
COEDUCACENTRES
        2021-2022



QUÈ ÉS COEDUCACENTRES

És un projecte pilot que contribuirà a donar-nos eines teòriques 

i pràctiques per millorar la convivència en un projecte de centre 

on participem tota  la comunitat educativa.

D’aquesta manera, volem contribuir a la igualtat efectiva de 

xiquetes i xiquets i a promoure una cultura de centre basada en 

el diàleg i la pau.



QUI PARTICIPA?

      És un projecte pilot que s’inicià el curs 2020-2021 amb 15 

centres i que compta, en el curs 2021-2022, amb 70 centres. 

Comptem amb COEDUCACENTRES a les províncies de 

Castelló, València i Alacant. 



Avançar en el canvi cap a un paisatge d’igualtat

 i pau, contribuint en la construcció d’una societat 

més justa i igualitària.

QUINA FINALITAT TÉ?



QUÈ PROMOU?

- Un sistema equitatiu, inclusiu i lliure d’estereotips sexistes.

- Previndre la violència de gènere.

- Avançar en l’educació afectiu-sexual.

- Canviar la mirada al voltant de tot allò que es fa als centres  educatius.



EN QUÈ CONSISTEIX?

... QUI?
PROFESSORAT/

ALUMNAT/FAMÍLIES
PERSONAL NO DOCENT

COM?
SESSIONS PRESENCIALS/

SESSIONS A 
DISTÀNCIA

QUAN?

CURS INICIAL COMUNITAT EDUCATIVA 
         

    A distància
Des del 7/10/21 al 
9/12/21. 
Dijous de 17:30 a 19:30

CURS ACTUALITZACIÓ
DE DOCUMENTS    PROFESSORAT        A distància Al llarg del segon i tercer 

trimestre del curs.

CURS FORMACIÓ
PERSONAL FORMADOR

 PROFESSORAT I 
PONENTS DE LES 
FORMACIONS

      A distància PRESA DE 
CONTACTE: 20/09 

SESSIONS Al llarg del 
segon i tercer trimestre 
del curs.

GRUP MOTOR PROFESSORAT, 
PERSONAL NO DOCENT, 
FAMÍLIES I ALUMNAT.

Presencial Durant el 2n i 3r trimestre



COM PODEN PARTICIPAR 
LES FAMÍLIES I L’ALUMNAT?

CURS
INICIAL

GRUP
MOTOR

JORNADA
INTERCENTRES



GRUP MOTOR

Es tracta de 5 sessions de formació on, per mitjà del diàleg entre professorat, 

personal no docent, famílies i alumnat, reflexionarem al voltant d’aspectes com 

l’escola coeducativa, la diversitat sexual i la prevenció de la violència de gènere.

Al nostre centre, aquestes sessions es faran de manera presencial, amb 

possibilitat de triar torn de matí o de vesprada.

-Sessió 1: 

-Sessió 2:

-Sessió 3:

-Sessió 4:

-Sessió 5:

VESPRADA 
De 15:30 a 17:30 hores

MATÍ
De 12:00 a 14:00 hores

20 de gener 21 de gener

10 de febrer 11 de febrer

10 de març 11 de març

7 d’abril 8 d’abril

12 de maig 13 de maig



JORNADA INTERCENTRES

Famílies i alumnat tenen la possibilitat d’assistir, 

de forma telemàtica, a la presentació del treball 

realitzat pels Coeducacentres a la jornada 

intercentres que es realitzarà el 28 de juny de 

2022.



T’INTERESSA FORMAR PART
DE COEDUCACENTRES?

Si creus tant com nosaltres en la necessitat de participar en 

aquest projecte i et compromets, com a mínim, a assistir a les 

sessions de l’equip motor, cumplimenta el formulari que el passem 

a continuació abans del 16 d’octubre.

FORMULARI: https://forms.gle/mN1KGsY31vsxjkjj7

https://forms.gle/mN1KGsY31vsxjkjj7


Gràcies per la 
teua atenció. 
Comptem amb tu!
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