
Guia per aconseGuir  
la iGualtat a casa

Hi Ha mil coses per fer. la bugada, la compra,  
penjar un prestatge, dur la nena al pediatre,  
revisar factures, portar el cotxe al taller... 
però com que ens Ho repartim és més fàcil.

a casa meva també

m’implico.
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LA grAn DISTàncIA enTre IDeAL I reALITAT

En un estudi del CIS1, el 80% de les persones 
enquestades consideren que la família ideal 
és aquella en què “els dos membres de la 
parella tenen un treball remunerat, amb una 
dedicació similar i es reparteixen les tasques 
de la llar i la cura dels fills i filles”.

En canvi, segons l’enquesta Sant Cugat en 
Femení II, en la distribució de papers entre 
membres de la parella, l’organització do-
mèstica recau en gran mesura en les dones, 
tan pel que fa a les tasques de la llar com a 
l’atenció de les persones dependents. 

Les santcugatenques es fan càrrec del 70% 
de la compra i la preparació del menjar.

També assumeixen el 65%  
del treball domèstic.

S’encarreguen del 62% de gestions com 
acompanyar els fills i filles a l’escola.

Fan el 55% de la feina que suposa 
tenir cura de persones dependents. 
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a coresponsabilitat és una qüestió 
de sentit comú. Si s’ha de fer feina a 

casa és lògic que es reparteixi de manera 
equitativa entre les persones que hi viuen. 
Està clar que cal valorar els horaris labo-
rals i la disponibilitat, però això no pot ser 
excusa per no fer res o per tenir una mínima 
implicació. 

Vull pensar que amb la meva implicació en 
les tasques domèstiques li estic donant un 
model a la meva filla per al seu futur. Quan 
et planteges viure en parella, a part de par-
lar com pagaràs el lloguer o la hipoteca, 
hauria de ser normal parlar de com s’orga-
nitzaran les tasques de casa. Si no s’acorda 
pot influir negativament en la relació. 

La coresponsabilitat ens fa més autònoms, 
més comprensius. Ens enriqueix.”

Paco Solano, santcugatenc, 
IT Service Level Manager EMEA

“Si les dones hem entrat al món laboral, 
demanem que els homes entrin a l’espai 
domèstic”, diu Mercè Conesa, alcaldessa de 
Sant Cugat.

Cada persona, home o dona, ha de 
buscar el seu desenvolupament perso-
nal. Com que ningú és indispensable és 
millor per a tothom treballar-se la pròpia 
autonomia.

Cap investigació ha provat que les dones 
estiguin més ben dotades que els homes per 
la casa, la cura de les criatures, per atendre la 
gent gran... com tampoc s’ha provat que els 
homes estiguin millor preparats per a treba-
llar en un fàbrica, fer de bomber o estudiar 
una enginyeria. Tan poc naturals són unes 
feines com les altres, els dos comportaments 
són apresos i ens són assignats per la societat 
en què vivim.

1 CIS (2010). Estudi núm. 2.831 Baròmetre de març. 
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L’objectiu de la regla de 
les 8 hores és promoure 
una senzilla distribució 
del temps i els seus 
usos, en tres franges 
horàries aplicables 
a tots els membres 
d’una mateixa família i 
que són saludablement 
recomanables. 

Aquesta distribució que 
sembla tan senzilla no és tan 
fàcil d’aplicar. Les persones 
que treballen exclusivament 
fora de casa tenen un horari 
laboral delimitat, que defineix quan 
comença i quan acaba la seva jornada 
laboral o els dies festius que tindran a la set-
mana, però per a les persones que treballen 
a casa, o a casa i a fora, aquests horaris i jor-
nades estan difosos perquè la feina de casa 
i d’atenció i cura de persones és contínua al 
llarg del dia. 

És a casa que l’organització i repartiment 
de les tasques és fa imprescindible per tenir 
una distribució dels temps que afavoreixi de 
manera equitativa a tots els membres de la 
família, de tal manera que tothom pugui tenir, 
també, temps per gaudir, temps propi. 

LA regLA De LeS vuIT horeS

per treballar 
dins o fora 
de casa, o 
per estudiar

per gestionar (comprar, fer 
bricolatge...) i gaudir (fer 
esport, jugar, llegir...)

per descansar 
i carregar 
piles.
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La distribució de tasques ha d’incloure 
tots els membres de la família i ha 
de ser adequada a les possibilitats 
i disponibilitat de cadascú. 

Per exemple assignar petites responsabili-
tats als infants és preparar-los millor per a la 
vida en general i per a assumir-ne d’altres a 
mesura que van creixent.

per compartir responsabilitats cal arribar a 
acords i aprendre a negociar: 

— Quant de temps puc dedicar 
a la casa i a la família?

— Quan i com és millor fer-ho?

— El repartiment és equilibrat?

no s’hi val: 

— Fer la feina a mitges, de qualsevol 
manera o només quan ve de gust.

— Posar inconvenients o criticar els intents 
d’altres membres de la família per 
compartir les tasques domèstiques.

ompartir les tasques domèstiques 
i la cura d’infants, avis, etc. apropa 

els membres de la parella. Si es coneix, de 
primera mà, el que es fa i la responsabili-
tat que suposa, resulta més fàcil posar-se 
en el lloc de l’altre. L’empatia és el secret 
de la bona convivència!

el pare, a la feina, xoca amb una cultura 
empresarial que, encara, es mostra hostil 
amb l’home que vol més flexibilitat per 
atendre la seva família, i a casa, troba 
que la seva parella, sovint, li exigeix els 
resultats d’una expertesa, que per les 
mancances educatives, no té. 

la mare, a la feina, pateix quan ha de 
fer moltes filigranes per encaixar els dos 
móns: el laboral i el familiar, sobretot si 
aquestes responsabilitats no estan equi-
tativament repartides o les fa en solitari. 

Més enllà de la feina, el vincle que 
s’estableix amb les criatures és 
intransferible i per sempre.
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La responsabilitat compartida 
entre el pare i la mare en 
totes les fases evolutives és 
essencial per a un correcte 
desenvolupament de nenes i nens. 

La família, a més de tenir cura de les necessi-
tats materials de les persones —alimentació, 
ordre, neteja, etc.— ha d’atendre les neces-
sitats afectives, emocionals i de seguretat de 
cadascun dels seus membres. 

Garantir que les filles i els fills gaudiran de 
l’atenció dels dos progenitors és una aposta 
seriosa cap un futur millor.

La implicació de la mare i el pare en l’atenció 
física i emocional de les criatures és el millor 
exemple que se’ls pot donar per fer-los créi-
xer amb autonomia i capacitat per escollir el 
seu camí.

Una criatura, abans fins i tot d’obrir els ulls, ja té 
una mare i un pare que li estan imaginant un 
futur i una societat que espera que es comporti 
d’una o altra manera, segons si neix nena o nen. 

Ho vulguem o no, l’entorn social influirà i 
ajudarà a construir una persona, que serà més 
o menys lliure dels papers que li imposa la 
societat, segons l’exemple que vegi en el seu 
entorn més proper.

Educar en igualtat ens prepara millor per 
afrontar els reptes de la vida.

ATencIó fíSIcA I emocIonAL
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a coresponsabilitat paternal t’aporta la 
certesa i la tranquil·litat que el pare de 

les teves filles les anirà a buscar a l’escola, els 
portarà berenar, i si cal les durà al metge, les 
acaronarà quan tinguin febre o els prepararà 
el sopar, de la mateixa manera i amb el mateix 
amor incondicional que ho faria jo.

Aquesta actitud és afavorida per dos factors:  

la flexibilitat laboral i les ganes de dedicar el 
teu temps als teus fills i filles. Tot i així, hi ha 
pares que gaudeixen d’aquesta flexibilitat i no 
la destinen a la família.

el marc, en aquest sentit, té molt clar que vol 
estar en el dia a dia de les seves filles i partici-
par de les emocions del que significa créixer 
amb elles.”

Meri i Marc, família de Sant Cugat
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Aquest principi bàsic en pedagogia ens porta a pre-
guntar-nos què veuen les noies i els nois adolescents a 
casa, si observem els resultats de l’enquesta2 feta a 750 
estudiants de batxillerat de la província de Barcelona 
(entre ells els d’un institut de Sant Cugat).

La mirada adolescent fa aquest retrat familiar:

les feines domèstiques són especialitat femenina.

Els pares “ajuden” poc o gens en l’organització i execu-
ció del treball domèstic.

les mares són les que proporcionen confort emocional.

Amb l’empatia que es manifesta en gestos, mirades, abra-
çades, els i les adolescents s’adrecen a la mare quan els cal 
suport i consol.

els pares són els que diuen què s’ha de fer, però 
toquen i abracen poc.

Nois i noies joves detecten cert distanciament emocio-
nal dels pares.

La infantesa és la pàtria, 
diu el poeta, però és 
també la millor fàbrica 
de records, la que ens 
alimentarà tota la vida. 

Quins records 
guardes del teu pare? 
I de la teva mare? 
Quin record 
t’agradaria que 
conservés de tu el 
teu fill? I la teva filla?

No cal esperar a tenir 
néts per compartir, 
jugar, imaginar, parlar, 
ensenyar, riure, etc. 
Fes-ho amb la teva filla 
o amb el teu fill ara. 

S’APrèn méS DeL Que eS veu Que DeL Que eS DIu.

2 Boada, M. Isach, M. (2003). Informe sobre la realitat de la joventut a 
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona
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Les tres potes de la socialització d’un infant 
són: la família, l’escola i els mitjans de comu-
nicació. Les criatures de 4 a 12 anys passen 
990 hores a l’any veient televisió, segons un 
informe del CAC3. Els models que transme-
ten els mitjans de comunicació reforcen els 
estereotips de gènere en un 80%.

La normalitat en què els mitjans de comu-
nicació (premsa, revistes, sèries de televisió, 
pel·lícules -dibuixos animats-, etc.) presen-
ten i difonen els rols de gènere i les actituds 
sexistes ens els torna invisibles. Els estereo-
tips de gènere orienten vers una manera de 
ser nen o de ser nena. Des de les joguines, 

les disfresses, els contes, la música, els com-
portaments, fins allò que s’espera d’un i de 
l’altra. Un doble univers diferent i sobretot 
desigual cau al damunt de les criatures com 
una pluja fina que mai s’atura. 

Despertar el sentit crític de nens i nenes i 
ajudar-los a interpretar els comportaments 
que transmeten els productes mediàtics 
permet lluitar contra uns models que a 
la propera generació no els serviran per 
enfrontar el futur. Obrir el ventall de possi-
bilitats és donar més llibertat per expressar 
la pròpia personalitat i, en qualsevol cas, 
sempre és més divertit poder triar!

3 Pérez, J.M. (2003). Llibre Blanc: L’educació en l’entorn au-
diovisual. Barcelona: Consell Audiovisual de Catalunya.

DIferenTS Sí, DeSIguALS no

T’agradaria pensar que de tu 
depèn que hi hagi un futur 
millor per als teus fills i filles?
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e fet, per educar els nostres fills no 
ens hem plantejat mai si són nens o 

nenes. Els eduquem pensant en el que cre-
iem que ha de ser una persona. Volem que 
siguin educats i responsables, que tinguin 
en compte els altres, que tractin les perso-
nes i tot el que els envolta amb respecte. 
Que siguin conscients de tot el que tenen, 
tant des del punt de vista material com 
des del punt de vista emocional, i per tant 
sàpiguen agrair-ho. 

No han d’esperar a ser servits, sinó que 
han d’aprendre que una família la formem 
totes les persones que viuen a casa i la 
feina l’hem de repartir entre tots. A mesura 
que es van fent grans han d’anar assumint 
més responsabilitats. Ens sembla que tot 
això, a la llarga, els farà ser més autònoms 
i més independents i els ajudarà a anar per 
la vida amb uns valors ferms.”

Dolors, santcugatenca

13



QuI fA Què A cASA?

recurSoS:

Poseu les inicials de cadascú:
Del 0 (mai) al 5 (sempre), amb quina freqüència 
s’encarrega cada membre de...

la compra

la neteja

la bugada

la neteja de la cuina

la neteja del bany

rentar els plats / posar i treure el rentaplats

cuinar

fer els llits

mantenir la casa en ordre

tasques de manteniment (bricolatge)

tenir cura de les mascotes

organitzar festes i celebracions familiars

gestions externes (bancs, encàrrecs...)

l’administració

parar i desparar la taula

pensar els menús

portar el cotxe al taller

altres:
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Sí:
Felicitats! És important que 
difongueu aquesta experièn-
cia i n’expliqueu els beneficis. 

no:
És justa aquesta situació? Quines conseqüències pot tenir en 
la vostra relació i en l’educació dels vostres fills i filles? Es pot 
revisar i decidir un nou repartiment de tasques més igualitari?

I Amb LeS fILLeS I fILLS?
Poseu les inicials:

Del 0 (mai) al 5 (sempre), amb quina freqüència 
s’encarrega cada persona adulta de...

portar i recollir els infants d’escola i d’altres activitats

participar en l’AMPA i escola 

ajudar amb els deures dels infants 

supervisar l’ús d’internet i televisió

assignar-los responsabilitats adequades a la seva edat

llevar-se a la nit quan es desperten

comprar-los roba i calçat

conèixer les seves amistats

saber-ne gustos musicals, hobbies...

escollir joguines i contes que afavoreixin la igualtat 

animar-los a triar estudis i professions que els agradin 

altres:

Tothom participa en les tasques de casa segons les seves possibilitats?

Recordem la regla de les 8 hores: 
8 hores per treballar, 8 hores per gestionar  
i gaudir el teu temps, 8 hores per descansar.
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Busqueu una xinxeta o imant 
i assigneu un color diferent a 
cada membre de la família.

Podeu retallar la graella de tasques de la 
dreta i posar-la a la porta de la nevera o 
en un panell de suro ben visible.

Assigneu un imant (o una 
xinxeta, sobre el suro) a 
cada membre de la família i, 
setmanalment, repartiu les 
tasques domèstiques segons 
les possiblitats de cada 
membre: horaris, edat...

A les últimes caselles podeu incloure 
altres tasques: si cal cuidar una mascota, 
ajudar els infants a fer els deures, acom-
panyar una persona gran, etc., també ho 
podeu afegir aquí.

La taula de tasques és una eina més per 
visualitzar el repartiment real de tasques i 
adquirir nous hàbits entre tota la família.

recurSoS:
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CoResponsabilitat
La coresponsabilitat familiar és la necessària 
implicació dels homes i dels altres membres de 
la família, en el comanteniment i organització 
de les tasques domèstiques (neteja, compra, 
manteniment de la llar, cura i educació dels fills i 
filles, etc.). 
Per tant, és un model d’organització basat en el 
repartiment equitatiu entre els membres d’un 
mateix grup familiar, d’acord amb les seves 
possibilitats, de les tasques de la llar de les quals 
tothom se’n beneficia i de les quals tothom és 
responsable.

CoeDUCaCiÓ
La coeducació és un mètode d’intervenció 
educativa que va més enllà de l’educació mixta i 
es basa en el reconeixement de les potencialitats 
i individualitats dels infants i joves, independent-
ment del seu sexe.
Coeducar significa, per tant, educar des de la 
igualtat de valors de les persones.

eqUitat De gèneRe
Distribució justa dels drets, beneficis, 
obligacions, oportunitats i recursos 
entre les persones a partir del reconei-
xement i el respecte de la diferència 
entre dones i homes a la societat. 

gèneRe
Construcció social i cultural basada en les 
diferències biològiques entre els sexes que 
assigna diferents característiques emocionals, 
intel·lectuals i comportaments a dones i homes, 
variables segons la societat i l’època històrica. 
A partir d’aquestes diferències biològiques, el 
gènere configura les relacions socials i de poder 
entre homes i dones.

Rol De gèneRe
Comportament que, en una societat concreta, 
s’espera d’una persona per raó del seu sexe. 
Generalment una persona assumeix els rols de 
gènere i construeix la seva psicologia, afectivitat i 
autoestima al voltant d’aquests rols.

recurSoS:
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esteReotip De gèneRe
Conjunt de clixés, concepcions, opinions o imatges general-
ment simplistes que uniformen les persones i adjudiquen 
característiques, capacitats i comportaments determinats a 
les dones i als homes.

seXe
Atribut innat de les persones determinat per la naturalesa 
que estableix distincions físiques, biològiques, anatòmiques 
que diferencies homes i dones.

igUaltat De gèneRe 
Situació en què tots els éssers humans són lliures de de-
senvolupar les seves capacitats personals i de prendre de-
cisions, sense limitacions imposades pels rols tradicionals, 
i en la qual es tenen en compte, es valoren i es potencien 
conductes, aspiracions i necessitats d’homes i dones. 

anDRoCentRisMe
Conjunt de valors dominants basats en una percepció cen-
trada en normes masculines. Visió del món i de la cultura 
des del punt de vista masculí.

patRiaRCat
Sistema que estableix com a natural la valoració desigual 
d’homes i dones i atorga superioritat als homes vers les 
dones.

ajuntament de sant Cugat
•	 Estudi Sant Cugat en Femení II.
•	 Guia de contes no sexistes. 

Biblioteques de Sant Cugat.

Federació d’aMpa de Catalu-
nya (FapaC)

•	 La coeducació a la família. Nois 
i noies diferents però amb dret 
a les mateixes oportunitats.

Coeducacció
•	 Per què comprar joguines no-

sexistes? Per què coeducar?

generalitat de Catalunya
•	 Guia de coeducació per als 

centres educatius.
•	 Web de recursos coeducatius 

per a centres: Programes d’in-
novació educativa. Recursos 
coeducació.

on pots aconseguir aquests 
documents? Fent una recerca 
als buscadors d’internet. Els 
pots trobar en format PDF.
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