
 
 
 

AMPARO TOMÉ GONZÁLEZ 
 
 
Amparo Tomé és llicenciada en filologia anglesa per la Universitat de Salamanca el 1970 i               

professora de Sociologia de l’Educació a la Facultat de Sociologia de la Universitat Autònoma              

de Barcelona. Coordinadora de la Red Internacional, Estatal y Mediterránea de Ciudades            

Educadoras, ha treballat a instituts de secundària com a professora d’anglès i ètica a              

Barcelona (1978-1991). També ha treballat com a professora de sociologia de l’educació a la              

UAB (1996-2003). 

La seva activitat investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha centrat en temes              

de Gènere i Educació a nivell nacional i internacional (1992-2000). També ha estat directora              

de la publicació Cuadernos para la Coeducación de l’Institut de Ciències de l’Educació de la               

UAB (1992-2002), i del Projecte d’Educació en Valors a l’institut d’Educació de l‘Ajuntament             

de Barcelona (2000-2003). 

SEXISME A L’EDUCACIÓ 

Tomé adverteix que tant les nenes com els nens aprenen els seus rols i a formar part de la                   

societat mimetitzant, imitant, copiant els models, les formes de ser i d’estar en el món de les                 

persones que són referents en les seves vides: les mares, els pares, les àvies, els avis,                

germanes, germans, altres familiars, professorat, etc. i posteriorment els mitjans de           

comunicació, les seves amigues i amics. La majoria d’aquestes i aquests agents no saben en               

què consisteix el sexisme i per tant el produeixen, el reprodueixen i el perrpetuen sense               

ser-ne conscients. La clau és també treballar amb els nens des de ben petits sobre les seves                 

masculinitats. A les nenes se les invisibilitza amb la llengua quan parlem habiltualment en              

masculí. Als nens se’ls coarten les emocions. 

 

A Balones fuera, llibre del qual n’és coautora amb el professor de sociologia de l’educació               

Xavier Bonal va estudiar el comportament de nens i nenes i va trobar patrons que es                

repetien en tots el patis de l’escola: els nens preferien els jocs i joguines que implicaven més                 

moviment, mentre que les nenes trigaven més a escollir i preferien jocs més diversos.              

Diferències marcades per la càrrega cultural, no biològica, denuncia. 

Ha treballat com a assessora en temes de coeducació per a diversos governs autonòmics.              

Algunes de les seves publicacions són: 

● Mujer y Educación: Educar para la Igualdad, educar desde la diferencia. Grao            

2002 (A) 

● Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela. Madrid, Síntesis,           

2003 

● Los chicos también lloran. Barcelona, Paidós 2004 

● Balones fuera. Reconstruir los espacios desde fuera de la educación. Octaedro,           

2007. Amb Marina Subirats 

● Construir l'escola coeducativa: la sensibilització del professorat. (1997) con         

Xavier Bonal. Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de          

l'Educació. 



● La coeducació de les identitats masculines a l’educació secundària. (2001)          

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. 

● Contra el seximo: coeducación y democracia en la escuela (2001). Coautora con            

Xavier Rambla i Marigot Editorial Síntesis ISBN 84-7738-816-4. 

● Mujer y Educación: Educar para la Igualdad, educar desde la diferencia. (2002)            

Grao. 

● Género y educación. La escuela coeducativa. (2002) Coautora con Mª Pilar           

Jiménez Aleixandre, Montserrat Cumellas, Nieves Blanco, Núria Solsona Pairó.10 

● Los chicos también lloran. Barcelona, Paidós 2004. 

● Balones fuera. Reconstruir los espacios desde fuera de la educación. (2007)           

Coautora con Marina Subirats. Editorial Octaedro. ISBN 978-84-8063-895-1. 

● Con ojos de niña (2013) Coautora con Francesco Tonucci. Editorial Graó. 

 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1c5QlBAiQqA 3 minuts 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sCWEEh1gjAU 12 minuts 
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