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Descripció

Descripció És un equip de nova creació que pretén crear un espai de treball conjunt i interdisciplinari entre professionals de
l'educació amb voluntat de fer efectiva la coeducació als seus entorns d'intervenció.
Objectius - crear un espai de trobada amb professionals que tinguin interès i experiència en coeducació.
- potenciar accions a favor de l'equitat de gènere i de la tolerància zero davant les violències.
- compartir experiències, pràctiques de referència i recursos en coeducació.
- reflexionar sobre la necessària transformació de les institucions i espais educatius per a que esdevinguin
espais lliures i segurs.
Continguts - currículum explícit, ocult i perspectiva de gènere en l'educació.
- identitats, orientacions sexuals i expressions de gènere.
- llenguatge i comunicació inclusiva.
- sabers de dones i sabers acadèmics.
- revisió dels espais dels centres.
- tolerància zero davant les violències.
- estratègies, pràctiques i recursos per a la igualtat des de les diferents disciplines.

Recursos i activitats
Recursos:
Institut Català de les Dones [ http://dones.gencat.cat/ca/ambits/coeducacio/ ] (Coeducació)
Coeducació [ http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/ ] (Xtec)
Coeducación. Educando por una ciudadanía plena. [ https://www.coeducacion.es/ ]
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Jornada virtual en coeducación matemática. [ http://www.coeducamates.uji.es/ ]
Aplicació "Me respetas" per a evitar l'assetjament a nenes i adolescents amb diversitat funcional de la Fundació
CERMI Mujeres. Descàrrega per a Android [ https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cermi.merespetas ] i
Descàrrega per a IOS [ https://apps.apple.com/es/app/me-respetas/id1488078520 ].
Article on parla sobre l'aplicació "Edito x Ellas" [ https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/32467 ], una app
per reportar androcentrisme i sexisme en els llibres de text.
Guia coeducativa [ https://www.dropbox.com/s/9mzoywts7mg5t3q/17_coeducacio_catala_web.pdf?dl=0 ] amb
orientacions per potenciar una educació en igualtat de gènere i no discriminació, del Centre Dolors Piera.
Materials per a la coeducació [ http://www.cdp.udl.cat/coeducacio/ ].
Tallers [ http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/ca/glossari/item/8-coeducacio ]per a la coeducació.
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https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ ] en diferents
àmbits d'estudi i disciplines, de la Xarxa Vives d'Universitats.
Web Educant en Igualtat [ http://www.educandoenigualdad.com/ ], amb recursos i material didàctic.
Web de Coeducacció [ http://www.coeducaccio.org ].

Projectes destinats a incentivar la motivació de les nenes en l’àmbit científic y tecnològic: Educación Punto Cero
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https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/presencia-femenina-en-el-mundo-steam/
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https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aulas-violetas-andalucia/talleres ] de
Aulas Violetas Andalucía, Projecte Inspira STEAM [ https://inspirasteam.net/ ].
Institut Català de les Dones [ http://dones.gencat.cat/ca/ambits/coeducacio/ ]

2

