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Justificació del projecte. 
 
Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’implementar al nostre centre mesures que 

fomentin la construcció de relacions igualitàries entre la nostra població  adolescent,  dones i 

homes, sobre la base de criteris d’igualtat, el desenvolupament integral de la persona al marge 

d’estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals. També, un dels seus 

principis és la prevenció de conductes violentes en tots els nivells, especialment de la violència 

masclista. 

 

Totes aquestes mesures estan contextualitzades dins la llei 8/2016 de 30 de maig, per 

garantir els drets de les lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia i 

la llei 11/2016 de 28 de juliol d’igualtat entre dones i homes. 

 

Dins l’esmentada llei, a les disposicions generals  del títol IV, capítol I (Educació) es 

remarca que l’administració educativa ha de garantir que als centres educatius hi hagi una 

persona responsable de la coeducació, amb formació específica, que impulsi la igualtat de gènere 

i faciliti un coneixement millors dels obstacles i discriminacions que dificulten la plena igualtat 

entre dones i homes. Aquesta tasca de responsabilitat en matèria de coeducació pot ser 

compatible amb altres funcions en el centre. 

 

Així mateix, el centres educatius sostinguts amb fons públics han d’adoptar pràctiques de 

coeducació i afavorir la formació en igualtat, tal com disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

És a dir, la pràctica coeducativa al nostre centre ve recolzada per la llei, tan estatal com 

autonòmica, la qual cosa ens permet tenir uns marges d’acció i fonamentació davant el claustre, 

l’alumnat i les famílies i anar desmuntant les resistències que ens anam trobant. Des de la 

comissió de coeducació ens hem adonat que la paraula “feminisme” encara té mala premsa, bé 



           MEMÒRIA DEL PROJECTE COEDUCATIU DE L’IES FONT I TRIAS. CURS 2018-19. 
 

 
 

2 

per desconeixement, bé per prejudicis. Dotar la nostra tasca de formalitat  i legitimitat ens fa més 

fortes i ens dóna més argumentari per assegurar davant les persones escèptiques o contràries a 

la tasca coeducativa  i la perspectiva feminista que la igualtat plena i real encara avui no està 

assolida. El nostre deure indiscutible i motivació principal, doncs, per implementar la coeducació 

en el nostre institut és treballar per deconstruir els falsos mites sobre la igualtat que circulen pels 

passadissos, entre les converses dels i les adolescents, quan veiem com acceptem formes de 

violència simbòlica, quan ens adonam de la invisibilitat del paper i la transmissió de la cultura i el 

saber de la dona en el currículum. 

 
Persones vinculades amb l’acció.  

 
MAJORS D’EDAT 

Nom i llinatges Any de naixement Rols desenvolupats 
1. Laura Izquierdo 

Sánchez 
1976 Coordinadora dels projectes, de les 

persones de la comissió de coeducació  
i de les persones col·laboradores.  

2. Nicole Segura 
López 

1964  
Membres de la comissió de coeducació. 
Organització i desenvolupament de 
tallers i activitats del 25N i 8M.Dpt. 
D’Orientació 

3. Blanca Nadal Vivas 1979 
4. Xima Flexas Viver 

 
1977 

5. Eva Carrerras 
Simonet 

1997 
 
 

Membres de la comissió de coeducació. 
Estudiants en pràctiques del dpt. 
D’Orientació. Organització i 
desenvolupament de tallers i activitats 
del 25N i 8M. 

6. Maria del Mar 
Pinto Ferragut 

1993 

7. Maria José Nicolau 
Llabrés 

1979 Dpt. De Llengua castellana. 
Organització i desenvolupament de 
tallers i activitats del 25N i 8M. Coautora 
del projecte “Dale la vuelta” 

8. Catalina Pont Riera 1962 Dpt. De Llengua catalana.  Responsable 
de les activitats del projecte: “Els 
departaments coeduquen” 

9. Abir Kellitou 
Valderrama 

1993 Educadora social de Valldemossa. 
Desenvolupament de tallers i activitats 
del 25N i 8M 

10. Sabrina Edith 
Cagnone Di 
Giacomo 

1989 Educadora Medi Obert de Puigpunyent, 
Estellencs i Banyalbufar. 
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Desenvolupament de tallers i activitats 
del 25N i 8M 

11. Lorena Olmedo 
Sánchez 

 
 

1995 

Educadora Medi Obert de Puigpunyent, 
Estellencs i Banyalbufar. 
Desenvolupament del taller: 
“Micromasclismes a la vida quotidiana. 
Les violències invisibles” 

12. Francesca Grimalt 
Sabater 

1985 Educadora social d’Esporles. 
Desenvolupament de les activitats del 
projecte “Néixer dona al món” 

13. Josep Bosch 
Valenzuela 

1986 Educador social d’Esporles. 
Responsable de l’àrea de gènere de 
l’ONG Treball solidari. Organització i 
desenvolupament de les activitats del 
projecte “Néixer dona al món” 

14. Gema Domínguez 
Rodríguez 

1979 Educadora social de Palma. 
Desenvolupament del projecte: 
“Autodefensa feminista” 

15. Catalina Carrasco 
Jover 

1976 Ballarina i performer. 
Desenvolupament del taller: “Bailando 
el género” 

16. Andrea Alcoverro 
Anglada 

1980 Psicòloga i sexòloga. Desenvolupament 
del taller: “Porno hablar de sexo” 
 

17. Elisa Bosch Donate 
 

1973 Membre de l’AMIPA. Desenvolupament 
del taller: “Educación sexual con 
perspectiva de género” 

18. Llucia Caldés i 
Adrover 

1972 Psicòloga. Desenvolupament del Taller: 
“Relacions sanes i afectivitat” 

19. Sheyla Núñez 
Martínez 

1991 Desenvolupament del taller: “Diversitat 
afectivo sexual i de gènere” 

 
MENORS D’EDAT 

Nom i llinatges Any de naixement Rols desenvolupats 
1. Hugo Cifuentes 

Bosch 
2004 

 
 
 
 
Grup d’alumnat per la igualtat. Han 
rebut formació específica en 
coeducació, feminismes i perspectiva 
de gènere. 

2. Aloma Moranta 
Palmer 

2004 

3. Pau Biel Vallespir 
Cortès 

2004 

4. Elvira Ríos de la 
Cruz 

2004 
 



           MEMÒRIA DEL PROJECTE COEDUCATIU DE L’IES FONT I TRIAS. CURS 2018-19. 
 

 
 

4 

5. Claudia Mariño Clar 2003 
 

 
Han conduït tallers dirigits als seus 
iguals (al 25N) i participat en el Màster 
en Competències emocionals de la UIB1, 
en el mòdul de coeducació, com a 
ponents. 

6. Aina Moreno 
Munar 

2003 
 

7. June Abasolo Cabot 2003 
 

8. Pau García Gómez 2003 
 

9. Ana Larissa 
Siqueira Batista 

2003 

 
Objectius del projecte 

 
1. Incloure al Pla d’acció tutorial activitats i tallers amb contingut coeducatiu. 

2. Dur a terme el projecte “Néixer dona al món”, aprovat per claustre al juny de 2018. 

3. Contactar amb ONG’s i fundacions que treballin amb dones i/o  persones amb risc o 

vulnerables per a fer accions conjuntes al centre. 

4. Dur a terme activitats i/o tallers  de prevenció i conscienciació al 25N i 8M. 

5. Dur a terme coordinacions amb altres centres de la xarxa de centres coeducatius i 

assistir a les assemblees de #FeminismeALEscola. Dur a terme dins el centre les 

accions comunes acordades. 

6. Fer coordinacions  i contribucions amb els departaments didàctics que així ho 

sol·licitin per a incorporar la perspectiva feminista en les seves programacions.  

7. Formar una comissió d’alumnat per la igualtat. 

8. Donar a conèixer el projecte i les accions coeducatives a les xarxes socials. 

9. Assentar les bases per a elaborar el Pla d’igualtat de centre que haurà d’estar inclòs 

al Projecte educatiu de centre com a màxim a l’any 2021. 

 

 
Continguts treballats, cronograma i desenvolupament de les activitats 
 
A la següent taula podreu veure els continguts  treballats agrupats en blocs de línies 

estratègiques i un enllaç als diferents apartats de la web de coeducació, facebook i documents 

drive on es descriu el cronograma i desenvolupament de les diferents activitats.  

 

                                                 
1 Referències: Raül Genovès Company i Immaculada Sureda García, organitzador/a del Màster. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 

 
TÍTOL DEL 

TALLER/ACTIVITAT 

 
CONTINGUTS TREBALLATS 

ENLLAÇOS WEB 
 

2 

 
 
 
 
 
 

PROJECTES 
INTERDEPARTAMENTALS 

 
 
 
 
 
 

NÉIXER DONA AL 
MÓN 

(2n i 4t d’ESO) 

El projecte pretén reflexionar sobre la situació de la dona al món 

i denuncia situacions d'abús arrelades en l'organització social, 

cultural i política que valora la dona com a un ésser inferior a 

l'home en diferents països i continents del món. La visibilització 

de l'explotació laboral, la mutilació genital femenina, la 

sexualització i cosificació, la violència de gènere o el tràfic de 

persones seran els temes que es desenvoluparan mitjançant 

tallers, exposicions i xerrades. 

 
 
 
 
 
Desenvolupament 
i cronograma 
 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓ AFECTIVO 
SEXUAL 

 
 
 

 
 

 
DIVERSITAT 

AFECTIVO SEXUAL I 
DE GÈNERE 
(1r d’ESO) 

 
 

 

EL taller reflexiona sobre la diversitat afectivo sexual i de gènere 

i com es preveu als drets humans. La metodologia del taller és 

participativa; l'alumnat va construint-ne els continguts 

mitjançant dinàmiques i debat. S’hi utilitzen recursos 

audiovisuals i material imprès per facilitar la comprensió dels 

conceptes que es transmeten per sensibilitzar sobre la realitat. 

 
 
Objectius i 
temporalització 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Us convidam a clicar damunt el logo de la nostra web de coeducació on podreu veure tots els continguts i navegar pels diferents apartats o bé anar clicant als diferents enllaços 
per a visualitzar el contingut en concret. 
 

https://lis8697.wixsite.com/website/blog/blogueando-desde-tu-sitio-web-o-tu-dispositivo-m%C3%B3vil
https://lis8697.wixsite.com/website/blog/blogueando-desde-tu-sitio-web-o-tu-dispositivo-m%C3%B3vil
https://lis8697.wixsite.com/website/post/tallers-de-diversitat-afectivo-sexual-i-g%C3%A8nere
https://lis8697.wixsite.com/website/post/tallers-de-diversitat-afectivo-sexual-i-g%C3%A8nere
https://lis8697.wixsite.com/website
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EDUCACIÓ AFECTIVO 
SEXUAL 

 
 
 

 
 
EDUCACIÓ SEXUAL 
AMB PERSPECTIVA 

DE GÈNERE 
(4t d’ESO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONS SANES I 
AFECTIVITAT3 

(2n, 3r i 4t d’ESO) 
 

 
 

DANSA-TEATRE 
CROTCH, DE LA CÍA. 

BAAL 
(4t d’ESO) 

Partint d'exercicis previs sobre consciència pèlvica, anatomia i 

fisiologia dels genitals femenins i masculins es passarà a 

continuació a parlar sobre sexualitat, estereotips, 

hipersexualització, la cultura de la violació, els efectes de la 

pornografia com a única via d'educació sexual dels i les joves, la 

prostitució i la tracta. A més d'altres temes sovint poc parlats 

com les diferents emocions que es generen en les relacions 

sexuals. 

 

Què és una relació afectiva sana? Com es construeix? Com 

diferenciar-la d’una tòxica? Per què malgrat es sap reconèixer 

una relació afectiva tòxica de vegades és tan difícil sortir-ne? A 

partir d’aquestes demandes de l’alumnat es van anar impartint  

els continguts: l’autoestima, el desig i el consentiment… 

 

Espectacle multidisciplinar de nous llenguatges escènics: 

dansa, teatre i performance, que reflexiona a sobre la identitat 

de gènere, fet per i amb adolescents. 

 
 
Objectius i 
continguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressenya al 
Facebook dia 23 
de maig 
 
 
 
 
Enllaç als 
continguts i 
objectius de 
l'espectacle 
 
 

                                                 
3 Aquest taller es va demanar a Genèrica del Consell de Mallorca arrel de demandes específiques de l’alumnat a la coordinadora de coeducació. Hi varen participar un total de 
12 persones dels diferents cursos. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://www.facebook.com/Esporlescoeduca/
https://www.facebook.com/Esporlescoeduca/
https://www.facebook.com/Esporlescoeduca/
https://baaldansa.com/ca/projectes_educatius/crotch_adolescents
https://baaldansa.com/ca/projectes_educatius/crotch_adolescents
https://baaldansa.com/ca/projectes_educatius/crotch_adolescents
https://baaldansa.com/ca/projectes_educatius/crotch_adolescents
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DONA I DRETS HUMANS 

 
TRACTA D’EVITAR-

LA 
(3r d’ESO) 

 
 
 
 

EL VIATGE DE NA 
ZAHRAA 

(3r d’ESO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL SECRET DEL 
MEU TURBANT. 
NADIA GHULAM 

(4t d’ESO) 
 

 
 
Tallers educatius sobre tracta de persones i drets humans. 
 

 

 

Dins les propostes de la comissió de coeducació al claustre que 

hem anomenat “Els departaments coeduquen”, el departament 

de Llengua catalana i literatura va organitzar una trobada entre 

una jove iraquiana i tot l’alumnat de 3r per explicar la seva 

experiència com a migrant i refugiada. 

 

 

La lectura d’aquest curs per a l’alumnat de 4t d’aquest curs ha 

estat la d’aquesta autora d’origen afganès i adopció catalana. 

Després de la lectura el departament de Llengua catalana 

convidà l’autora per conèixer més de la seva vida i els seus 

orígens en un país on va haver de fer-se passar per home per 

poder mantenir la seva família. Una història real de superació i 

lluita contra el patriarcat. Aquesta activitat també està inclosa 

dins el projecte “Els departaments coeduquen” 

 
Continguts de la 
sessió 
 
 
 
 
 
 
 
Ressenya de 
l'experiència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressenya de 
l'experiència 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionamaranta.org/wp-content/uploads/2016/04/Programa-TRACTA-dEVITAR-LA-Cat.pdf
http://www.fundacionamaranta.org/wp-content/uploads/2016/04/Programa-TRACTA-dEVITAR-LA-Cat.pdf
https://lis8697.wixsite.com/website/copia-de-els-departaments-coeduquen
https://lis8697.wixsite.com/website/copia-de-els-departaments-coeduquen
https://lis8697.wixsite.com/website/copia-de-els-departaments-coeduquen
https://lis8697.wixsite.com/website/copia-de-els-departaments-coeduquen
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CURRICULUMS AMB 

PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 
DALE LA VUELTA. 
ANÁLISIS DE LA 

PUBLICIDAD 
SEXISTA4 

(2n d’ESO) 

Projecte del departament de Llengua castellana i literatura que, 

aprofitant el contingut del currículum que a segon d’ESO 

s’imparteix, incorpora la perspectiva feminista a la unitat 

didàctica sobre la publicitat. Aquest projecte també està inclòs 

dins la proposta “Els departaments coeduquen” 

 
Veure el projecte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EFEMÈRIDES 

 
 
 
 
 

25N: DIA MUNDIAL 
CONTRA LA 
VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

El 26 de novembre de 2018 es van aturar les classes i l’alumnat 

de 1r a 4t va rebre taller de conscienciació i prevenció de 

violència masclista. 

- 1r d’ESO: “Homes, dones i viceversa. Desmuntant els 

estereotips” 

- 2n d’ESO: “Desmitificant els mites de l’amor romàntic” 

- 3r d’ESO:  

*AL·LOTES: “La historia de Pepa y Pepe. La violència de 

gènere a l’adolescència” 

* AL·LOTS: “Repensant els homes” 

- 4t d’ESO: “La situació actual de la dona a Palestina”5 

 

 
 
Veure objectius, 
continguts i 
metodologies dels 
tallers 
 
 
 
 
 
 
Veure galeria de 
fotografies i 
performance a la 
pàgina d’inici de la 
nostra web 

                                                 
4 Aquest projecte i la seva web específica s’ha anat elaborant al llarg del curs 2018-2019, però encara no s’ha aplicat amb l’alumnat. Es preveu fer-ho al tercer trimestre del 
curs 2019-20. Però des de la comissió de coeducació trobam interessant mostrar aquí tota la feina feta pel departament de Llengua castellana i literatura, ja que es tracta d’un 
recurs didàctic molt engrescador i atractiu. 
5 Una tèccnica del comité nacional d’UNRWA Espanya va donar el taller a partir de l’anàlisi del còmic GAZA AMAL, HISTORIETAS DE MUJERES VALIENTES EN LA 
FRANJA DE GAZA. VEURE LA PROPOSTA CLICANT AQUÍ.  

https://lis8697.wixsite.com/website-2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://lis8697.wixsite.com/website
https://lis8697.wixsite.com/website
https://lis8697.wixsite.com/website
https://lis8697.wixsite.com/website
https://lis8697.wixsite.com/website
https://observatorioigualdad.unizar.es/sites/observatorioigualdad.unizar.es/files/users/obsigu/gaza-amal-comic.pdf
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8M: DIA MUNDIAL 
DE LA DONA 

Durant la II setmana feminista la comissió va proposar l’activitat 

“Les dones importants de la meva vida” a totes les tutories, un 

berenar coeducatiu dia 7 de març, lectura de manifest i recital 

poètic. 

 
Ressenya a la web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSANT-NOS LES 
ULLERES VIOLETES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUP D’ALUMNAT 
PER LA IGUALTAT 

Format per un grup d’alumnes de 10 persones (de 3r i 4t), han 

rebut formació específica cada dimecres després de classe (en 

sessions d’1 hora i mitja de durada). La formació ha estat a 

càrrec de la coordinadora de coeducació i de persones 

convidades especialistes en temes concrets. Aquestes persones 

han fet les seves intervencions gratuïtament, a excepció 

d’algunes. Els honoraris d’aquests especialistes s’han cobert 

amb l’esforç econòmic individual de tots i totes les alumnes del 

grup. TEMES DE FORMACIÓ6: 

• L’origen de les desigualtats: el patriarcat i la misogínia. 

• Estereotips i rols de gènere. 

• Micromasclismes i violències quotidianes. 

• Què és el feminisme i la perspectiva de gènere. 

• Els mites de l’amor romàntic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressenya a la web 

                                                 
6 Cal dir que no hi havia una programació prèvia, ja que les trobades s’han fet extracurricularment i els continguts de les sessions s’han anat impartint a partir de l’expressió de 
les seves necessitats. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
https://lis8697.wixsite.com/website
https://lis8697.wixsite.com/website/post/eliminar-publicaciones
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• La cultura de la violació. 

• La socialització dels gèneres. 

• Violència de gènere, violència masclista i violència 

domèstica: aclarint conceptes, marc jurídic. 

• La sexualitat a l’adolescència. 

• Porno hablar de sexo 

• Cos, moviment i gènere. 

• Travessant les pors amb l’autodefensa feminista 

 
 

1.  Altres recursos. 
 
Pàgina de FACEBOOK “Font i Trias coeducació”, on podreu veure totes les accions desenvolupades al nostre centre i que per raons d’espai no 

es poden incloure en aquest document. 

 
 
 
 
 
 
 
     

https://www.facebook.com/Esporlescoeduca/
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2. Valoració de l’acció. 
 
 
DADES QUANTITATIVES 
 
A continuació us compartim algunes dades que hem pogut extreure a partir d’enquestes a 
l’alumnat, professorat i tutors/es  
 
Valoració de l’alumnat de 2n i 4t del projecte Néixer dona al món 
Valoració de tutors i tutores de les activitats proposades al 25N i 8M: nota mitjana 8 (Document 
font: enquestes de valoració del Pla d’acció tutorial) 
 
DADES QUALITATIVES 
 
En general, tenim la percepció de què l’acollida per primera vegada al nostre centre d’un 

projecte coeducatiu concret i sistematitzat ha estat SATISFACTÒRIA.  

Punt forts: 

 

- Participació de l’alumnat, interès per conèixer i participar, sobretot als primers cursos. 

- Formació d’una comissió d’alumnat per la igualtat amb molt d’interès i constància en 

l’aprenentatge. 

- Recolzament per part de l’equip directiu a la comissió de coeducació. 

- Col·laboració a nivell comunitari amb el projecte de coeducació (Ajuntament d’Esporles, 

Serveis socials, Ateneu Popular d’Esporles, AMIPA). 

- Arrel dels tallers i les accions coeducatives hi ha hagut denúncies d’al·lotes que han 

visibilitzat conductes masclistes dins les aules o fora d’elles. Així, s’han pogut fer 

intervencions individuals per part del departament d’orientació molt més concretes i amb 

perspectiva de gènere. 

 

Punts a millorar: 

- Un dels punt febles, a millorar, és el de la recollida de més dades objectivables per tal de 

poder garantir que tant les accions com les necessitats de formació i prevenció en matèria 

de coeducació siguin d’interès i responguin a les demandes del nostre alumnat. També, 

les dades quantitatives són necessàries per a fer una bona anàlisi de diagnòstic de cara al 

desenvolupament i successives revisions i actualitzacions del nostre Pla d’igualtat. Cal dir 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uc5hT79-AUHVzRFZ8Lp_sIbEit-lo1l
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que no s’han pogut passar enquestes de totes les accions, tallers i projectes perquè la 

comissió de coeducació ha anat desbordada de feina.  

- Elaborar un diagnòstic inicial per tal de conèixer les necessitats de formació del nostre 

alumnat. 

- Consolidar l’equip de persones de la comissió de coeducació i anar incorporant, a poc a 

poc, la cultura de la coeducació entre el professorat més escèptic o poc o gens 

col·laborador. 

- Exigir i demanar a la Conselleria d’Educació un protocol d’assejament més concret per 

raons de violència masclista. 

- Fer i donar a conèixer accions formatives a les famílies a través de l’AMIPA. 

 

Per concloure, hem de dir que aquesta feina coeducadora està començant, encara queda 

molta tasca a fer i murs per enderrocar. Som conscients que la realitat de la igualtat real 

encara és un somni, però la nostra tasca docent és molt important per caminar en aquest 

sentit. Ens sentim plenament responsables de coeducar en la cultura de la no violència cap a 

les dones, les diversitats i en la cultura de les cures. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Izquierdo Sánchez.       Esporles, 13 de juliol de 2019. 
 


