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1 . L'EDUCACIÓ DIFERENCIADA COM A OPCIÓ PER A TREURE EL
MILLOR DE CADA ALUMNE
En l'educació, és important tenir en compte les diferències individuals de cada alumne i
una font de diferenciació rellevant procedeix del fet de ser home o dona. De fet ,
molts sociòlegs (Baron i Byrne, 1998; Fagot i Leinbach, 1993; Harris, 1995; Páez, 2004 )
consideren que la font principal de diferenciació a la infància és el sexe .
L'educació diferenciada pot facilitar l'aprofitament de les diferents formes
d'aprenentatge de nois i noies durant algunes etapes del seu desenvolupament, com ara
la infantesa i l'adolescència. Diverses investigacions realitzades des de l'àmbit de la
psicologia i la neuropsicologia ens permeten d’explicar moltes de les diferències que
els professors constaten diàriament a les seves classes.
1.1. Diferent ritme en el desenvolupament de dones i homes en
determinats períodes evolutius
Les diferències entre nois i noies tenen una base neuropsicològica com han demostrat
algunes investigacions:
• Diferències en la seqüència de desenvolupament de les diverses regions del
cervell (Cahill, 2005; De Bellyset al. 2001).
• Diferències en la velocitat de maduració dels hemisferis, que persisteixen fins
a l'adolescència (Schmithorst, Holland & Dardzinski, 2008).
• Diferent ritme en l'evolució d'àrees del cervell implicades en el llenguatge, la
memòria espaial, la coordinació motora i el desenvolupament social (Halpern,
2000; Kimura 2000).
• Diferent ritme en el desenvolupament de l'hipocamp, estructura cerebral
implicada en la memòria(Fringset al. 2006; Yurgelun - Todd, Killgore&Cintron,
2003).
• Diferències entre noies i nois a les àrees del cervell que s'utilitzen a l'hora de
processar i emmagatzemar la informació(Andreano & Cahill, 2009; Fringset al.
2006; Njemance, 2007).

Com afirma Rubia (2007), des de la perspectiva neuropsicològica es constaten
diferències entre sexes en els processos que utilitzem per produir idees i emocions,
recordar, conceptualitzar i interioritzar experiències i resoldre problemes.

Comprendre i acceptar l'existència d'aquestes diferències entre sexes ens permetrà
acceptar l'existència de diferents formes de comprendre i aprendre en les alumnes i
els alumnes i d’aprofitar-les des del punt de vista pedagògic

1.2. Diferències en la manera d’aprendre de les alumnes i els alumnes
Moltes investigacions han localitzat diferències significatives en les maneres i processos
d'aprenentatge de les alumnes i els alumnes (Gurian & Henley, 2001; James, 2013;
Merisuo - Storm, 2007; Sadowski, 2010 ).
• Diferències en aptituds cognitives: les noies sobresurten en llenguatge, fluïdesa verbal
i rapidesa perceptiva ( Halpern, 2000; Kimura, 2000 ), mentre que els nois solen
destacar en la seva visió espaial i en tasques mecàniques (Halpern, 2000, 2004).
Nombrosos estudis corroboren aquestes diferències en constatar que les noies
obtenen millors resultats en lectura que els nois (Merisuo-Storm 2007) i que aquesta
menor competència lectora afecta el rendiment dels nois a gairebé totes les àrees
(Sadowski, 2010 ).
• Diferències en el processament de la informació: les dones destaquen en les tasques
que requereixen la percepció de múltiples detalls, mentre que els homes destaquen en
tasques que requereixen percepció espaial (Halpern , 2004).
• Diferències en estils cognitius: les dones solen presentar un estil cognitiu més
"dependent del camp", i es deixen influir més pel context en les seves percepcions
(Kaplan,1990). Per això, els nois, generalment,
aprenen millor en contextos
"multiestimulars " i les noies rendeixen més en un ambient on els estímuls estan més
controlats. Altres estudis assenyalen que els homes aprenen millor quan poden "veure"
la informació de forma gràfica i que poden interactuar amb la informació i moure
(Honingsfeld & Dunn, 2003; Weaver-Hightower, 2003; Rapport et al., 2009) . Al seu torn,
en general, entre les noies predomina un estil més reflexiu i en els nois més impulsiu .
• Diferències entre sexes en altres processos cognitius com la memòria
(Andreano&Cahill, 2009; Grimley, 2007): els nois semblen mostrar avantatge en les
tasques que requereixen manipulació d’imatges visuals en la memòria de treball,
mentre que les noies obtenen millors resultats en tasques que requereixen la
recuperació de la memòria a llarg termini i l'adquisició i ús d'informació verbal (Halpern
i La May, 2000), o en tasques que requereixen planificació i atenció simultània.

L'educació diferenciada facilita de tenir en consideració aquestes diferències a l'hora
de definir i concretar les estratègies d'ensenyament i aprenentatge més idònies per als
i les alumnes. Això no vol dir que totes les noies aprenguin d'una manera i tots els
nois aprenguin d'una altra,el que realment implica és que hi ha diferències significatives
en les formes d'aprendre de les i els alumnes que, en molts aspectes, són més
importants que les diferències d'edat.

1.3 . Diferències entre els i les alumnes a nivell socioafectiu
Algunes investigacions també han trobat diferències en la forma com nois i noies
processen les emocions .
• Diferències a l'hora d'afrontar els problemes: les noies tendeixen a internalitzar més
els problemes, mostrant amb més freqüència temors i preocupacions. Així mateix,
alguns estudis han mostrat l'existència de diferències entre els sexes en factors de
personalitat i que aquestes diferències es mantenen a través de les diferents cultures.
De fet, les diferències en personalitat entre sexes semblen ser, fins i tot, més acusades
a les cultures europees i nord-americanes, en les quals els rols sexuals sovint es
minimitzen. Els homes, sovint, tendeixen a ser més enèrgics , actius i agressius en la
seva conducta. Les donestendeixen a ser més extravertides, ansioses, emocionalment
sensibles i dependents (Berk, 2002) que els nois que tendeixen a "externalitzar" els
conflictes, de manera que els problemes de conducta els són més freqüents (Berk,
2002; Koepke & Harkins, 2008).
• Diferències a l'hora d'afrontar l'estrès o l'ansietat: en situacions d'estrès, els homes
solen manifestar reaccions de lluita o fugida mentre que, a les dones, l'ansietat pot
portar-les al bloqueig o la paralització (Taylor et. al., 2000), fent que els resulti difícil
actuar o pensar (Turton & Campbell, 2005).
És important conèixer i comprendre aquestes diferències entre els i les alumnes a
nivell emocional -amb les conseqüents implicacions a l'autoestima -, per a fer-ne ús
com a motor d'aprenentatge.
1.4 . Diferències en la motivació
Així mateix, hi ha investigacions que posen de manifest les diferències de motivació
entre les alumnes i els alumnes .
• Diferents interessos en noies i nois a totes les edats: en els jocs, en el tipus de textos
i materials que trien a l'hora de llegir i en la manera com interpreten diversos estímuls
(Artola et . al, 2013; Boltz, 2007 ; Brozo, 2005).
• Diferències en les atribucions que els i les alumnes fan de l'èxit i del fracàs: les noies
solen atribuir l' èxit a l'esforç que posen en la tasca (Flammer & Schmid, 2003) i ,sovint,
presenten una major ansietat associada a situacions escolars. Els nois tendeixen a
atribuir l'èxit a la seva habilitat o competència i l'ansietat els serveix com a esperó i
estímul, així com qualsevol experiència que connecti l'aprenentatge amb aspectes
emocionals (Meece et al , 2006).
• Diferències a l'hora d'interpretar les dificultats acadèmiques: les noies tendeixen a
generalitzar el significat dels seus fracassos, i aquests afecten de forma important a la
seva autoestima. Els nois semblen restringir el significat dels seus fracassos únicament a
l'àrea específica a la qual fan referència (Pomerantz, Alterman i Saxon, 2002).

• Diferències a l'hora d'afrontar l'activitat escolar: els nois necessiten més activitat, un
control més proper, fites a assolir en un entorn estructurat, reptes, competitivitat, etc.
i major atenció als estils d'aprenentatge que hi predominen. Les noies necessiten
classes en què puguin conversar, treballen bé en grups petit, assumeixen molt bé les
responsabilitats i exerceixen una gran influència unes sobre les altres (Gurian i Henle,
2001).
L'escola diferenciada facilita una major possibilitat per seguir un mètode
d'ensenyament que s'adapti millor a les seves característiques psicològiques i
motivacionals: la forma de motivar els nois té característiques diferents a la de les

2. L'EDUCACIÓ DIFERENCIADA: UNA OPCIÓ AMB IMPORTANTS
BENEFICIS PEDAGÒGICS PER ALS DOS SEXES
Nombrosos estudis indiquen que l'educació diferenciada pot aportar importants
beneficis pedagògics tant per a les noies com per als nois: quan l'ensenyament s'adapta
a la forma peculiar d'aprendre de cada sexe, la igualtat d'oportunitats es converteix en
una possibilitat més real.
En el cas de les noies, s'ha constatat la influència positiva d'un clima escolar més
centrat en l'aprenentatge, el qual crea un entorn que facilita i amplia les seves
oportunitats conduint a millors resultats acadèmics, als efectes positius en la seva
autoestima i confiança en l'aprenentatge (Mael, 1998), així com a una major interacció
amb el professorat (Meece, 2002 ), més oportunitats de participar i intervenir a classe i
a una major facilitat per seguir una forma d'ensenyament que s'adapti millor a les seves
característiques psicològiques i motivacionals (Gurian i Henley, 2001). També és
important assenyalar que l'educació diferenciada s'associa a un major nombre
d'oportunitats per a les dones d'altes capacitats que, sovint, amaguen el seu potencial a
les classes mixtes per por de ser rebutjades (Freeman, 1996, 2004; Pérez, Domínguez,
Alfaro i Reyzábal, 2003).
Pel que fa als nois, els acadèmics s'interessen cada vegada més pels potencials beneficis
que els pot aportar l'educació diferenciada. S'observa com una manera de pal·liar el
"gap" de fracàs escolar dels nois respecte al de les noies (Kleinfeld, 2006). Els col·legis
d'educació diferenciada suposen importants avantatges per als nois: millora la cultura
d'aprenentatge del centre, ja que durant els anys de l'adolescència la convivència entre
nois i noies sovint es converteix en un element de distracció. A més a més, la freqüent
superioritat acadèmica de les noies pot conduir els homes a "menysprear" l'estudi
arribant, fins i tot, els més capaços a ocultar les seves capacitats per no ser rebutjats.
Els homes, en un context mixt, de vegades se senten obligats a mostrar que l'estudi no
els interessa (Gentry, Gable i Rizza, 2002 ) .

D'altra banda, a les escoles mixtes, la comparació del comportament dels nois i les
noies, pot portar alguns professors a "etiquetar" com a signes d'hiperactivitat o dislèxia
el que en un noi podria considerar-se un comportament normatiu (McIntyre & Tong,
1998) .
Alguns informes destaquen que, a les escoles diferenciades, es generen millors
relacions amb el professor i entre iguals: sentiment d'unitat, més respecte als
professors, menys conductes disruptives i majors influències positives d'uns alumnes
sobre els altres (US Department of Education, 2008) .
Cal esmentar, també, la influència positiva que pot tenir l'educació diferenciada en el
desenvolupament de la personalitat . A les escoles diferenciades s'observa una menor
tendència a caure en estereotips sexistes en què s'exageren i caricaturitzen els"trets
femenins o masculins” i que dificulten que nois i noies puguin desenvolupar elements
importants de la seva personalitat (Debare, 2005). A les escoles diferenciades, s’hi sol
produir una disminució dels estereotips sexuals: tant nois com noies poden
desenvolupar la seva personalitat i la seva identitat amb menys pressions, ja que noes
veuen tan influïts per "el que has de ser" (Kindloni Thompson, 2000).
L'escola diferenciada permet a l'alumne desplegar de forma més acusada la seva
llibertat sense les pressions que "la cultura juvenil" sovint imposa a nois i noies i que
pot conduir a prioritzar la popularitat abans que el desenvolupament acadèmic, creant
un entorn lliure de les pressions que els alumnes troben habitualment fora de l'escola,
els quals dificulten la seva educació i desenvolupament personals (Camps, 2013).

3. L'EDUCACIÓ DIFERENCIADA COM A UNA OPCIÓ PER A UNA
VERITABLE IGUALTAT D’OPORTUNITATS
L'educació diferenciada parteix de la idea que no hi ha rols assignats per a cada sexe ,
sinó que cada home i cada dona han de tenir les mateixes oportunitats per poder
optar, amb tota llibertat, al paper que vulguin exercir professionalment i personalment
(Calvo, 2013). (buscar afegir-ho als anteriors)
La clau de l' èxit de l'educació diferenciada rau, precisament, segons els experts, en
l'equilibri entre el reconeixement de la diferència i la garantia de la igualtat entre els
sexes (Gurian , 2006).
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