
LA CORRESPONSABILITAT

EDUCACIÓ
DIFERENCIADA

Històricament, a través d'una educació diferenciada, s'han
assignat les tasques productives als homes i les reproductives a
les dones. Actualment, les dones es troben incorporades
massivament en el mercat de treball, però les dades evidencien
que encara falten passes perquè els homes atenguin les cures i
el treball domèstic de forma igualitària; produint una
sobrecàrrega de la feina no remunerada en les dones.

01

ALGUNES DADES... 02

MÉS ENLLÀ DEL ROL...
CADA LLAR ÉS UN MÓN03

EN LA CRIANÇA 
I LA DEPENDÈNCIA 04

UN CAMÍ CAP A...

> El 87% de les persones que cuiden a algú en situació de dependència són dones.
> Les dones dediquen 26,5 h a la setmana en les tasques de cura i de la llar, els homes 14 h.

> El 71% de les dones pateixen càrrega mental enfront del 12% dels homes. 

Per repartir les tasques  domèstiques i de cures de forma
equitativa ens hem d'aturar a pensar més enllà dels rols
que se'ns han assignat socialment a homes i a dones i
asseure'ns a revisar, negociar i repartir-les de forma que
sigui justa i igualitària per tots els membres que
conformen la llar; més enllà dels estereotips.

Actualment, en la criança i la cura de persones
dependents és on es dona una distribució més

desigual de responsabilitats entre homes i dones;
recaient la càrrega, majoritàriament, en les dones.

EDUCAR EN IGUALTAT, LA
CORRESPONSABILITAT EN LA INFÀNCIA

Una forma d'educar en igualtat és que els infants vegin el
repartiment equitatiu de tasques i cures a la llar.
També es pot fer que formin part, segons edat i capacitats,
d'aquesta corresponsabilitat; d'aquesta forma aprenen la
importància de responsabilitzar-se des d'etapes primerenques.
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La corresponsabilitat és la responsabilitat compartida i assumida per igual
entre les persones. Perquè aquesta existeixi és necessari el repartiment
equitatiu de les tasques, la càrrega mental d'aquestes, la cura d'altres
persones, la presa de decisions a la llar i dels temps de vida de les persones. 
 Exercint els mateixos drets i deures independentment del gènere.

CONSEQÜÈNCIES POSITIVES DE LA CORRESPONSABILITAT

Disminució de la desigualtat, avançant cap a la igualtat de gènere.

Disminució de la doble jornada i més temps pel desenvolupament
personal, familiar, laboral, de cura i social.
Reducció dels problemes de salut a causa de la doble jornada.
La no renúncia a la maternitat desitjada.

Dedicar més temps a la família.
Exercir una paternitat corresponsable.
Abandonar prejudicis respecte a les cures i tasques de la llar.
Ser un exemple per a altres homes i per a infants i adolescents.

Per a les dones...

Per als homes...

Algunes...


