
S5 - La coeducació dins el PdC 

Seminari CLIC de zona: Castellar, Palau-solità i Plegamans, 
Polinyà, Sant Llorenç, Santa Perpètua i Sentmenat.  



Objectius de la sessió 

• Relacionar la coeducació amb el PdC 
• Compartir el concepte de coeducació i gènere 
• Donar a conèixer l’aplicació informàtica per a 

l’elaboració del PdC 
• Donar a conèixer el protocol LGBTI 
• Presentar materials i recursos per a la 

sensibilització i el treball de la coeducació als 
centres 

 



Organització 

Intervenció 

Prevenció Actituds i valors 

Resolució de conflictes 

Organització de centre 

aula centre entorn 

 

 

 

 

Aplicació per a l’elaboració del  
Projecte de convivència 

❑ Coeducació 

❑ Educació intercultural 

❑ Educació per la pau 

❑ Educació socioemocional 

❑ Educar en l’esforç i la responsabilitat 

❑ Educar en el respecte 

❑ Educar en la gestió positiva dels 

conflictes  

❑ Inclusió 

❑ Absentisme 

❑ Gestió i resolució positiva dels 

conflictes 

❑ Conflictes greus 

❑ Acollida 

❑ Comunicació 

❑ Norma 

❑ Estructura i gestió de recursos 

❑ Participació 

Àmbits i nivells d’actuació del Projecte de Convivència  
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 Resolució de conflictes 

 

 

Valors 
i actituds 

 



Línies d’orientació transversal 
   Projecte de convivència 

 

CENTRE 

• Sensibilització de la 
comunitat escolar 

• Concreció en el Projecte 
educatiu i documentació 
de centre 

• Desenvolupament 
d’activitats i projectes 
globals / Sistematització 
de processos 

• Propostes d’actuació 
específiques (alumnat / 
famílies / professorat…) 

• Necessitat formativa 

• Recollida i difusió de 
bones pràctiques 

• Avaluació i memòria 

AULA 

 

•Acció tutorial 

 

•Currículum transversal 

 

•Metodologies inclusives i 
participatives 

 

•Implicació de les famílies: 
acció tutorial compartida 

ENTORN 

• Participació i implicació 
de les famílies (AMPA) 

 

• Coordinació amb 
administracions locals 
(serveis socials, 
sanitaris, policials, etc.) 

 

• Promoció de xarxes de 
centre: treball i 
aprenentatge en xarxa 

 

• Coordinació amb altres 
entitats (associacions 
i/o entitats esportives, 
culturals i de lleure, 
etc.) 



AMPA 

 ADMINISTRACIONS 
LOCALS 

ENTITATS 
LOCALS 

ESCOLES BRESSOL 

ESCOLES 

INSTITUTS 

CFA 

xarxa educativa 

I com ens organitzem amb l’entorn? Xarxa educativa 

   Projecte de convivència 

 



Coeducació Educació  
Intercultural 

Educació 
socioemocional 

Educació per la 
pau 

Inclusió 

Educar en  
la gestió positiva 
 dels conflictes 

Valors i 
actituds 

Educar en  
el respecte 

Educar en l’esforç 
I la responsabilitat 

 Nivell prevenció: Valors i actituds 

   Projecte de convivència 

 



Coeducació 

Reconeixement de les potencialitats i individualitats de cada persona, 
que potenciï la igualtat de condicions, oportunitats i possibilitats 

Eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó de sexe, 
orientació afectiva sexual, identitat o expressió de gènere 

Prevenció de la violència  
masclista, homòfoba i de la 

transfòbia 

Detecció prematura  
de relacions abusives 

Eliminació de les 
desigualtats de gènere 

 Nivell prevenció: Valors i actituds 

   Projecte de convivència 

 



Coeducació 
Nivell prevenció: Valors i actituds 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines10.pdf


Què diries a aquest nadons acabats de 
néixer ? 



Teoria Queer  

    L‘orientació sexual i la identitat sexual o de 
gèneres de les persones són el resultat 
d'una construcció social i, per tant, no 
existeixen rols sexuals essencials o biològics 
inscrits en la naturalesa humana, sinó formes 
socialment variables de desenvolupar un o 
diversos rols sexuals.  

Judith Butler 
 



Esteriotips de gènere...  



Mirem i reflexionem...  

https://www.youtube.com/watch?v=YWcmCubHE3s&t=48s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YWcmCubHE3s&t=48s




Article 1: Tots els éssers humans naixem lliures, amb els mateixos drets i 
amb la mateixa dignitat. Com que tenim raó i consciència, ens hem de 
tractar sempre amb respecte. 
Article 2: Els drets que proclama aquesta Declaració són per a tothom. 
Encara que parlem una altra llengua, encara que tinguem el color de la 
pell diferent, encara que pensem d'una altra manera, encara que sigui 
una altra la nostra religió, tant si som pobres com si som rics com si 
som d'un altre país. 
Article 3: Tots tenim dret a viure. A viure lliurement i amb seguretat. 
Article 16: Quan tenim edat de casar-nos, tenim dret a fer-ho sigui quina 
sigui la nostra raça, el nostre país d'origen o la nostra religió. Les dones 
i els homes tenim els mateixos drets quan som casats i quan ens 
separem. No hi ha ningú que ens pugui obligar a casar-nos i, si ho fem, el 
govern del nostre país ha de protegir la nostra família. 
Article 23: Tenim dret a treballar, a triar lliurement una feina i a rebre 
un sou que ens permeti viure dignament, a nosaltres i a la nostra família. 
Totes les persones que facin el mateix treball, tenen dret, sense cap 
discriminació, al mateix sou. Si treballem, tenim dret a agrupar-nos per 
defensar els nostres interessos. 

Declaració Universal dels Drets Humans 



Podem fer la 
nostra declaració 

universal de la 
classe?  



Quins drets tenim totes les 
persones?  

Els nostres drets … Totes les persones tenim DRET a ser ben 
tractades. A l’escola, i a tot arreu, tinc DRET a ser ben tractat i 
ben tractada. Això vol dir que...  
•NINGÚ no es posarà amb mi pel meu aspecte ni per la meva 
manera de ser.  
•NINGÚ no m’ha de pegar, ni donar empentes, ni fer-me mal.  
•NINGÚ no m’ha d’amenaçar, ni fer-me por.  
•NINGÚ no m’ha de prendre ni fer malbé les meves coses. 
•NINGÚ no m’ha d’insultar, no s’ha de burlar, ni s’ha de riure de 
mi.  
•NINGÚ no ha d’escampar rumors sobre mi.  
•NINGÚ no m’ha d’excloure del grup, ni m’ha d’impedir de jugar 
amb els companys/es.  
 
Tots aquests DRETS han de ser respectats SEMPRE  

  



Totes les persones tenim el DEURE de tractar bé els altres. 
A l’escola, i a tot arreu, tinc el DEURE de tractar bé totes les persones. Això 

vol dir que...  
 
• JO no he de posar-me amb ningú ni pel seu aspecte ni per la seva manera 

de ser.  
• JO no he de burlar-me, ni insultar, ni riure’m de ningú.  
• JO no he de pegar, ni donar empentes, ni fer mal físicament a ningú.  
• JO no he d’amenaçar, ni fer por a ningú.  
• JO no he de prendre, ni fer malbé les coses dels altres.  
• JO no he d’escampar rumors sobre les altres persones.  
• JO no he d’excloure ningú del grup, ni impedir ningú de jugar amb els 

companys/es.  
 
Tots aquests DEURES s’han de complir SEMPRE 

 

Quins deures tenim totes les 
persones?  

  



Però tenim clar què són els gèneres?  

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA


Escoles "Rainbow": centres que integren la 
diversitat afectiva i de gènere 

https://www.ccma.cat/324/escoles-rainbow-centres-que-integren-la-
diversitat-afectiva-i-de-genere/noticia/2860598/ 
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivenci
a/protocols/assetjam

ent-escolar-persones-
lgbti/index.htm
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Reconstruir la 
identitat masculina, 

Daniel Gabarró  
 

Què passa amb els homes?  



• la misogínia,  
• l’homofòbia,  
• la violència de gènere,  
• el fracàs escolar,  
• els grups neonazis,  
• l’elevada sinestralietat en trànsit,  
• la discriminació laboral femenina,  
• l’assetjament escolar,  
• l’elevat abús de drogues,  
• les bandes de joves i adolescents 

llatinoamericans… 



L’autor NO afirma que tots aquests 
problemes estiguin únicament i 

exclusivament originats per la forma com es 
construeix la masculinitat. Evidentment hi ha 
altres causes claus com la marginació o la 

pobresa….. Però afirma que la forma com els 
adolescents i els homes són cridats a 

construir la seva identitat masculina és una 
causa rellevant i que sense canviar la 

Identitat Masculina Tradicional aquests 
conflictes NO es resoldran. 



Els homes són diferents i superiors a 
les dones?  

 
 
– En certes ocasions han d’usar la violència.  
– Cal seguir la normativa masculina sota amenaça d’agressió.  
– Cal inhibir, negar o amagar desitjos i/o comportaments etiquetats de femenins.  
– La duresa, la valentia i l’expressió d’emocions són valors masculins; els sentiments i 

la cura de l’altra no ho són.  
– Competir i guanyar és demostrar l’èxit i la vàlua com a homes.  
– Cal ser sostenidors de l’entorn familiar.  
– La sexualitat serveix per demostrar la virilitat.  
– Amb els amics no es comparteixen intimitats, només s’hi fan activitats.  
– Cal ser independents, segurs i el punt de suport sòlid de l’entorn. 
 

LES CONSEQÜÈNCIES SOCIALS D’UNA 
MASCULINITAT BASADA EN AQUESTS 

SUPÒSITS SÓN NEFASTES 
 



El fracàs escolar a l’ensenyament obligatori és 
fonamentalment masculí 

 
Estudis primaris o primera etapa secundaris acabats:  
 
 
 
Abandonament de l’escola: 
 

 
 
Obtenció d’un títol universitari:  
 

 
 
Actualment, de cada deu persones que acaben una licenciatura sis són dones. 

29.1 %  

JOVES 

23.5 %  

NOIES 

34.2 %  

NOIS 

35.2 %  

JOVES 

28.3 %  

NOIES 

41.5 %  

NOIS 

43 %  

JOVES 

50 %  

NOIES 

36.6 %  

NOIS 





Reconstruir la identitat masculina 

Positiu 
Pro-feminista  
Pacífic i no violent  
Prodivers 
Empàtic 



Recursos didàctics    

https://drive.google.com/drive/folders/1aMZAG
8E4YRARgWjspimEdUIQEFlyDLeP 
 
https://igualdadmedina.blogspot.com/2019/03/
8-de-marzo-dia-internacional-de-la.html 
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Hi ha moltes maneres de treballar-ho 
a l’aula?  https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=dkN
FZ8jtKi4&

feature=share 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkNFZ8jtKi4&feature=share


Si no calgués ser diferent... 
 

 Si no calgués ser superior… 
 

 Si no calgués usar la violència… 



[…] una mirada a l’inconstant color de tantes coses… com 
els centres educatius, com l’escola pública, on el color 
simbolitzaria la varietat, la diversitat, la 
multiculturalitat, la multiplicitat, la pluralitat de 
persones, sense cap mena de discriminació. De fet, 
l’escola és mixta, els nois i les noies van junts a l’aula, 
gairebé es podria dir que fan les mateixes activitats i la 
majoria del professorat intenta no fer cap mena de 
discriminació. Es podria pensar que l’escola ja és 
coeducativa. Però, una anàlisi més detallada ens permet 
veure que els estereotips de gènere es transmeten, 
consoliden i recontextualitzen en el sistema educatiu.  

 
Amparo Tomé, Educar és coeducar 

•De veritat som coeducatius? 
•Com tenim els materials, els espais...?   



Els contes 
Les joguines i els jocs 
Les cançons 
Els colors de...  
Els llibres de text 
La decoració 
L’organització de l’aula 
L’organització del pati 
La roba 
Les disfresses 
El llenguatge  
Pelis 
Còmics  
Els continguts...  

 
 
 
 



Per acabar.... Una altra experiència d’una 
escola de Granada  

https://www.youtube.com/watch?v=80eT8Lb3a8I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=80eT8Lb3a8I

