
Antecedents

El Per què no puc fer-ho? és una adaptació dels
projectes europeus Girl’s Day i Jungs Tag. El
Girl’s Day (’El dia de les noies’, en anglès) i el
Jungs Tag (’El dia dels nois’, en alemà) van
néixer el 2001 i el 2005 a Alemanya,
respectivament. Actualment, el Girl’s Day es
celebra a Alemanya, Holanda, Kosovo,
Luxemburg, Polònia i Suïssa. A Espanya, va
començar a Saragossa, el 2008, i poc després
es va ampliar la seva celebració a Gijón,
Tarragona, Barcelona i a Lleida. La Universitat
de Lleida, seguint el model suís, celebra des del
2010 les dues iniciatives en una de sola: Per
què no puc fer-ho?

Presentació
La jornada Per què no puc fer-ho? presenta els
estudis de la Universitat de Lleida sense
estereotips de gènere a l’alumnat de 4t d’ESO
de la demarcació de Lleida, amb l’objectiu
d’esperonar l’alumnat femení i masculí en
l’elecció de titulacions en què un dels dos sexes
està menys representat.

Enguany us presentem els estudis de la
Facultat d'

i de l'
( de la Universitat de Lleida.

Les activitats previstes inclouen una presentació
dels estudis, així com les seves sortides
professionals, visites guiades i tallers pràctics

Durant la jornada, l’estudiantat assistent tindrà
l’oportunitat de conèixer de primera mà dones i
homes que ocupen llocs rellevants en el món
acadèmic i professional com a models de
referència alternatius als que habitualment es
visualitzen i, en última instància,  permetrà
promoure la paritat de sexes en els respectius
àmbits professionals.

dades del curs 201 -201 mostren
com està masculinitzada  i com els estudis

compta amb  més dones  que  homes  entre  el
seu alumnat.

Aquesta jornada contribueix al paper que la
universitat, més enllà de ser transmissora de
coneixements, realitza en la promoció de valors
com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere,
tal com es recull en la declaració inicial dels
Estatuts de la Universitat de Lleida , aprovats pel
Claustre en la sessió de 7 d’abril i 10 de juliol de
2003.

Estereotips de gènere
No es neix dona, s'arriba a ser-ho.
Simone de Beauvoir

Les eleccions acadèmic-professionals
segueixen, encara avui, marcades pels
estereotips assignats a cadascun  dels sexes,
vinculats a rols socials masculins i femenins que
mostren els homes en tasques més actives i
amb iniciativa i les dones en rols més passius,
amb tasques relacionades amb la cura i amb
menor iniciativa.

En aquest sentit, en l'elecció d'estudis s'observa
que les carreres típicament femenines són les
orientades a professions de tipus assistencial o
l'ensenyament, mentre que les més
masculinitzades estan orientades més a
aspectes instrumentals (estudis d'electrònica,
informàtica, educació física...). La jornada Per
què no puc fer-ho? permet trencar amb la
influència dels estereotips de gènere de cara a
l'elecció de les carreres universitàries.

La família i l’escola tenen una gran importància
en la transmissió d’aquests rols. El tractament
diferencial d’homes i dones en la família serà
model d’aprenentatge dels rols sexuals que es
consideren típics de cada sexe. Per la seva part,
l’escola, a través del currículum ocult, les
normes de comportament, els recursos
educatius, l’organització de l’espai i les actituds
del professorat poden reforçar els estereotips
sexistes i transmetre una  sèrie de valors,
actituds i expectatives que orienten als dos
gèneres a seguir camins i professions diferents.
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Recursos en línia
Centre Dolors Piera: www.cdp.udl.cat
Materials coeducació: www.cdp.udl.cat/coeducacio
Tallers igualtat: www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/ca/
Xtec: www.xtec.cat/formacio/coeducacio/index.htm
Daniel Gabarró: www.danielgabarro.cat
Educación en valores: www.educacionenvalores.org
Educando en igualdad: www.educandoenigualdad.com
Premi Treballs  de Batxillerat (Estudis  de gènere):
www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca.html
Projecte Itinera: www.ice.udl.cat/itinera/

Girl’s Day a...
Alemanya: http://www.girls-day.de/
http://www.girlsday-mv.de/cms/
Aragó i Astúries: http://www.girls-day.es/
Holanda: http://www.girlsday.nl/
Kosovo.

Luxemburg: http://www.girls-day.lu/
Polònia: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2012/
Suïssa: http://www.nationalerzukunftstag.ch/de/home/

Jungs Tag a...
Alemanya: http://www.jungstag-
mv.de/ http://www.respekt-jungs.de

Organitza:
Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats 
i Promoció de les Dones de la UdL
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