
1 
 

FORMACIÓ ONLINE COEDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Intensiu d’estiu “Imprescindibles” Reflexions i estratègies per incorporar 

la coeducació en el dia a dia 

Formació oberta a la població d’El Prat de Llobregat: adreçada a mestres, famílies i 

personal educatiu de lleure amb infants de l’etapa infantil i primària 

Informació agenda:  

https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-cursos-i-tallers/imprescindibles-formacio-

coeducacio-secundaria 

 

Durada: 10 d’hores de treball de formació online síncrones i 5 hores de treball 

personal, amb un total de 15 hores 

Via plataforma zoom  

Dates i horaris:  

Un total de 4 sessions (2 dimarts i 2 dijous) 

29 de juny; i 1, 6 i 8 de juliol. Horari de 17:30 a 20 h 

Inscripció:  

Formació gratuïta, finançada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

Places limitades amb inscripció prèvia 

Formació reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

per professorat. En cas que siguis docent, indica’ns-ho a dones@elprat.cat 

Imparteix: CoeducAcció, cooperativa feminista que treballa per a la incorporació 

de la perspectiva de gènere a l’educació 

Acompanyem en la incorporació i implementació de la perspectiva de gènere a les 

pràctiques diàries. De manera vivencial, des la mirada personal, a través de l’auto-

observació i l’anàlisi del context, treballem la teoria i busquem eines per la 

implementació i el canvi.  

Metodologia:  

Dinàmiques vivencials que ens permeten establir una relació entre la nostra pròpia 

mirada i l’entorn 

I la investigació–acció–participativa, una metodologia que ens permet fer un anàlisi 

acurat de la realitat que ens envolta per a després poder-la transformar en la 

direcció desitjada.  

La idea clau: la presa de consciència i revisió individual i col·lectiva. Per aconseguir-

ho, realitzem activitats de reflexió individual i treball en petit grup per facilitar el 
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debat, així com propostes d’anàlisi de situacions concretes o elements propis dels 

diferents centres educatius. 

A partir d’un procés de presa de consciència i sensibilització individual i col·lectiu, 

proposem accions concretes per a implementar la perspectiva coeducativa de 

manera transversal a les pràctiques del dia a dia. 

Objectius 

- Formar i sensibilitzar les participants en perspectiva de gènere des d’una mirada 

interseccional i atenta a la diversitat  

- Establir els coneixements teòrics necessaris per situar el moment actual, la 

perspectiva de gènere i les desigualtats en l’àmbit educatiu i les violències que 

se’n deriven  

- Oferir eines per a l’anàlisi atent de la realitat: llenguatge i interacció directa, 

continguts (cançons, contes, unitats didàctiques), arquitectura i distribució dels 

espais, iconografia i representació, referents  

- Definir criteris per a la transversalització de la pedagogia feminista al dia a dia i 

propostes concretes per a l’acció  

- Afavorir la cohesió entre els diferents agents implicats: mestres i professorat, 

famílies i personal educatiu de lleure  

Continguts 

- El marc general del sistema sexe-gènere: fonaments conceptuals  

- La mirada feminista a l’educació, marc conceptual i reptes: coeducació i 

pedagogies feministes  

- Models hegemònics de feminitat i masculinitat: del qüestionament a la diversitat  

- Interseccionalitat i perspectiva LGBTI*  

- Androcentrisme i estereotips de gènere  

- Agents de socialització: del marc global a l’escola (i a casa!)  

- Les violències de gènere, definicions i debats actuals  

- Posant la mirada al currículum ocult i desmuntant la neutralitat  

o Cançons, contes i lectures, material didàctic  

o Arquitectura, temps, espais i materials  

o Llenguatge, iconografia i representació  

o Educació física, acompanyament a la sexualitat, les tasques de cura i 

coresponsabilitat  

- Metodologies de treball: posant atenció en el rol de la persona adulta  

- Bones pràctiques i propostes per a l’acció  

Per més informació: dones@elprat.cat 


