
COEDUCACIÓ EN EL CIPFPBATOI  

Aquest curs, el nostre centre enceta un nou projecte
anomenat COEDUCACENTRES,
i ho fa juntament amb altres centres escollits per la
Conselleria d’Educació per posar en marxa accions per
millorar la convivència, fomentar les relacions en pau,
promoure el respecte entre els diferents sexes, així com el diàleg i el consens, i incidir en la 
importància d’educar en igualtat a xics i xiques, erradicant els estereotips i potenciant els 
valors i capacitats de totes i tots.

Aquest treball necessita la col·laboració i implicació de tota la comunitat educativa: 
professores, professors, alumnat, famílies, empreses, personal d’administració, de neteja, 
conserges, representants de l’administració local, i en general, de totes aquelles persones i 
entitats que, d’alguna manera, tenen vinculació amb el centre.
Aquest mes d’octubre, el professorat del CIPFPBATOI, iniciem una formació per 
videoconferència de 17:30 a 19:30 hores sobre sensibilització en el tema de la coeducació,  
i ho farem cada dijous fins al 9 de desembre. 

A partir del mes de gener, es farà un Projecte de Formació en Centre sobre Coeducació 
on una vegada al mes, ponents de reconegut prestigi ens parlaran de temes importants 
sobre coeducació en adolescents. Concretament seran els dies:

❖ dijous 20 de gener de 15:30 a 17:30 hores
❖ dijous 10 de febrer de 15:30 a  17:30 hores
❖ dijous 10 de març de 15:30 a 17:30 hores
❖ dijous 7 d’abril de 15:30 a 17:30 hores
❖ dijous 12 de maig de 15:30 a 17:30 hores

És molt important la implicació de les famílies i alumnat per desenrotllar el projecte i estem 
segurs i segures què molts de vosaltres estareu interessats/des en participar, per la qual 
cosa, tant les famílies com l’alumnat del CIPFPBATOI, teniu l’oportunitat de participar en 
totes o algunes de les sessions que vos hem detallat abans. Per a fer-ho, cal inscriure’s 
omplint el formulari que teniu més avall i comprometen-se a assistir a les reunions.
El període d’inscripció estarà obert fins diumenge 31 d’octubre.

Animeu-vos a participar i col·laborar en la construcció d’una societat més igualitària, 

en la que els nostres fills i filles visquen en pau i igualtat!

FORMULARI PER INSCRIURE’T: https://forms.gle/cmENepCuWrr72W6P6

https://forms.gle/cmENepCuWrr72W6P6

