
 

Octubre de 2021 

Benvolgudes famílies i agents socials i educatius de l’entorn comunitari: 

Informar-vos que aquest curs 2021-2022 l’IES Josep Segrelles, forma part del programa 

Coeducacentres. L’objectiu d’aquest programa és treballar per crear una societat més justa i 

igualitària en tots els aspectes. 

Coeducacentres promou un sistema educatiu equitatiu, inclusiu i lliure d’estereotips sexistes, 

fa prevenció de la violència de gènere, avança en l’educació afectivosexual i en definitiva el 

que fa és posar a l’abast ferramentes per tal de millorar la convivència en tot el centre educatiu. 

No afig continguts curriculars, sinó que treballa continguts transversals que ens preocupen a 

tota la Comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, personal no docent, agents 

socials i educatius de l’entorn comunitari que intervenen en la formació dels joves i 

adolescents).  

Aquest programa treballa amb centres pilots seleccionats donant formació i implanta una sèrie 

de canvis per tal de dinamitzar el centre. Cal formar un grup motor on s’integren membres de 

tota la Comunitat educativa que siguen referents en aquesta dinamització. Aço suposa un gran 

esforç, però és un primer pas per a la igualtat real i tenim la sort que ens puguen guiar, orientar 

i formar en aquesta complexa tasca.  

És per això que vos convidem a formar part d’aquest ambiciós projecte. Nosaltres ja hem 

començant fent una primera formació i volem compartir-vos tota aquesta informació. Per 

accedir als materials, hem habilitat un canal de Telegram anomenat Canal institucional de 

l’IES Josep Segrelles. Cal tindre l’aplicació de Telegram instal·lada al mòbil i polsar 

https://t.me/iesjosepsegrelles. Ací trobareu enllaços a les xarrades de formació i a altres 

accions d’interès que es realitzen a l’institut. A la web de l’IES, 

https://portal.edu.gva.es/iesjsegrelles/, trobareu també un enllaç amb informació al respecte.  

Si necessiteu més informació podeu contactar amb la nostra companya Inma Palop 

(ipalop@iesjsegrelles) coordinadora de les accions formatives. 

Sense més, agrair-vos la vostra col·laboració i participació en el programa. 

Atentament,                                        

Equip directiu IES Josep Segrelles d’Albaida 
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