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SESSIÓ 01 (08-10-2021)
Natividad Fajardo. Elena Simón “• La coeducació com alternativa a la socialització diferencial (sistema sexe-gènere; conseqüències del gènere,
abolició del gènere)”
SESSIÓ 02 (14-10-2021)
Laura Viñuela: "La música desde una perspectiva de género".
Leonor Goicoechea: "Imatges i audiovisuals".
SESSIÓ 03 (21-10-2021)
Amparo Zacarés: Cultura de la paz desde la perspectiva de género.
Agustí Zaragozà: Noves masculinitats.
SESSIÓ 04 (28-10-2021)
Marta Macho: "Dones i STEM".
Ana López Navajas: "Currículum: la genealogia de les dones".
SESSIÓ 05 (04-11-2021)
Agustí Zaragozà
Vídeo de la campanya "El latido de las mariposas"
SESSIÓ 06 (11-11-2021)
Charo Altable: "Coeducación emocional y sexual como prevención de la violencia; miedos, rabias y amores"
Rosa Sanchís: "Educació afectivosexual"
SESSIÓ 07  (18-11-2021)
Rosa Molines “Patis Vius, Patis Coeducatius”
Marina Gilabert “ Bibliotecas en Igualdad”
SESSIÓ 08 (25/11/21)
Carmen Ruiz Repullo“ Violència de gènere: prevenció, detecció i actuació. Pornografia”
SESSIÓ 09 ( 02/12/21)
Bárbara Aguilar, Emma Cazorla “ Inspecció. La importància de la implicació de tots els sectors de l’educació. Experiències de resolució en casos
pràctics”
Ana  Julián , Elisa Iniesta “ Documents oficials de centre amb perspectiva de gènere.”
SESSIÓ 10 (9/12/21)
 Experiències coeducacentres 20-21.
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FASE 2.    EQUIPS 

Grup de persones que han
actualitzat tota la
documentació del centre PEC i
PIC, d'acord amb el principi
coeducatiu.

Grup de persones de tots els àmbits de la
comunitat educativa que han proposat
mesures i accions coeducatives per
treballar cada tema de les 4 sessions +
DAFO

ACTUALITZACIÓ DE
DOCUMENTS

EQUIP MOTOR
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FASE  3.   ACCIONS 



3. ACCIONS 
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1      El   sexisme

 Crear comissions al centre i espais participatius.

 Treballar la manca de referents femenins: diverses exposicions

al centre i commemoració del dia de la Dona i la ciència.

Donar a les aules el nom de dones valencianes (departament de

dibuix)

 Agenda 22/23 amb temàtica de dones referents.

 Treballar de forma transversal el tema per erradicar de

currículum ocult a molts departaments participants.

 Ús d'un llenguatge inclusiu.

Treball amb caràcter preventiu als primers grups d'ESO (queda

tasca pendent)

 



3. ACCIONS 
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2   Prevenció de la VdG

 Elaborar un protocol d'actuacions en casos de VdG.

Treball transversal a l'aula de la temàtica.

Compartir recursos (EM) per a les tutories.

 Activitat per commemorar Sant Valentí: ESTIMEM-NOS BÉ

 



3. ACCIONS 
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3   Conflictes de rendiment i d'identitat 

Creació d'una xarxa de recursos (per departaments)

 Triar i seleccionar bé les editorials. Fer pressió si cal per

demanar-les que amplien els seus materials o els modifiquen

incloent aquesta perspectiva.

Treballar la cultura de les cures, la sororitat,...

Treball de la setmana de l'orientació per evitar una segregació

horitzontal. Visibilitzar tant el sexe masculí com el femení a les

diferents professions i famílies professionals.

 



3. ACCIONS 
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4   educació sexual i diversitat sexual

Promoció de tallers d'educació afectiu sexual amb diferents grups
i etapes. Aquest treball és realitzarà coordinadament junt am la CIC
del nostre centre i diverses associacions i ajuntaments.
Fer visible al nostre centre la diversitat sexual: Exposició
"Transgresivas" (Crysallis) i "Seguim avançant" (exposició
realitzada pel grup de 1r de TIS)

Treball de la diversitat familiar: JORNADA DE DIVERSITAT
FAMILIAR. Dia 2 de juny.



3. ACCIONS 
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5

 Treball flexible i voluntari a través de la commisió
coeduca.
Transversalitat i treball natural de la coeducació.
 Propostes per departaments d'accions coeducatives i
treball interdepartamental.
 Trobada coeducacentres per traure el que fem al carrer i
donar visibilitat per implicar a la comunitat educativa i els
pobles dels voltatnts.
 Fer un estudi dels espais i intervindre per tal de crear
espais de pau i coeducatius.

D.A.F.O.D.A.F.O.D.A.F.O.   
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4. COMISSIÓ COEDUCA
 

  
COmptem amb tú!COmptem amb tú!COmptem amb tú!


