i de fets que fins al 

moment la historiografia tradicional no havia donat a conèixer (Cid López, 2015, p. 27).  

A més de subratllar la necessitat de desplaçar l’atenció historiogràfica des dels 

esdeveniment politicomilitars cap a les estructures socials i els sistemes ideològics de 

les societats del passat, aquestes tendències col·loquen en el centre les relacions entre 

els sexes com a producte d’una construcció social i d’unes estructures de desigualtat i 

de poder. I, en conseqüència, es reivindica la presència de les dones en el decurs 

històric, “no sólo como objeto de investigación sino también como agente del cambio 

histórico” (Bengoochea, 1998, p. 243).  

A partir d’aquests plantejaments, les nocions de feminitat i de masculinitat es vinculen 

al concepte d’alteritat i de relació de poder. En un model social i ideològic patriarcal, els 

discursos hegemònics masculins imaginen a les dones com a altres, que en el cas de 

l’antiga Roma, es tradueix en una representació discursiva de les dones que es troba en 

oposició i en desigualtat a la del vir romà, ja que “en las sociedades antiguas, las 

mujeres, como protagonistas de los hechos históricos, son auténticos sujetos subalternos 

en las representaciones culturales y en la realidad cotidiana” (Cid López, 2015, p. 41). 

Així que aquests debats historiogràfics exigeixen assumir una “perspectiva multivocal” 

que ajudi a destriar entre allò que es va dir, el que es imposar i el que realment van fer 

aquells grups que no han format part de l’explicació històrica tradicional (Alarcón i 

Sánchez Romero, 2015).  
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A part de reclamar les dones i els infants, entre d’altres, com a subjectes de coneixement 

polític i protagonistes del passat i del present, s’obre també un debat al voltant de la 

periodització i el seu caràcter androcèntric, ja que es basa en l’ús dels materials i les 

eines per parts dels homes (Offen, 2004). Es critica la manera de segmentar la història 

en etapes “dominada por un modelo neopositivista cronológico tradicional ” (Cartes, 

2017, p. 53) i relacionada amb la datació i la cronologia. Des de l’òptica d’aquestes 

investigacions, es planteja la necessitat de qüestionar els marcs temporals establerts per 

tal de desconstruir els arquetips discursius i feminitzar el temps històric.  

En aquest canvi de perspectiva, podem situar la proposta crítica de González Marcén 

(2008), la qual defensa que l’estructura temporal dels relats històrics no contempla els 

temps de les dones ni tampoc considera les condicions socials, polítiques i econòmiques 

de les experiències històriques. En canvi, la periodització cronològica establerta només 

ordena diacrònicament els “grans esdeveniments” i obvia la reflexió de les veus 

marginades per la narració historiogràfica. D’aquí que es desafiï les nocions masculines 

al voltant de la cronologia, assumint “la construcción de nuevas periodizaciones como 

estrategia de reescritura histórica” (p. 68). 

 

2.1.4. De la història de les dones a la història de les relacions de gènere 

Existeixen unes diferències epistemològiques entre els estudis de les dones, estudis 

feministes i estudis de gènere que creiem convenient delimitar per sobre, encara que 

sovint siguin utilitzats com a sinònims i que cada país tingui predilecció per un dels 

termes d’acord amb la seva tradició acadèmica. Per exemple, mentre el món anglosaxó 

prefereix Women’s studies o Gender studies, a casa nostra és més comú referir-se a 

estudis de les dones o estudis feministes (Gamba, 2007, pp. 123-124).  

Si partim del context breument plantejat sobre els debats historiogràfics que neixen amb 

l’auge del moviment feminista, a partir de la dècada dels seixanta, però sobretot dels 

setanta, hem vist que el gènere es converteix en una categoria d’anàlisi en la 

interpretació del passat, amb la qual es busca “romper con visiones universales y 

esencializadas del género, y poner de relieve la heterogeneidad de experiencias, 

prácticas e ideologías de género entre las comunidades del pasado y también del 

presente” (Delgado i Picazo, 2016, p. 68).  
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A mesura que les fonamentacions teòriques han anat contribuint a les reformulacions el 

pensament històric, l’estudi de les dones i del gènere ha viscut diferents etapes 

d’investigació (Hudson, 2001). D’aquí que, en poques paraules, es pugui distingir la 

història de les dones, entesa com a la investigació històrica focalitzada a la recuperació 

de dones notables en el decurs històric; la història feminista que pretén rastrejar els 

inicis de l’opressió de les dones i va en paral·lel a les reivindicacions socials i polítiques 

de la posició de les dones en la societat; i la història de gènere que col·loca el gènere 

com a categoria sociocultural d’anàlisi a través de les investigacions de les diferents 

societats històriques al llarg del temps.   

La primera etapa de la història de les dones rau en la cerca de dones, a partir de la 

relectura de les fonts clàssiques adoptant una nova perspectiva i de la recerca en fonts 

no convencionals. Busca demostrar que les	  dones també eren subjecte històric en el món 

antic, tot i la problemàtica de la mirada androcèntrica i misògina de les fonts escrites. 

Aquesta fase incipient és una onada que sorgeix com a conseqüència del moviment 

polític feminista, encara que no aconsegueix estendre tota la seva repercussió en els 

estudis clàssics. Però, així i tot, es tracta d’una etapa inevitable que procura recuperar 

les dones importants que fins al moment havien estat invisibles i, d’aquesta manera, 

aconsegueix escriure històries paral·leles a la narrativa hegemònic, omplint els buits que 

havia ocasionat la història dels espais públics i les formes de la vida política. 

És en aquest intent de buscar referències de dones a les narracions del món antic, on se 

situa la publicació del llibre de Sarah Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves. 

Women in Classical Antiquity, de l’any 1975, en què aconsegueix plasmar, de manera 

pionera, la diversitat de les condicions femenines en les societats antigues (Cid López, 

2015, p. 29). Altres temes d’interès d’aquest període són l’educació, el control de la 

natalitat o la literatura femenina, així com les biografies de dones que van contribuir en 

diversos moviments polítics i socials (Bengoochea, 1998, p. 242).  

Davant d’aquesta primera onada d’estudis sobre les dones, s’aixequen les crítiques que 

retreuen que es basa en una història aïllada del seu context social, una història que 

separa a les dones del relat principal, ja que les relega a una simple contestació de la 

cultura dominant. És per això que en els anys setanta i vuitanta, s’obre una nova fase 

que es caracteritza per l’estudi, la definició i la denúncia de l’opressió. S’aborda una 

tasca més complexa que aspira a demostrar el protagonisme històric de les dones, (re)fer 
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la història de les institucions i explorar els orígens de la subjugació femenina, de les 

primeres formes d’opressió patriarcal. Es qüestiona sobre “cuáles son los mecanismos 

históricos responsables de la deshistoricización y de la eternización relativas de las 

estructuras de la división sexual y de los principios de división correspondientes” 

(Bourdieu, 2000, p. 3) 

A més, en aquesta etapa es reforça la distinció entre sexe, en clara al·lusió a la biologia, 

i gènere, en referència als elements socials, culturals, jurídics i econòmics associats a les 

dones o els homes. Una distinció que encara conserva la seva complexitat i que després 

serà fortament disputada, entra d’altres, per Judith Butler (2001) en la construcció de les 

identitats i la desaparició de la categoria dona per donar peu a la formació psicològica 

del subjecte-dona com a “operació social del poder”. A propòsit d’aquests 

plantejaments, també es debat i es comença a analitzar les estratègies lingüístiques 

utilitzades per remarcar les relacions desiguals entre dones i homes per mitjà de la 

llengua, ja que una de les tasques de la història del gènere ha estat: 

conocer los mecanismos de construcción de los roles sociales, pero aún más 
desentrañar las trampas de los discursos masculinos y saber leer más allá del 
texto, de lo que se dice y cómo se expresa, pero también de lo que se oculta o no 
interesa mencionar en la literatura antigua (Cid López, 2015, p. 48). 

Així mateix, es mira a la investigació anterior sobre dones il·lustres i se la descriu com a 

història “compensatòria i contributiva”, en paraules de Joan Kelly (Hernández, 2004). 

Es creu que la revisió del discurs històric escrit per i per a homes ha d’anar 

acompanyada d’una anàlisi més atenta a les tensions culturals entre homes i dones 

(Offen, 2009). Així mateix, s’obre el camp d’investigació i s’amplia a la família, 

l’economia, la religió, la sexualitat... És en aquest sentit que Gerda Lerner es proposa 

entendre l’origen del patriarcat, i en l’obra The Creation of Patriarchy postula que el 

patriarcat neix a Mesopotàmia mitjançant un procés gradual de dominació sobre les 

dones, que es converteix víctimes d’aquesta opressió. 

A partir de la investigació del contingut històric en la diferència de gènere i la imposició 

del patriarcat, la història de gènere implica la sexualització de la història, la cerca de les 

diferenciacions sexuals com a vector de la història. La diferència i la relació entre 

gèneres es veu com un element de relació de poder, i la diferència sexual es converteix 

en un element que vehicula el passat i possibilita “analizar la subordinación de las 
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mujeres en el marco de la política sexual del patriarcado y de las formas de acabar con 

ella” (Bengoochea, 1998, p. 248).  

La primera reacció de la historiografia estructuralista i marxista és menystenir aquesta 

visió simplificadora i victimista que beu de la teoria feminista, però va calant el discurs 

a mesura que s’analitza les diferències i les relacions entre els rols sexuals i s’historia 

les nocions de feminitat i masculinitat. La història del gènere es converteix en un 

corrent historiogràfic que concep a les dones com a “sujetos claves de la historia con el 

poder analítico suficiente para la comprensión de procesos sociales, relaciones de poder 

y modelos culturales” (Sánchez i Miralles, 2014, p. 285). I és que així com menciona 

Lagarde, “la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la 

construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación 

de la historia, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres” (1996, p. 13). 

De la mateixa manera, resulta interessant destacar una tercera etapa, que s’inicia a finals 

dels anys vuitanta i que s’identifica amb el postfeminisme. Les teòriques d’aquesta fase 

consideren que la recerca de dones a les fonts ja està massa explotada i també donen per 

vàlida la definició de l’opressió patriarcal. De manera que es dediquen a redefinir 

l’aproximació al material històric, pensant des de la complexitat. Des d’aquesta posició, 

es reprèn la recuperació de la categoria sexual per tal de remarcar la construcció social i 

històrica del gènere, una identitat subjectiva que és heterogènia, condicionada per la 

multiplicitat d’elements i circumstàncies.   

 

2.1.5. La problemàtica sobre l’ús no sexista ni androcèntric de la llengua  

Com hem apuntat, a partir de la història de les dones i sobretot la història del gènere, es 

reclama un canvi en els mètodes d’estudi, les temàtiques i els protagonistes dels estudis 

clàssics. Les posicions feministes també van començar a advocar per un ús no sexista ni 

androcèntric de la llengua, sota la premissa que perquè la història sigui de tota la 

humanitat, també és necessari fer servir un vocabulari inclusiu. La manera d’explicar el 

passat també ha de reconèixer la importància i la visibilitat de les dones, ja que des de la 

perspectiva feminista s’afirma que “l’alliberament de la dona exigeix un alliberament 

lingüístic” (Solé i Camardons, 2001, p. 133).  
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Aquesta declaració es troba en la mateixa la línia del que defensa Joan Wallach Scott, 

entre d’altres historiadores feministes, amb la idea que “language constructs meaning 

and that there is no meaning without language” (Hudson, 2011). A escala anecdòtica, és 

en aquest sentit que s’entén, per exemple, el joc de paraules que es va originar amb la 

història de les dones, quan en lloc de referir-se a la “history”, el camp d’investigació cap 

al passat passés a anomenar-se “her-story” (Offen, 2009). 

Encara més, des d’un punt de vista sociolingüístic, podem assumir que la llengua és un 

reflex de la societat, que no només transmet els comportaments socials, els valors i les 

pretensions de qui l’utilitza; sinó que també ajuda a construir una visió del món que ens 

ha precedit, del que ens envolta i del que ens espera. La historiografia ha plasmat la 

interrelació entre llengua, pensament i realitat, pel fet que aquest nexe amb el llenguatge 

sorgeix de la vinculació entre representacions i biaixos ideològics que estableix el 

predomini de l’estructura patriarcal de les societats, antigues i actuals.  

Però lluny de la sociolingüística i dels debats historiogràfics en els estudis clàssics, 

també trobem veus, com la de la filòsofa francesa Simone de Beauvoir, que han avisat 

del rastre discriminatori en la llengua. Per exemple, quan recordem les seves paraules 

que diuen: “sé que la llengua és plena de trampes. Pretén ser universal, però porta, de 

fet, la marca dels mascles que l’han elaborat. Reflecteix els seus valors, les seves 

pretensions, els seus prejudicis” (citada per Fernández Martínez, 2007). 

D’aquí es dedueix que els patrons lingüístics i el debat sobre els usos sexistes no es 

tracten sols d’una qüestió gramatical, sinó que en els diferents usos lingüístics podem 

llegir les diferències sexuals que, a més d’existir en el si de la llengua, també es veuen 

reforçats per la visió sexista i androcèntrica que ha dominat i encara domina en la 

història i la historiografia. Així doncs, podem assumir la següent afirmació: 

El lenguaje no es neutro, no solo porque quien habla deja en su discurso huellas 
de su propia enunciación, revelando así su presencia subjetiva, sino también 
porque la lengua inscribe y simboliza en el interior de su misma estructura la 
diferencia sexual, de forma ya jerarquizada y orientada (Violi, 1991, p. 36).  

És per això que l’enllaç entre llengua i gènere es considera un binomi que porta a 

preocupar-se sobre la discriminació social i lingüística a través del sexisme i 

l’androcentrisme, ja que genera un conflicte en la visibilització tant d’homes, però 

sobretot de dones en certs usos del llenguatge. Al capdavall, un gènere exigeix 
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l’existència d’un altre gènere contra el qual es desenvolupa conflictivament, en un 

exercici d’alteritat. En un intent de definir breument els termes, és important diferenciar 

l’androcentrisme i el sexisme, dos conceptes molt relacionats i que impregnen la 

disciplina històrica, més enllà de la utilització discriminatòria de la llengua.  

Podem dir que l’androcentrisme és “un punt de vista, una determinada i parcial visió del 

món, és la consideració que allò que han fet els homes és el que ha fet la humanitat” 

(Lledó, 1992, p. 10). En canvi, el sexisme ja no s’identifica amb una perspectiva, sinó 

que “és una actitud caracteritzada pel menyspreu i la desvalorització del que són o fan 

les dones […] és el conjunt dels mètodes utilitzats pel patriarcat per continuar mantenint 

en una situació de subordinació el sexe femení” (Lledó, 2005, p. 49). En l’ensenyament, 

es podria dir que el sexisme s’estén a través del llenguatge i la relació entre professorat i 

alumnat, mentre que l’androcentrisme va vinculat a l’ordenació curricular de les 

matèries (Caba, Hidalgo i Roset, 2003, p. 305). 

Així mateix, es pot distingir entre el sexisme lingüístic, que refereix a la forma i a les 

paraules utilitzades, i el sexisme social, el qual rau en el fons del missatge (Garcia 

Meseguer, 1999, p. 51). Però hi ha qui creu que aquesta delimitació conceptual és 

irrellevant, ja que una anàlisi pragmàtica del sexisme “ha de explicarse teniendo en 

cuenta tanto el sistema de la lengua como el contexto de uso, y por tanto, las 

circunstancias sociales e históricas presentes en la mentalidad de los hablantes” 

(Márquez, 2013, p. 56). Per tant, aquesta aproximació adopta el discurs sexista com a 

concepte que construeix les discriminacions en la llengua i en la societat.  

Amb relació a l’ús del masculí suposadament genèric, val a dir que els llibres de text 

sobre història, així com el món universitari sempre han utilitzat aquesta fórmula. Però 

“el masculí és només un presumpte, un insidiós, un enganyós, en una paraula, un fals 

genèric que hem de rebutjar sempre, perquè no ens inclou; ens amaga, ens oculta i ens 

transsexua” (Lledó, 1992, p. 52). A més, la visió feminista recorda que la llengua posa a 

la nostra disposició moltes possibilitats tant per assegurar la inclusió com també per 

evitar confusions, vist que “l’ús del genèric masculí d’una manera constant i 

indiscriminada condueix molt sovint a l’ocultació de la dona i, fins i tot, en alguns 

casos, pot comportar situacions d’ambigüitat semàntica provocada precisament per la 

doble naturalesa del masculí” (Ribas i Salom, 2003: 196). En aquest sentit, entenem que 

l’ambigüitat es produeix per la confusió del masculí quan fa referència a homes 
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exclusivament; o bé, quan en la seva condició de neutre, es dirigeix a ambdós sexes, fet 

que obliga les dones a dependre amb més mesura del context per sentir-se al·ludides.  

Amb tot plegat, la necessitat de visibilitzar els dos gèneres i d’eliminar qualsevol rastre 

de sexisme i androcentrisme en l’ús de la llengua és la raó per la qual es refusa la 

presència aclaparadora del masculí i es denuncia els discursos, en els quals: 

S’enarbora el principi de l’economia de la llengua [...] com una arma per 
anorrear la presència de les dones en la llengua, ja que habitualment a la pretesa 
economia se la fa anar en el sentit de deixar de representar sempre la mateixa 
part de la realitat: les dones” (Lledó, 2005, p. 40).  

És per aquest motiu que algunes autores aprofundeixen en la categorització del gènere, 

al mateix temps que qüestionen el simbolisme que es deriva de l’assignació de rols i 

estereotips, així com del diferent lloc que ocupen les dones i els homes en el decurs i els 

discursos del temps històric. Al capdavall, un ensenyament de la història amb 

perspectiva de gènere també hauria de pretendre “Revelar lo que el patriarcado ha 

inscrito en la estructura lingüística de una forma inconsciente y que después ha 

convertido en categorías naturales para los que hablan” (Violi, 1991, p. 75).  

 

2.2. L’ESCOLA  

2.2.1. L’ensenyament de la Història a l’educació primària  

No és casual que diversos autors i autores s’hagin referit a l’estudi de la història amb 

l’antecedent d’usos i abusos, sobretot si es recorda la missió fundacional i manipulable 

que aquesta va exercir a partir del segle XIX, i que s’ha convertit en “una materia que, 

manoseada, adulterada, amordazada, falseada o enaltecida, siempre ha sido utilizada” 

(Prats i Santacana, 2011, p. 19). Encara que cada context cultural hagi optat per aplicar 

diferents models didàctics d’aquesta disciplina, resulta indubtable el paper clau que té la 

història en la formació bàsica de la ciutadania, gràcies a les funcions socials i educatives 

que l’estudi històric possibilita (Prats, 2016).  

Així mateix, la mirada del present cap al passat esdevé matèria escolar, ja que permet 

configurar el pensament crític i reflexiu, entenent la relació entre la pròpia existència i 

el temps en la qual aquesta se situa. L’ensenyament de la història també actua “como 
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ejercicio de análisis de problemas de las sociedades de otros tiempos, ayuda a 

comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno social-

político actual y de cualquier proceso histórico mediante el análisis de causas y 

consecuencias.” (Prats, 2010, p. 14). 

Al capdavall, la història busca connectar els diferents temps, és a dir, interrelacionar el 

passat, el present, i el futur, tant en primera persona com a nivell social. Tal com 

expressa Jörn Rüsen (2001), la història suposa “a connection of interpreting the past, 

understanding the present and perspective of the future” (2001).	  A més, segons aquest 

autor, l’ensenyament dels tres temps històrics porta implícita la capacitat de 

desenvolupar la consciència històrica. Aquesta consciència va lligada a la funció 

didàctica que exerceix la història a l’hora d’orientar les persones en la vida pràctica, i 

que es pot formar en qualsevol edat. 	  

D’altra banda, la disciplina històrica demana que l’alumnat es familiaritzi amb uns 

conceptes claus, unes habilitats i uns processos d’investigació que fan que la història es 

consideri un exercici intel·lectual abstracte. A més, es considera que aquests es troben 

fora de l’abast de les ments dels nens i nenes. Per contra, Wood i Holden (2007) 

qüestionen aquesta concepció limitant i argumenten que l’adquisició dels coneixements 

històrics se situa dins de les capacitats d’aprenentatge, fins i tot dels més petits i petites.  

En aquesta línia, les mateixes autores defensen que és important ensenyar història als 

infants en els primers anys d’escolarització si tenim en compte que aquests tenen la 

capacitat de comprendre i resoldre problemes històrics (Cooper, 2002). En l’etapa 

d’educació primària, els nens i nenes identifiquen, utilitzen i generen esquemes de 

pensament, és a dir, models interpretatius i representacions que els permeten interpretar, 

predir i orientar les decisions d’actuació (Sanmartí, 2008).  

Sota les perspectives socioconstructivistes, aquests models inicials es van modificant al 

llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge, alhora que els i les escolars van abstraient 

coneixements significatius a partir de la interacció social i la comunicació els altres. 

Després d’incorporar nous referents, els infants arriben a desenvolupar models de 

pensament més complexos (Vygotsky, 1996) i que, en relació a la història, significa que 

els blocs de coneixement es basen en nous continguts i en diverses estratègies per 

interioritzar qualsevol aprenentatge del passat.  



21 

A més a més, es creu que els nens i nenes no només converteixen el coneixement 

històric en narracions, és a dir, en estructures narratives; sinó que també personifiquen 

la història a partir dels personatges històrics que han estudiat a l’escola. Per tant, 

caracteritzen els períodes històrics en funció de les biografies i les gestes de les 

persones cèlebres. Si bé és cert que aquestes característiques es van atenuant amb els 

anys, es produeix la següent situació en els nivells d’educació primària, així com Barton 

(2008) manifesta: 

When elementary estudents are asked to recount what they know about 
particular historical topics, they often respond in the form of narratives, and they 
tend to simplify the historical content they learn so that is better matches their 
expectations for the structure of stories (p. 240). 

Paral·lelament al desenvolupament cognitiu dels infants, val la pena tenir present l’edat 

en què es creu que els infants assumeixen marcs conceptuals sobre el passat. Es 

considera que els nens i nenes tenen idees estereotipades sobre el temps històric fins i 

tot abans de començar l’educació secundària, així com expressa Borries (1994): “By the 

age of twelve, most pupils have conventional and fixed viewpoints about the past and 

do not find school history interesting or feel that it has any influence on their lives” 

(citat per Cooper, 2000, p. 159). Aquesta dada contradiu les teories, sobretot 

piagetianes, que defensen que la disciplina històrica escapa a la comprensió i 

l’experiència dels infants. 

 

2.2.2. La transmissió i la reproducció cultural a través del sistema educatiu 

Des de la sociologia del currículum, s’entén que “El coneixement escolar no és neutral. 

La forma de seleccionar-lo, transmetre’l i avaluar- lo, tampoc” (Tarabini, 2012, p. 1). 

En reconèixer que l’escola té una funció reproductora també de la diferenciació social, 

l’anàlisi del currículum i la praxi educativa són alguns dels mecanismes de què l’escola 

disposa per mantenir les desigualtats socials. Entre els quals, també s’hi adiu el rol de 

difondre la cultura, els valors i el coneixement de les classes dominants com els únics 

possibles, ja que “toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en 

cuanto impone, a través de un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural” (Bordieu i 

Passeron, 1977, p. 25).  
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Segons la teoria de la reproducció, l’escola esdevé un dels agents educatius que intervé 

en el procés de socialització i que exerceix la violència simbòlica, la qual s’enforteix 

gràcies al fet d’invisibilitzar determinats paràmetres culturals i socials. Dit en altres 

paraules, el sistema educatiu, aprofitant la seva acció sistemàtica i perpetuada (Brigido, 

2006, p. 219), institucionalitza unes pautes culturals que acaben considerant-se 

legítimes i universals. A més, aquesta violència simbòlica s’estructura en detriment de 

qualsevol resistència i contestació a la cultura hegemònica.  

Impregnant-nos de Bourdieu, la violència simbòlica també implica que la selecció dels 

materials curriculars reprodueixi les versions estereotipades de la realitat, en què els 

homes són els protagonistes de la història amb un discurs que silencia i margina a les 

dones. Tal com diu Bonal (2004): “el sistema educativo tiene efecto en la construcción 

de los estereotipos de género y reproduce unos esquemas de comportamiento de género 

ajustados al modelo de masculinidad y feminidad considerados socialmente correctos” 

(citat per Caprile, 2008, p. 14). 

A banda d’això, a través de l’escola, s’acaba produint un habitus, vist com el procés 

d’interiorització dels principis d’aquesta arbitrarietat cultural que té continuïtat un cop 

s’acaba l’acció pedagògica (Bordieu i Passeron, 1977). En aquesta mateixa línia, convé 

afegir les reflexions crítiques de Basil Bernstein (1980), el qual remarca com la pràctica 

educativa i el discurs pedagògic acaben transmetent les relacions de poder, entre qui 

domina i qui és dominat, perquè “insulation is the means whereby the cultural is 

transformed into the natural, the contingent into the necessary, the past into the present, 

the present into the future” (p. 11). 

En síntesi, l’escola actua com un agent clau en la procés de formació dels models de 

comportament entre homes i dones, així com pren part en la construcció de la identitat 

sexual i de la valoració social d’ambdós gèneres (Moreno, 2000, p. 14). És per això que 

si el model ideològic patriarcal es completa i s’instaura en l’escola, es desenvolupen uns 

processos i uns mecanismes de transmissió de estereotips a través del sistema educatiu. 

 

2.2.3. El gènere com a variable d’anàlisi en l’ensenyament històric  

Tal com s’infereix en els punts anteriors, encara que l’escola pot funcionar com una 
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institució rígida que s’allunya del potencial de transmetre als nens i nenes una mirada 

crítica i d’apoderament perquè se situïn i intervinguin en el món (Pagès i Santisteban, 

2014), també cal reconèixer que disciplines com la història enclouen multitud de 

possibilitats per a l’ensenyament dels infants, ja que els ajuda a pensar històricament 

(Prats, 2015). Aquesta ambivalència del poder de la Història també s’estén a la seva 

capacitat de reproduir o qüestionar les relacions desiguals de poder construïdes, 

socialment i històricament entre els gèneres. És així com ho reconeix Hilary Cooper 

(2002), afirmant que:  

La historia, en particular, es una materia que puede fomentar las actitudes 
estereotipadas desde la infancia. Es también una materia que puede cuestionar 
las actitudes tradicionales respecto al género […] si se planean las oportunidades 
y se seleccionan de manera adecuada los recursos y actividades necesarios para 
hacerlo así (p. 196). 

Si assumim que la perspectiva docent té un paper prominent en la introducció del 

gènere com a categoria analítica del transcurs històric, se’n deriva un seguit 

d’implicacions en diferents àmbits. La categoria del gènere permet analitzar els símbols 

i els estereotips de gènere, entesos com a conceptes o representacions que es basen en la 

simplificació, generalització i exageració d’atributs culturals, que naturalitzen els 

models històrics de dones i homes en els canvis i les continuïtats del temps (Fernández 

Valencia, 2004, pp. 17-19). L’ensenyament de la història amb perspectiva de gènere 

també comporta plantejar els conceptes normatius en l’organització social, identificar la 

realitat amb una simbologia dominant, en la qual l’alumnat se situa i analitzar les 

construccions d’identitats. Tal com diu aquesta autora en un altre article sobre una 

perspectiva didàctica entre gènere i història: 

La incorporación de la categoría género en la enseñanza, y la historia de las 
mujeres y de las relaciones de género a las que nos abre las puertas, no debe 
olvidar, obviamente […] que la historia de las mujeres no se construye para estar 
al margen de “la historia”, sino para revisarla y enriquecerla” (2010, p. 164).  

Aquesta revisió enriquida del passat que suposa introduir el gènere en l’ensenyament de 

la història també enceta el debat sobre la inclusió efectiva i crítica de les dones en els 

llibres de text (Pagès i Sant,  2012). Per tal de respondre a la pregunta sobre si s’han 

incorporat de la millor manera, els autors es refereixen a les tipologies proposades per 

Lerner (1979) i McIntosh (1983), a partir de les quals defineixen cinc categories en 



24 

funció de l’absència o la presència del protagonisme femení en la didàctica de la 

història. La proposta de les cinc aproximacions s’extreu a través de l’anàlisi del discurs 

de les fonts historiogràfiques i consisteix en la següent divisió: 

1. La història sense dones, o com defineix Lerner “male-defined history” i McIntosh 

“womanless, all-white history” (citat per Pagès i Sant, 2012, p. 97). Aquesta 

categorització involucra una invisibilització absoluta de la dona en tant que objecte i 

subjecte històric. 

2. La història i les dones, que vindria a ser l’equivalent de la protohistòria de les dones, 

titllada de contributiva, ja que s’explica el relat androcèntric dominant però destacant 

alguna dona cèlebre, o bé es mencionen aspectes de la vida de les dones analitzant-los 

des de la perspectiva de la història social. Els materials didàctics dins d’aquest 

enfocament inclourien algun apèndix o reservarien apartats específics sobre continguts 

femenins, com ara la família, la vida quotidiana, l’alimentació... 

3. La història de les dones, categoria que segons Pagès i Sant (2012) rau en les 

tendències historiogràfiques de la història de les dones i la història feminista, ja que 

s’explica la història en termes d’opressió patriarcal i es busquen els marcs que 

interpreten la situació de dominació patida per les dones.  

4. La història per a les dones, que es tracta d’incorporar en la narració històrica alguns 

esdeveniments claus protagonitzats per dones, és a dir, suposa recórrer la història de 

l’alliberació de la dona. 

5. La història des de les dones, que parteix de la perspectiva del feminisme de la 

diferència i reconeix les tensions i els xocs entre les experiències vitals de les dones, 

tant en el passat com en el present, de manera que es valora la multiplicitat d’òptiques 

que sorgeixen a partir de la “female-oriented consciousness in history” (Woyshner, 

2002, p. 359).  

 

2.2.4. Els llibres de text com a font d’informació de la didàctica de la història 

Entre els materials didàctics que s’utilitzen en l’ensenyament de la història, l’ús dels 

llibres de text ha estat i continua sent generalitzat en l’educació obligatòria. Encara que 
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no volem fer apologia o condemna dels llibres de text, considerem imprescindible 

reflexionar sobre el poder d’aquests recursos pedagògics, entesos com a transmissors de 

models hegemònics i discursos ideològics, que perpetuen “la enseñanza tradicional, 

conceptual, transmisiva y unidireccional” (Rodríguez, 2016, p. 124).  

Som conscients que els textos escolars no són els únics materials educatius i que al 

capdavall l’abast radica en la utilització que en fa cada docent (Pagès, 2006), tot i que 

no es pot menystenir el seu protagonisme vigent en les aules. Seguint la idea que “la 

lectura y la investigación deben ir de la mano en la enseñanza escolar”, es poden 

enumerar múltiples beneficis dels manuals escolars (Hurtado, 2013, p. 520). D’altra 

banda, amb les pedagogies alternatives, s’han aixecat moltes veus crítiques, com ara la 

de Freire (1990), remarcant que els llibres de text “limitan el poder de expresión y 

creatividad, son instrumentos de domesticación” (p. 34, citat per Hamodi, 2014, p. 32). 

O la definició que ofereix Freinet (1980) que considera que els llibres de text han estat 

“digestos sense horitzó, especialment escrits tenint en compte programes i exàmens”   

(p. 43, citat per Cantarero, 2000, p. 317). 

En tot cas, els llibres continuen funcionant com el recurs bàsic en l’ensenyament de les 

Ciències Socials, perquè són “verdaderos mediadores del currículum”. (Bravo, 2009, p. 

154), és a dir, acaben determinant la selecció de la majoria de continguts curriculars 

(Blanco, 1994), es converteixen en “el soporte básico y el sistematizador privilegiado de 

los contenidos prescritos en el currículo” (Bittencourt, 1998, citat per Adriana i Pagès, 

2016, p. 145). Més enllà de la transmissió de coneixements aparentment neutrals 

(García Luque i Herranz, 2016, p. 346), els manuals escolars també funcionen com a 

instruments ideologitzants en el procés de socialització dels infants, atès que 

reflecteixen una visió concreta del passat i del present (Blanco, 2007, p. 240) i projecten 

un model sociocultural, amb pautes de comportament com a referents (Vaíllo, 2013). 

En efecte, tal com emfatitza Pagès (2009), un llibre de text no deixa de ser un objecte 

“cargado de ideología, de contenidos, de imágenes, de actividades, de... potencialidades 

educativas” (p. 25). Però aquests “artefactos al servicio de la transmisión cultura” 

(Vaíllo, 2013b, p. 33) resulta que es tracten dels únics llibres que són obligatoris en la 

nostra societat (Van Dijk, 2000, p. 29) i “cumplen una función transmisora del saber y 

del sentido de la realidad hegemónica” (Gómez, Cózar i Miralles, 2014, p. 14). De 

manera que cal tenir present que aquest tipus de materials articula un discurs sobre la 
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realitat històrica i també “de la forma en que nos relacionamos las mujeres y los 

hombres; de lo que hemos sido, somos y podemos llegar a ser” (Vaíllo, 2013, p. 5). 

A banda d’aquesta funció transmissora de les ideologies i les hegemonies socioculturals 

(López-Navajas, 2014, p. 290), convé recordar que els llibres de text són construccions 

pedagògiques amb un caràcter totalitzador i estandarditzant, “globalizador, a la vez que 

unificador” (Ruiz i Vallejo, 1999, p. 125). Però lluny de reflectir la pluralitat de 

cosmovisions, els manuals escolars “reflejan las creencias y la visión del mundo de un 

grupo sociocultural específico” (Aguado, Gil-Jaurena i Mata, 2005, p. 119). Són un 

instrument de treball i de consulta parcial, “una narración fraccionada del conocimiento, 

pues presenta una determinada visión de la materia y prefiere cierta información en 

detrimento de otra. (Vaíllo, 2013, p. 59). Tal com diu Anyon (1979), els llibres de text 

divulguen informacions contextualitzades en un temps i un espai concrets, “però de 

forma incompleta, esbiaixada i parcial, amb buits i silencis evidents, conseqüència de la 

ideologia amagada al text” (Tosar, 2017, p. 63).  

Encara que els llibres procuren trobar l’equilibri entre els coneixements i els valors, les 

actituds i les normes socials (Botey, 2013, p. 109), val a dir que s’obvia que aquestes 

peces didàctiques transfereixen una determinada interpretació de la realitat, una 

concepció que mira a la cultura “como algo estático, acabado y cerrado y el 

conocimiento como algo externo a quien aprende, fuera de sus problemas y de su 

experiencia” (Pagès, 2009, p. 27). En aquest sentit, cal accentuar la idea que qualsevol 

discurs té una persona al darrere que reflecteix els valors i les concepcions cultuals de la 

comunitat en la qual viu (Cassany, 2008), ja que “tot discurs és ideològic, perquè el 

llenguatge mai no és innocent (Van Dijk, 1998). És escrit per algú, situat socialment, 

condicionat històricament i té el poder de crear un impacte en la nostra visió de la 

realitat” (Tosar, 2017, p. 96) 

Però aquesta mirada situada en un context ideològic i cultural és parcial, intencional i 

interessada i sovint els llibres de text tendeixen a transmetre el mateix posicionament 

oficial davant del passat, ja que “como libros escritos por historiadores, los textos 

escolares de Historia deberían tener un punto de vista, pero no deberían tener todos el 

mismo punto de vista” (Mejía, 2009, p. 494). Una perspectiva privilegiada que acostuma 

a formar part del currículum ocult dels llibres de text, en el qual no només és primordial 

analitzar el llenguatge verbal i icònic (Subirats, 1993, p. 32), sinó que també resulta 
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“imprescindible tener en cuenta no sólo lo que aparece, sino también lo que se omite en 

los libros” (Tovar, 2016, p. 641).  

D’aquí que hi hagi més d’un currículum ocult que passen desapercebuts tant pel 

professorat com per l’alumnat. I encara que sembli una paradoxa, molts dels sistemes de 

valors que transmeten els llibres de text es fan presents a través de la seva absència 

(Ruiz i Vallejo, 1999, p. 143), ja que les veus invisibles en els llibres de text 

afavoreixen o perjudiquen a certs grups socials, i “ese silencio forma parte del proceso 

textual e interpretativo y remite a particulares procesos de selección” (Sacristán, 1991, 

citat per Hamodi, 2014, p. 34). 

Els llibres de text també utilitzen la iconografia per tal de crear representacions sobre el 

passat que carreguen de valors socials les narratives històriques construïdes (González 

Marcén, 2012). L’ús d’imatges, retrats, mapes, entre d’altres, pot funcionar com un 

instrument alternatiu a les carències dels textos escrits, a l’hora que aquests recursos 

tenen la capacitat de plasmar models reals i no estereotipats d’altres societats en el 

temps. Tot i això, també pot haver-hi una absoluta concordança entre imatge i text, i que 

les representacions gràfiques serveixin simplement per acompanyar la informació 

escrita. En qualsevol de les dues possibilitats, cal llegir i analitzar les il·lustracions en la 

seva funció transmissora dels continguts (Terrón i Cobano-Delgado, 2008, 2009). 

Per últim, els llibres de text dins el context d’ensenyament de la història antiga també 

han estat motiu de nombroses investigacions des dels estudis de gènere en l’àmbit 

educatiu (Felices, Moreno i Jiménez, 2016, p. 237). Alguns dels objectes d’estudi han 

estat l’absència de dones en els materials didàctics, així com l’anàlisi del discurs 

androcèntric, patriarcal i sexista d’aquests; de manera que el nostre treball s’inclou dins 

d’aquesta tradició de revisió dels llibres de text, que denuncia el contingut esbiaixat del 

coneixement històric i amb similars línies d’estudi sobre el sexisme dels manuals 

escolars com els de Garreta i Careaga (1987), Subirats, (1993), Blanco, (2000), García 

Luque (2015) i López-Navajas, (2014). En oferir una panoràmica general del paper que 

es concedeix a dones i homes en els llibres de text, aquestes investigacions han criticat 

la transmissió de models femenins i masculins estereotipats, alhora que han creat eines 

d’anàlisi i pautes d’observació amb sistemes d’indicadors per tal de sistematitzar 

l’estudi del sexisme en els llibres de text. 
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3. Marc normatiu 

3.1. L’ensenyament de les Ciències Socials dins un currículum competencial 

Si considerem el sistema educatiu català com a marc de referència, el currículum 

d’educació primària ve determinat per les directrius del Departament d’Ensenyament, 

que es recullen en el Decret 119/2015, de 23 de juny. Aquesta ordenació del currículum 

oficial estableix els continguts mínims que s’han d’ensenyar en qualsevol centre 

educatiu, els quals gaudeixen d’autonomia pedagògica, gràcies a la Llei 12/2009, de 10 

de juliol, i, per tant, poden concretar l’aplicació de les orientacions curriculars en el 

context particular de cada centre. 

D’acord amb la normativa vigent, el currículum català té un destacat enfocament 

competencial, ja que persegueix principalment l’adquisició d’unes competències 

bàsiques en acabar l’etapa educativa obligatòria. A part de les vuit competències 

transversals, el currículum s’estructura a partir d’àmbits –que agrupen les diferents 

àrees de coneixement– i que alhora tenen marcades unes competències pròpies i uns 

objectius a obtenir en cada cicle. Així mateix, cada àmbit es desplega en diferents 

dimensions, dins les quals es detallen uns continguts claus i a més d’aquells continguts 

establerts pels tres cicles. Finalment, s’indiquen els criteris d’avaluació per comprovar 

el grau d’assoliment de les competències i s’ofereixen orientacions metodològiques per 

tal de permetre que l’alumnat, amb la seva diversitat, pugui realitzar les activitats 

d’aprenentatge de caràcter competencial.  

Com que aquesta ordenació curricular es caracteritza a partir de les competències 

bàsiques transversals, el sistema educatiu ha buscat potenciar el treball a l’escola, 

prioritzant aquells coneixements i estratègies que són útils per afavorir l’autonomia en 

l’aprenentatge, obtenir la comprensió bàsica de cada àmbit de coneixement, tenir la 

capacitat de seguir aprenent, i sobretot comprendre i actuar en el món actual. Aquest 

enfocament ha suposat una visió globalitzadora de les àrees de coneixement, en què els 

aprenentatges siguin transferibles, és a dir, que es puguin utilitzar en qualsevol situació 

o context; que resultin significatius, permanents, productius i sobretot funcionals, ja que 

han de permetre resoldre problemes de la vida quotidiana. Així doncs, s’estableixen vuit 

competències que s’han d’assolir des de les diferents àrees mitjançant l’orientació 

interdisciplinària del procés d’ensenyament i d’aprenentatge:  
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Competències transversals Competències específiques 
per conviure i habitar el món 

Competències 
comunicatives 

1. Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual  
2. Competència artística i cultural 

7. Competència en el 
coneixement i la interacció 
amb el món físic  
8. Competència social i 
ciutadana  
    

Competències 
metodològiques 

3. Tractament de la informació i 
competència digital  
4. Competència matemàtica  
5. Competència d’aprendre a 
aprendre  

Competències 
personals 

6. Competència d’autonomia i 
iniciativa personal  

Quadre 1: Competències del currículum de primària a partir del Decret 119/2015 

Segons l’article 6.1 del currículum de primària, entenem per competència “la capacitat 

d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant 

coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de 

comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i 

satisfactòria” (p. 14). L’aportació del concepte de competència en relació a la didàctica 

de la història antiga demana que l’alumnat vagi més enllà del model tradicional que 

respon a la transmissió de coneixements. La competència social i ciutadana descrita 

com “la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència 

i els conflictes” (Currículum, 2015, p. 24) contribueix al desenvolupament de les altres 

competències transversals i, a la vegada, és el resultat del treball en cadascuna de les 

àrees de coneixement (Canals i González, 2011, p. 54). 

Volem destacar la importància de determinades competències bàsiques que estan 

vinculades amb l’ensenyament de l’edat antiga al nivell de l’educació primària. 

Aquestes són la competència comunicativa, lingüística i audiovisual, en la mesura que 

l’alumnat ha de construir-se un discurs propi, i la competència artística i cultural, en 

tant que permet la valoració crítica de les diferents manifestacions culturals i artístiques. 

Pel que fa a les competències metodològiques, l’ensenyament de l’antiga Roma 

desenvolupa el Tractament de la informació i competència digital per tal d’analitzar i 

interpretar críticament les fonts; així com la competència d’aprendre a aprendre, 

indispensable en qualsevol procés d’aprenentatge. A través de la formació del 

pensament social també es treballa la competència d’autonomia, iniciativa personal i 

emprenedoria, remarcant l’assumpció de valors i actituds com la responsabilitat, el 

compromís, la perseverança, l’autocrítica... Per últim, es desenvolupa la competència en 
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el coneixement i la interacció amb el món físic, perquè l’estudi del passat se centra en 

les diferents interrelacions entre les societats i el seu entorn. 

En el cas de l’educació primària, és indiscutible que l’aprenentatge per competències 

porta associat un canvi en el paradigma educatiu, una renovació en la qual també pot 

resultar en la jerarquització de les disciplines, en detriment de la formació humanística. 

Darrere d’aquest enfocament competencial, són diverses les crítiques que assenyalen 

que es prioritzen les competències instrumentals i tècniques lligades als coneixements 

científics per sobre de les disciplines humanístiques Des d’aquesta posició, es considera 

que una manera de compensar aquest dèficit curricular pot ser la proposta didàctica 

d’una història que tingui en compte les investigacions i els avanços de la història de les 

dones  (Suárez i García, 2015), així com que asseguri el desenvolupament de les 

competències socials per al professorat d’educació primària (Medir i Junyent, 2006). 

 

3.2. La igualtat de gènere en el currículum escolar  

A banda del caràcter competencial del currículum, també ens interessa esbrinar quina és 

la consideració de la igualtat de gènere dins el currículum oficial. Si en busquem alguna 

al·lusió directa, en l’últim Decret se subratlla que els materials didàctics i els llibres de 

text respectin els principis, valors i llibertats en igualtat entre homes i dones, així com 

que eludeixin qualsevol actitud discriminatòria per raó de sexe i gènere, entre d’altres 

(art. 14 Decret 119/2015, de 23 de juny). A més, es fa referència a la Llei orgànica 

1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere, dins la qual, es demana que “tots els currículums i els materials educatius 

reconeguin valor d’homes i dones i s’elaborin a partir de pressupòsits no discriminatoris 

per a les dones” (art. 40.3).  

De manera que sembla que els textos legals expressen estar sensibilitzats, ja que fan una 

explícita demanda d’igualtat de gènere no només en els continguts curriculars, sinó 

també en la selecció que en fan els diversos recursos educatius i llibres de text. Convé 

remarcar que el Departament d’Ensenyament també ha publicat diversos compendis 

amb caire més o menys orientatiu que remarquen la coeducació com a principi del 

sistema educatiu, al mateix temps que fan un pas més enllà en l’equitat de gènere i la 

integració de la perspectiva de gènere en matèria educativa.  
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Un d’aquests documents oficials és el Pla per a la Igualtat de gènere en el sistema 

educatiu (Acord de Govern, de 20 de gener de 2015) que reconeix que en els centres 

educatius “s’hi poden trobar elements de transmissió d’estereotips sexistes, en actituds i 

aptituds, en continguts i materials curriculars” (p. 4). És per això que es proposen un 

conjunt de mesures perquè es promogui la coeducació i s’incorpori la perspectiva de 

gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i les dones en les polítiques educatives. 

Amb la voluntat d’aconseguir aquests objectius generals, se’n concreta un d’específic 

relacionat amb la garantia d’una educació lliure d’estereotips sexistes i d’actituds 

discriminatòries per raó de gènere.  

De fet, una de les mesures presentades en aquest document va en la mateixa línia del 

nostre treball, ja que a més de revisar l’enfocament androcèntric i sexista dels 

continguts didàctics, es vol “promoure la incorporació als continguts curriculars de la 

perspectiva de gènere i els sabers de les dones al llarg de la història i les tasques de cura 

d’altri, i les dones com a protagonistes de la història” (Acord de Govern, de 20 de gener 

de 2015, p. 14).   

Altrament, el Departament d’Ensenyament també ha difós un document anomenat 

Equitat, diversitat i usos lingüístics als llibres de text, en el qual es recullen un seguit de 

recomanacions per les autores, autors i les editorials de materials didàctics i llibres de 

text. Ens crida l’atenció quan es demana la incorporació i la valoració dels 

coneixements tradicionalment considerats femenins:  

atès que les dones han ocupat un lloc diferent als homes en l’estructura social i 
en la història, els coneixements acumulats per les dones responen a les 
experiències diferents que han tingut a la vida i als espais socials que han ocupat 
(p. 12).    

Per últim, cal fer una especial referència al document Orientacions sobre el tractament 

de la igualtat de gènere en el material didàctic, ja que reconeix la multiplicitat 

d’experiències de dones i homes amb una mirada constant al valor de la diferència i a 

l’equitat. També recorda la necessitat que els agents generadors de textos didàctics 

siguin conscients de la transmissió d’estereotips discriminatoris, i cal que es fixin no 

només en els continguts, sinó també en la forma d’expressió, fent usos no sexistes del 

llenguatge. I és que avisa que: 

Els llibres de text i materials didàctics, configuren una concepció del món, de les 
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persones i de les coses, que reprodueixen rols de gènere i que es transmeten 
mitjançant diverses formes de llenguatge (escrit, icònic, explícit, implícit...).  

Hem d’analitzar amb perspectiva de gènere tant la presència / absència 
masculina i femenina en els textos escrits com en les imatges de tota mena; la 
forma de presentar els continguts conceptuals, els procediments o els valors; les 
activitats d’aprenentatge i les recomanacions que s'adrecen a l'alumnat i al 
professorat (p. 8). 

De manera que queda palès que els mecanismes de tipus formals estan atents a la 

ideologia de gènere inherent a tot discurs i, el currículum oficial juntament amb la 

publicació de diversos documents de suport, pretén refusar els recursos didàctics i 

llibres de text de caire androcèntric i sexista, que al llarg dels anys no han fet visible el 

rol de la dona a la història i a la societat.  

Això no obstant, cal recordar que els documents emanats per l’administració no 

transcendeixen la condició orientativa, de manera que no deixen de ser marcs de 

recomanacions per tal d’eliminar el biaix sexista, però tenen un abast limitat, ja que “las 

administraciones emiten orientaciones, pero no realizan ningún tipo de seguimiento y/o 

supervisión que evalúe (antes o después de su comercialización) su efectivo 

cumplimiento en los productos editoriales” (Vaíllo, 2013b, p. 159). En aquest sentit, 

malgrat les modificacions legislatives, els materials didàctics poden continuar 

transmetent models culturals i ideològics que no contemplen la igualtat d’oportunitats. 

 

3.3. L’antiga Roma en les competències de l’àmbit de Coneixement del Medi  

Com que pretenem analitzar quin lloc ocupa dins el currículum oficial la història antiga 

i, en concret, com s’aborda l’ensenyament de l’antiga Roma, és interessant fer una 

lectura cenyida i atenta de les competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del 

medi, restringit a l’àrea de medi social i cultural. Si bé el currículum estableix tretze 

competències pròpies, que s’organitzen en quatre dimensions –món actual, salut i 

equilibri personal, tecnologia i vida quotidiana, i ciutadania–, ens volem centrar en 

aquelles que només són d’importància per al nostre estudi.  

D’entrada, sobresurten les dimensions món actual i ciutadania, ja que, d’una banda, la  

primera dimensió busca comprendre les complexitats i les dinàmiques del món en què 



33 

els infants viuen, des d’una mirada al passat que els situï en l’espai i en el temps i els 

convenci de la necessitat de conservar el patrimoni cultural i natural. D’altra banda, la 

dimensió ciutadania s’entén com l’aprenentatge de coneixements per tal que l’alumnat 

sàpiga participar democràticament en la societat gràcies a l’adquisició de valors com la 

igualtat, el respecte, la llibertat i la justícia.  

Referent a la primera dimensió, aquelles competències que estan relacionades amb 

l’ensenyament de l’edat antiga són sobretot la competència 1, és a dir, plantejar-se 

preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per 

trobar respostes; la competència 2, descrita com interpretar el present a partir de 

l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què 

vivim; i la competència 5, que s’entén com valorar problemes socials rellevants 

interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur. En 

relació a la segona dimensió, val la pena remarcar la competència 12, que es defineix 

com participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la 

convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.  

Pel que fa a la tria de continguts, l’àrea del medi social i cultural els agrupa en tres grans 

blocs, que respectivament es detallen en un seguit de continguts claus adaptats a cada 

cicle. L’ensenyament de l’antiga Roma s’emplaça dins el bloc Persones, cultures i 

societats, així com el de Canvis i continuïtats en el temps. Podem avançar que l’antiga 

Roma només es contempla com a contingut en el cicle superior, sota el punt de 

“Romanització a la península Ibèrica. Fets bàsics de l’edat antiga al territori actual de 

Catalunya”, que s’agrupa dins el paraigua de Canvis i continuïtats en el temps.  

És cert que l’antiga Roma no es menciona en cap altre indret del currículum oficial, 

però es fan diverses al·lusions a l’edat antiga i a la periodització del temps històric. Del 

llistat de dinou continguts clau que proposa el currículum, n’hi ha uns quants que estan 

connectats a l’ensenyament de la història antiga amb perspectiva de gènere, sempre que 

“projectin fets del passat cap al present” (Competències bàsiques de Medi, 2015, p. 17). 

Aquests són canvi i continuïtat, organització política, organització social, problemes 

socials rellevants i globalització, diferenciació i alteritat, aquest últim detallat com a 

“estereotips i prejudicis, els invisibles (infants, dones, minories culturals, ètniques o 

religioses...), les situacions d’injustícia i discriminació” (Competències bàsiques de 

Medi, 2015, p. 72). 
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Al marge de recollir els conceptes clau de l’àrea de medi social i cultural, considerem 

indispensable detallar alguns dels continguts curriculars que possibiliten la didàctica de 

la història antiga dins l’aula, i que a cicle mitjà són els següents: 

- Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les 

diferències. 

- Ús de fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i 

continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana i de l’entorn 

proper.  

- Anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps: ús 

d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat.  

- Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida 

quotidiana (habitatge, vestit, utillatge...) al llarg del temps i comparant diverses 

cultures.  

- Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la 

història.  

- Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural.  (Decret 

119/2015, p. 99) 

I quan mirem el bloc de continguts de cicle superior, encara s’eixamplen les 

possibilitats de tractar l’antiga Roma amb perspectiva de gènere, ja que alguns dels 

continguts explícits són:  

- Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i 

discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, 

desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.  

- Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i 

successió d’esdeveniments històrics.  

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica.  

- Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar 

informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les 

accions humanes.  

- Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la 

història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la 

cultura.  
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- Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper.  

- Romanització a la península Ibèrica. Fets bàsics de l’edat antiga al territori 

actual de Catalunya. (Decret 119/2015, p. 101) 

Paral·lelament, els criteris d’avaluació, en especial els de cicle superior, ens permeten 

veure que l’ensenyament d’antiga Roma sí que té cabuda dins el currículum d’educació 

primària, ja que s’espera que l’alumnat de cinquè i sisè de primària sigui capaç de: 

- Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de 

Catalunya i Espanya. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar 

els drets i deures fonamentals de les persones.  

- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, 

culturals, econòmics i tecnològics en l’entorn, en especial, els canvis provocats 

per la globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les 

desigualtats en el món actual.  

- Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i 

arqueològiques per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat 

d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps. (Decret 119/2015, p. 101) 

Així doncs, dins el marc curricular, i en particular, els continguts conceptuals i els 

objectius didàctics contemplen de manera explícita la inclusió de les dones com a 

subjectes històrics en les etapes educatives de cicle mitjà i de cicle superior d’educació 

primària (Sant i Pagès, 2011, p. 139), ja que es fa especial èmfasi al paper que les dones 

han desenvolupat dins la història, tant a escala personal com col·lectiu. De manera 

paral·lela, es pretén estudiar el procés de romanització a la península Ibèrica com a 

motiu per conèixer la societat romana, i ubicar-la i comprendre-la dins l’evolució de les 

societats humanes. Tal com referencia Dolors Freixenet (2004), es vol que l’alumnat 

vagi assimilant la globalització del temps històric, perquè:  

El més important és entendre que no es tracta d’estudiar el món antic, en el sentit 
clàssic, d’una manera exhaustiva, sinó determinats aspectes de les societats que 
van habitar les terres catalanes a l’època antiga per entendre, sobretot, la 
successió temporal i l’ocupació de l’espai (p. 15).  

I nosaltres hi afegirem que dins l’objectiu d’identificar alguns aspectes de les formes de 

vida de l’antiga Roma, es deixa molt d’espai que cal aprofitar per fer present 

l’experiència col·lectiva de tota la humanitat. 
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4. El retrat de l’antiga Roma en els llibres de text  

Un cop hem delimitat el marc conceptual i normatiu, és moment de mirar com es retrata 

l’antiga Roma en els llibres de text. El procediment d’anàlisi es basa en la revisió des 

d’una perspectiva de gènere de tres llibres de l’àrea de Coneixement del medi social i 

cultural. S’han escollit tres de les editorials amb més implantació a Catalunya, per tal de 

contrastar i comparar els models formulats sobre la història i extreure’n una visió més 

general al voltant de l’ensenyament de l’antiga Roma. Els materials didàctics que hem 

seleccionat són del Grup Promotor Santillana, l’Editorial Cruïlla i Text-La Galera. 

Tal com hem constatat en l’apartat anterior, el currículum emmarca dins l’etapa 

educativa de cicle superior aquells continguts que es poden vincular amb la didàctica de 

l’edat antiga, és per aquest motiu que la nostra aproximació crítica correspon a textos 

escolars que pertanyen al nivell de cinquè de primària.  

L’objectiu de la nostra observació consisteix a detectar els discursos narratius sobre la 

civilització romana per constatar les diferències qualitatives i quantitatives, tant en els 

textos com en les imatges, entre personatges masculins i femenins que s’estableixen en 

les diferents propostes didàctiques. També volem saber la persistència o no de biaixos 

androcèntrics en la divulgació de l’antiga Roma. En pocs mots, es tracta de focalitzar la 

mirada amb perspectiva de gènere en el contingut del text, l’ús del llenguatge i la 

iconografia que apareix en els tres llibres de text.  

D’acord amb diversos estudis previs que han proporcionat eines d’anàlisi, seguirem els 

criteris de contingut proposats dins el projecte interuniversitari “Los trabajos de las 

mujeres y el lenguaje de los objetos”. En l’anàlisi del contingut, tindrem en compte 

aspectes com l’atenció a les temàtiques, la representació de les experiències, les 

activitats i les actituds sobre la societat romana. A partir de l’observació del llenguatge, 

ens fixarem en l’ús del genèric masculí com a referent de l’ésser humà, i qüestionarem 

si la utilització d’aquesta fórmula universalitza només l’experiència masculina mentre 

oculta la presència femenina en les seves explicacions. En l’aproximació analítica de la 

iconografia, buscarem la presència i la caracterització de personatges femenins i 

masculins en les narratives iconogràfiques. 

Concretament, a l’hora de realitzar l’anàlisi iconogràfica dels llibres de text, s’ha 

utilitzat el següent esquema de buidatge:  
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Reelaboració a partir de González Marcén, P. (ed.); Alarcón, E.; Colomer, L., García Luque, A.; 
Masvidal, C., Picazo, M.; Rísquez, C.; Sánchez Romero, M.; Soler, B (2012). Los trabajos de las mujeres 
y el lenguaje de los objetos, p. 49.   

I pel que fa a l’anàlisi del llenguatge, hem seguit la següent pauta per examinar els 

textos de les tres editorials. 

Anàlisi lingüística de textos  
Al·lusions lingüístiques en masculí (home, homes)   
Al·lusions lingüístiques en femení (dona, dones)  
Al·lusions lingüístiques neutres o del col·lectiu (grup humà, 
éssers, persones, població, societat, civilització...)   

Activitats mencionades Activitats masculines 
 Activitats femenines  

Fitxa tècnica extreta de García Luque, A. (2015). Mujeres visibles e invisibles en la enseñanza de la 
Historia de la Educación Primaria: cambios y pervivencias al amparo de la LOMCE, p. 166 

4.1. El pes de l’antiga Roma dins els capítols 

En primer lloc, convé diferenciar que l’estudi de Roma no té la mateixa importància en 

els tres llibres de text. Mentre que Text-La Galera dedica més de deu pàgines a Roma, 

Imatge  Codi 
Tipus Imatge IL·LUSTRACIÓ FOTO ALTRES 
PRESÈNCIA 

 
HOMES: NENS: INDET ADULT: 
NENS: NENES: INDET INF: 

POSICIÓ RELATIVA PERSONATGES 
FEMENINS 

PRIMER PLA SEGON PLA VARIAT 

ACTIVIDAT(S) FEMENINES (especificar)    

ACTIVIDAD(S) MASCULINS (especificar)    

ACTIVIDADES INDET /COMPARTIDES    

CARACTERITZACIÓ SOCIAL  CLASSE ALTA C. BAIXA ALTRES INDET 
OBJECTES ASSOCIATS VESTIMENTA I ADORNS (especificar): 

ÚTILS I EINES (especificar): 
ALTRES (especificar) 

ESPAIS D’UBICACIÓ INTERIOR 
 

Domèstic 

Religiós simbòlic 

Polític 
Taller 
Altres (especificar) 

EXTERIOR Poblat/Habitat 
Zones cultiu 
Zones silvestres 
Altres (especificar) 

INDET  

COMENTARIS IMATGE: 
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en el capítol “L’edat antiga: les grans civilitzacions”; les editorials Santillana i Cruïlla 

fan una breu pinzellada de la civilització romana en poc més de dues pàgines dins els 

capítols “La prehistòria i l’edat antiga” i “La nostra història: De la prehistòria a l’edat 

mitjana”, respectivament.  

De fet, els títols dels capítols ja denoten diferents enfocaments en la distribució dels 

continguts, ja que s’uneixen un o més períodes històrics en cada unitat. Per exemple, la 

proposta didàctica de l’editorial Cruïlla situa Roma dins el tema de “La nostra història” 

i se centra a diferenciar i situar en el temps el paleolític, el neolític, l’edat antiga i l’edat 

mitjana. En aquest sentit, Roma és només una altra civilització per valorar la 

importància del patrimoni cultural i històric de Catalunya com una riquesa col·lectiva. 

En una mateixa línia, l’editorial Santillana uneix la prehistòria i l’edat antiga en un sol 

capítol, el qual s’introdueix d’una breu definició del temps històric i la seva 

periodització en cinc etapes.  

En canvi, el manual editat per Text-La Galera destina tota una unitat didàctica a l’edat 

antiga, en la qual s’aborda Egipte, Grècia i Roma, amb la mateixa extensió. Aquest 

capítol ve precedit d’un altre sobre la prehistòria i un de previ sobre la història. És 

interessant destacar l’explicació de l’estudi del passat, en què es dóna a conèixer els 

diferents tipus de fonts històriques i les disciplines com l’arqueologia, la paleografia i la 

numismàtica. També es mencionen les edats històriques, enteses com a “divisions fetes 

per historiadors per a facilitar l’estudi de l’evolució de la humanitat” (2016, p. 204) i es 

recorda que el pas d’una edat a una altra ve marcada per unes dates simbòliques; com és 

el cas de l’edat antiga amb la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident. 

 

4.2. L’ús del llenguatge  

Si parem atenció a l’ús no sexista de la llengua, veiem que es prefereix utilitzar el 

masculí genèric en els tres materials educatius analitzats, en comptes de fer ús d’un 

vocabulari inclusiu que o bé visibilitzi els dos sexes o bé englobi ambdós. A l’hora de 

quantificar les marques lingüístiques, parem atenció a qui s’anomena al llarg del text i 

de quina manera es fa, quines qualitats s’atribueixen a homes i a dones, així com també 

ens fixem si hi ha alguna expressió discriminatòria o estereotipada.  
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En el cas del llibre de text de Text-La Galera, s’han comptabilitzat fins a 25 vegades 

l’ús del terme identificador “romans”, molt per davant de les dues referències a la 

“societat romana” i una a la “civilització romana” . L’ús del masculí genèric és continu 

en el cos del text, ja que també s’esmenten altres noms com propietaris, comerciants, 

senyors, rics i pobres. Aquest llibre només anomena “dones romanes” en una ocasió, i 

aquesta referència femenina s’inclou en l’apartat anecdòtic sobre la manera en què la 

gent es vestia a l’antiga Roma i en detalla les diferències en funció de si eren homes o 

dones i el seu estatus social. 

En el manual escolar de Santillana, es produeix una situació similar, ja que “romans” 

torna a ser l’expressió més utilitzada, fins a 10 cops, també es fa referència a 

“habitants”, en dues ocasions  i una vegada es fa servir “persones lliures”, però en la 

descripció de qui era lliure en la societat romana, es defineix com a “homes molt rics, 

com els grans comerciants”. És significatiu que no hi hagi presència de cap terme que 

expliciti l’existència de dones. Quant a l’editorial Cruïlla, també es fa servir el terme 

masculí “romans” 7 vegades en el text i no s’inclou cap altra expressió identificadora de 

la societat romana que sigui més inclusiva.    

  

4.3. El discurs iconogràfic 

Es produeix una correspondència entre els tres llibres de text quan mirem la seva 

iconografia, ja que totes les mostres són il·lustracions de l’espai públic. Es tracten de 

recreacions de les ciutats romanes, que s’acompanyen de mapes sobre la romanització i 

fotografies de les ruïnes d’alguns monuments romans que es localitzen dins el territori 

català. En detall, el llibre de Grup Promotor Santillana inclou només dos mapes, en què 

en un es pot observar les etapes de la conquesta romana de les terres iberes, i en l’altra 

imatge es mostren les províncies i les calçades dins el territori d’Hispània. Aquest segon 

mapa es vincula amb una activitat didàctica sobre les principals vies romanes.   

De manera semblant, el manual de la Cruïlla conté diverses fotografies de tipologia 

diferent d’edificis públics i un mapa sobre l’expansió dels romans per la Mediterrània, a 

partir del qual també es treballen les etapes de la romanització. Així mateix, aquest 

llibre de text inclou, en l’apartat d’organitzar els coneixements previs de l’alumnat, un 

mapa conceptual sobre els períodes històrics que pertanyen al capítol “La nostra 
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Història”. La iconografia escollida sobre la civilització romana demostra la importància 

que té la vida política i militar en el desenvolupament de la unitat didàctica.  

 

Mapa conceptual extret de Custodio, E.; Medina, F. (2014). Construïm. Coneixement del medi: Ciències 
socials i ciències naturals. 5è primària. Barcelona: Editorial Cruïlla, p. 175.  

Per últim, el text escolar editat per Text-La Galera integra dos mapes, un sobre 

l’extensió de l’imperi romà i l’altre sobre les províncies romanes, així com dues 

recreacions d’una ciutat romana, en panoràmica i en vista zenital. També s’inclouen deu 

imatges de fonts primàries com ara mosaics, frescos, restes i relleus per tal de 

documentar l’apartat de la vida quotidiana, que s’anomena “en temps dels romans”. En 

tres d’aquestes manifestacions artístiques, destaca la presència de la dona, però sempre 

s’associa a la bellesa, la vestimenta i a les activitats lúdiques com la dansa. 

Si prenem com a exemple la il·lustració sobre Roma que ve a continuació, podem veure 

que es tracta d’una representació d’una ciutat romana, on s’indiquen la tipologia 

d’alguns monuments públics, com són el cas del temple, l’aqüeducte, l’arc de triomf, 

l’amfiteatre. Aquests edificis van acompanyats dels etiquetes de tallers artesans, les illes 

de cases i les botigues, en referència a l’arquitectura pública i domèstica. 

Quantitativament, podem assenyalar que es produeixen diferències entre sexes. De les 

27 persones blanques i joves que apareixen, només hi ha 1 nen, 1 nena, 5 dones i 20 

homes. A més, les dones queden en un segon pla, ja que estan situades d’esquenes 

comprant, espolsant una tela des d’un balcó, amb l’excepció d’un únic personatge 

femení que ocupa l’espai central de la recreació i que està omplint un càntir d’aigua.   
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Il·lustració extreta de González, N.; Prieto, F.; Marcé, J. (2016). TRAM 2.0 Coneixement del medi 5. 
Barcelona: Text-La Galera, pp. 254-255.  

En una mirada qualitativa a aquest dibuix didàctic, també testimoniem que hi ha 

marques d’estratificació social de la societat romana. Aquesta diferència s’explicita a 

partir de l’ús de la vestimenta i es precisa la dualitat entre persones lliures i esclaves, ja 

que al centre del disseny un dels personatges masculins va encadenat al costat d’un altre 

vestit amb toga. Es manté una diferenciació de les tasques per raó de sexe bastant 

evident. Les activitats associades als homes són la construcció i la reparació de les 

cases, el transport de mercaderies, el comerç d’aliments, la participació en la vida 

política, entre d’altres; mentre que, com hem dit, les dones s’encarreguen de tasques 

domèstiques. És rellevant destacar que l’únic rètol que fa referència a un ofici és la de 

soldat romà i, en canvi, s’obvien la resta d’activitats.  

 

4.4. El contingut del text 

Finalment, a l’hora d’analitzar les unitats discursives narratives, podem confirmar com 

les temàtiques dels tres manuals escolars són gairebé les mateixes. Reben un tractament 

preferent aquells continguts de caràcter polític, militar i territorial, davant l’absència 
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d’atenció a temes com la producció domèstica, i l’arquitectura domèstica, la història de 

la vida quotidiana, de la família, com a tall d’exemple. En aquest discurs polític, 

econòmic i sobretot colonitzador només queda reconeguda l’agència de la població 

masculina romana, Els llibres recorden que són només homes els soldats, els 

governadors, els emperadors, els gladiadors, els grans o petits propietaris agrícoles i els 

comerciants. De manera paral·lela, en cap dels tres manuals escolars es visibilitzen els 

infants com a grup social, ni com a objectes ni molt menys subjectes històrics.  

Mirant les temàtiques amb més detall, la unitat didàctica en l’edició a càrrec de Text-La 

Galera treballa l’organització política, la ciutat romana, les obres públiques, la societat –

remarcant la divisió entre patricis, plebeus i esclaus–, el pas d’una religió politeista al 

cristianisme i sobretot la romanització, que es descriu com el procés d’adaptació del 

llatí, el dret romà i la religió cristiana.  

En relació a la proposta de l’editorial Cruïlla, només s’observa l’expansió dels romans 

en el territori mediterrani, seguida de la colonització romana amb les consegüents 

aportacions de la romanització. Les repercussions que es detallen es tradueixen en uns 

canvis en l’economia i l’agricultura, se subratlla la importància de les ciutats dins 

l’organització territorial de la societat romana i la implantació de la llengua i de la 

cultura romanes arreu de l’Imperi Romà.  

Per la seva banda, l’editorial Grup Promotor Santillana també es fixa en la conquesta 

romana de la península Ibèrica i el procés de la romanització, el qual es continua 

reconeixent com a producte de l’agència masculina, ja que se’ns recorda que va ser 

possible gràcies als “legionaris, que es van establir als poblats celtes i ibers i els van 

anar transformant” (2017, p. 86). 

Un altre aspecte a considerar en la nostra anàlisi és la inclusió o no d’apartats anecdòtics 

al llarg del cos del text. Com hem apuntat abans, només es dóna aquesta situació en 

l’editorial Text-La Galera. Amb un disseny diferenciat de la resta de pàgines, aquesta 

secció humanitza la vida dels romans i és l’únic exemple que podem trobar de certa 

atenció a la vida de la gent comú. A partir de quatre preguntes, s’explica la distribució 

de les cases, l’alimentació, els mitjans de transport i la indumentària.  

Volem afegir que jutgem encertat aquest apèndix perquè permet als infants connectar 

amb la realitat més propera i quotidiana dels nens i nenes, que al final són els principals 
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destinataris del missatge. Però també tenim present que ni l’afegitó de l’editorial Text-

La Galera –ni tampoc cap de les narratives històriques escolars de les dues editorials–

acaben d'integrar altres aspectes que podrien resultar d’interès per l’alumnat, com 

podria ser el cas d’una aproximació a la infància com a etapa de la vida en la societat 

romana. Creiem que fer èmfasi en la constant participació infantil al llarg de la història i 

en la idea que tota acció està construïda socialment i culturalment facilitaria processos 

d’empatia i d’apoderament dels infants (Sosenki, 2015, p. 151). Però de moment no 

constatem indicis d’aquest enfocament en cap dels tres recursos pedagògics analitzats. 

Pel que fa a les activitats didàctiques, podem remarcar que la gran majoria giren al 

voltant del procés d’expansió romana pel territori mediterrani. Totes aquestes propostes 

s’estructuren a partir del comentari guiat mitjançant l’ús dels mapes. En línies generals, 

les activitats demanen a l’alumnat que respongui a unes preguntes concretes sobre 

l’Imperi Romà, i que relacioni el nom dels països actuals de la Mediterrània amb els 

territoris que comparteixen un passat romà. Altres activitats que es poden trobar en els 

tres llibres de text són la recerca de restes romanes a cada localitat dels infants i la 

identificació de cultural material segons la civilització a la qual pertanyen. Els exercicis 

d’avaluació que apareixen al final de les unitats també requereixen rellegir els 

continguts, parafrasejar i resumir la informació explicada. De manera global, trobem a 

faltar activitats que exigeixin esperit crític en la interacció amb les fonts 

historiogràfiques o la interpretació dels recursos pedagògics utilitzats. 

A l’hora d’analitzar les activitats de síntesi, els tres llibres comprenen sinopsis dels 

capítols per mitjà de representacions gràfiques. El llibre de text de la Cruïlla presenta 

una síntesi al final del capítol per revisar els continguts treballats al llarg de la unitat i 

les característiques que es vinculen a l’antiga Roma són: la conquesta i domini de la 

Mediterrània, el cobrament d’impostos, les explotacions agrícoles: esclaus, les noves 

ciutat i urbanisme, les calçades i vies, la romanització. Considerem paradigmàtic aquest 

mapa conceptual perquè resumeix el tractament didàctic que es fa de l’antiga Roma en 

els llibres de text. En comparació, el resum que prepara Text-La Galera sobre Roma 

també sintetitza la idea que la civilització romana es va expandir amb la romanització i 

es caracteritza per ser un estat poderós amb una societat jerarquitzada; tenir una religió 

politeista (mitologia) i, després, el cristianisme; l’escriptura alfabètica del llatí; les obres 

públiques amb edificis i monuments. 
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Recollint una mica el que s’ha dit en aquest apartat, si reprenem les categoritzacions de 

Pagès i Sant (2012), recopilades a partir de les contribucions de McIntosh i Lerner, 

podem afirmar que la nostra mostra es troba a cavall de la categoria de “la història sense 

dones” i “la història i les dones”. L’anàlisi de les editorials Santillana i Cruïlla demostra 

l’absència de la personificació de la dona en aquests llibres de text, ni tampoc es fa cap 

menció als treballs de les dones. Referent a la proposta didàctica de Text-La Galera, 

podem dir que aquesta editorial almenys al·ludeix a les dones, però que només es 

destaca un aspecte de la vida quotidiana, en concret, s’associa a les dones a la cura del 

cos i la vestimenta. És un bon exemple, doncs, de l’aproximació historiogràfica que 

contempla “las vidas de las mujeres mientras los hombres gobiernan el mundo” (Pagès i 

Sant, 2012, p. 97) perquè s’inclou en un apartat diferenciat de la resta de la narrativa 

històrica escolar. 
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5. Reflexions finals 

A través d’aquest treball, hem anat enfocant la mirada amb perspectiva de gènere sobre 

l’ensenyament de l’antiga Roma. Hem estretit la nostra òptica des de la recerca,  passant 

per la legislació educativa fins a focalitzar-nos en la materialització en llibres de text.   

A partir d’una pinzellada al món acadèmic, hem volgut revisar la consolidació com a 

corrents historiogràfics de la història de les dones, la història feminista i la història de 

les relacions de gènere. Crítiques amb la visió tradicional de la història, aquestes noves 

–i ja no tan noves– línies d’investigació van trencar amb les narratives més acceptades, 

ja que van exigir uns altres temes d’atenció, van implementar altres metodologies i fins i 

tot van proposar alternatives a la periodització establerta, amb l’objectiu de donar 

agència i visibilitat a aquells subjectes històrics, entre els quals les dones i els infants, 

que havien estat silenciats pels discursos hegemònics. 

Si bé hem constatat que l’acadèmia ha assumit la necessitat d’eixamplar mires per 

influència de les tendències historiogràfiques, atenent la concepció que:  

Hacer Historia no es: no puede ser, de ningún modo, contar y contar, una detrás 
de otra, las cuitas de unos pocos varones. Contar y volver a contar, ahora, sólo 
su Historia es perpetuarla, es tomar partido por los dominantes, es defender su 
causa contra quienes la padecieron, contra las mujeres, contra los rústicos, contra 
esclavos y siervos, contra las mayorías. Una vez más (Cascajero, 1999, p. 23). 

També hem subratllat que en el seu trasllat en l’àmbit educatiu, falta encara la 

transferència de les investigacions històriques. I és que, encara que el currículum 

competencial promogui una didàctica del Coneixement del Medi que ensenyi a 

aprendre, respectar, pensar, criticar, investigar, actuar; aquesta no es correspon a la 

construcció discursiva del coneixement social i cultural que es recull en els recursos 

pedagògics. Encara que les normatives legislatives apuntin cap a la igualtat de gènere, la 

introducció de la perspectiva de gènere no es tradueix en la realitat social ni tampoc en 

la pràctica educativa.  

De manera que coincidim amb la majoria d’autors i autores que consideren 

indispensable la millora en la formació inicial i permanent del professorat, ja que 

entenem que la perspectiva de gènere també s’ha d’aplicar en els cursos generalistes a 

les universitats per tal que no quedi relegada a unes poques assignatures optatives, i a 

vegades puntuals, que aglutinen a persones ja sensibilitzades amb el tema. Tenint en 
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compte que la història permet la translació cap al pensament abstracte a partir de fets 

passats i de la seva comparació amb l’experiència del món actual, ensenyar aquesta 

disciplina als nens i nenes aixeca un responsabilitat que s’ha d’assumir amb respecte i 

consciència, i bona preparació. L’ús del materials didàctics també ha d’anar acompanyat 

d’un rebuig absolut al caràcter androcèntric dels llibres de text de primària.  

A tall de recapitulació, creiem que des d’un vessant didàctic i educatiu, la perspectiva 

de gènere ofereix una visió analítica i crítica per detectar i deconstruir l’asimetria social 

entre homes i dones des de qualsevol temps històric. Així doncs, el gènere considerat 

com a variable d’anàlisi permet destapar els mecanismes a través dels quals la història 

ha seleccionat les coincidències que encarnen els models desitjables de masculinitat i de 

feminitat, només aquells models de comportament que són acceptats en la societat 

contemporània. La divulgació i l’ensenyament tradicional de la història antiga ha 

edificat els estereotips de gènere en les civilitzacions antigues, per tal de validar-ne la 

seva universalitat, tot apropiant-se de les experiències passades.  

La nostra anàlisi –quantitativa i qualitativa– de tres llibres de text de cinquè de primària 

demostra que existeixen certes mancances en l’edició dels materials didàctics. Tot i les 

guies per a l’ús no sexista del llenguatge, els manuals escolars encara abusen de la 

forma del genèric masculí, així com centren l’explicació de l’antiga Roma en l’esfera 

pública, prioritzant l’organització política i l’expansió territorial. Els continguts i les 

imatges dels textos escolars encara no inclouen de manera efectiva ni integradora la 

cultura femenina, ni tampoc donen veu als invisibles, sinó que ofereixen una imatge 

empetitida del passat, del present i del futur. 

Amb tot, esperem que la meva futura pràctica docent es valgui de la mirada crítica que 

he anat construint i ampliant al llarg del treball. Confiem també que siguem moltes i 

molts mestres que seguim el consell de la feminista postcolonial Chandra Talpade 

Mohanty (2006), quan recorda que:   

Feminist activist teachers must struggle with themselves and each other to open 
the world with all its complexity to their students […]. So the enterprise is to 
forge informed, self-reflexive solidarities among ourselves (p. 383). 
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