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COEDUCACIÓ

// Recursos per centres educatius i serveis

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
UN MON D’EMOCIONS

TU SÍ QUE ETS GUAI!

Taller vivencial i lúdic sobre la construcció de l’autoestima i les relacions afectives.

A partir dels personatges de les sèries i els programes de televisió de moda es proposa

L’educació emocional ens ajuda a reconèixer els nostres sentiments i a relacionar-nos

una reflexió sobre els estereotips de gènere.

amb respecte i tolerància.

L’activitat vol visibilitzar els estereotips i rols discriminatoris que promouen aquests

L’activitat facilita la integració de valors i conductes que promouen les relacions

programesi crear una petita obra de teatre, representada pels nens i nenes de la classe,

igualitàries.

amb els rols alternatius proposats durant la reflexió.

Paraules clau: Autoestima, Relacions afectives

Paraules clau: Estereotips i Rols de gènere

Adequat per: Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Adequat per: Cicle Superior

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU00114A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU00114B

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU00314A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU00314B

PRÍNCEPS BLAUS, PRINCESES i GRIPAUS

JOC PER LA IGUALTAT

Es proposa un debat sobre els estereotips de gènere a través dels personatges dels

A través del joc iniciarem una reflexió activa sobre la visió, les funcions assignades i els

dibuixos animats i els contes clàssics.

rols assignats a cada gènere a la nostra societat.

Es dinamitza la reflexió sobre les característiques d’aquests personatges, els

S’utilitza el joc com a eina d’aprenentatge vivencial i lúdic que permet una reflexió

discriminatoris a les històries i es crea una petita obra de teatre, representada pels nens

personal i grupal a partir d’una pràctica educativa motivadora per a l’alumnat.

i nenes de la classe, amb els rols alternatius proposats al taller.

Paraules clau: Societats patriarcals, Rols de gènere

Paraules clau: Estereotips i Rols de gènere

Adequat per: Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Adequat per: Cicle Inicial i Mitjà

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU00214A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU00214B

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU01114A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU01114B

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i BATXILLERAT

EMBOLIC DESEMBOLICAT

FES-HO x MI...

Taller vivencial, enfocat a la resolució no violenta dels conflictes. Es faciliten estratègies

Taller sobre la definició del concepte de l’amor, contemplant l’autoestima com a base

d’assertivitat, potenciant la comunicació i el diàleg, observant com la violència no és un

per tenir relacions saludables, no abusives. La por al rebuig i a la pèrdua de l’amor pot fer

recurs davant la frustració ni el conflicte.

que es deixi d’expressar el què es vol i el què es sent.

La metodologia facilita l’aprenentatge i la reflexió crítica de l’alumnat; enfocant el

L’activitat vol incidir en la qualitat de les relacions a l’adolescència i en la gestió de la

conflicte i la seva resolució des d’una perspectiva més àmplia i saludable.

seva vida. Les dinàmiques, participatives, faciliten la identificació de les conductes
d’afectivitat i de les pròpies necessitats emocionals; amb l’objectiu de prevenir les

Paraules clau: Resolució de conflictes, Violències de gènere

violències de gènere dins i fora de les aules.

Adequat per: Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Paraules clau: Relacions afectives, Amor romàntic, Autoestima
Adequat per: Primer i Segon Cicle
Durada

Format

Places

Codi

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU01214A

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU00414A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU01214B

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU00414B

# TIC SENSE RISC #
Taller participatiu on es reflexiona sobre les relacions afectives i socials a través de
WhatsApp, Facebook... Quin llenguatge utilitzem per relacionar-nos? Quins són els límits
de la informació que compartim a la xarxa? Quines formes de control i manipulació es
poden donar a través d’aquests mitjans? Com em puc protegir?
Es treballa de forma activa la prevenció de les relacions abusives a la xarxa, la identificació
dels riscos i els recursos dels què disposem per identificar una situació de violència
masclista.
Paraules clau: Xarxes Socials, Relacions afectives, Neoviolències, Violències 2.0
Adequat per: Primer i Segon Cicle
Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU00514A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU00514B

SEX SYMBOL

FEMINITATS versus MASCULINITATS

La societat fomenta la importància de l’atracció física i sexual per tenir reconeixement,

Visió i vivències que tenen els i les joves tant de les feminitats com de les masculinitats.

per triomfar a la vida. L’expressió del cos i l’estètica, atrau o crea rebuig, segons uns

Experimentarem, a partir de la vivència i la visió de les noies i els nois i com aquestes

cànons sexistes que la publicitat promou i utilitza com a reclam.

tenen una influència en les seves relacions afectives-sexuals. Activitat vivencial

En aquest espai participatiu i vivencial, s’analitzaran quins missatges es reben, com es

d’autoconeixement i creació de propostes alternatives no violentes, potenciant

viuen aquestes exigències, tant per a dones com per homes, quins models de relació

l’experiència de reconeixement dels valors i fortaleses associades a la feminitat i la

impliquen i si, les i els adolescents, s’hi senten còmodes.

masculinitat.

Paraules clau: Estereotips de gènere, Missatges discriminatoris, Publicitat

Paraules clau: Feminitat, Masculinitat, Autoconeixement, Empoderament

Adequat per: Primer i Segon Cicle

Adequat per: Segon cicle

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU00614A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU00614B

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU01414A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU01414B

I ARA QUÈ FEM?

DETECCIÓ I PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Taller vivencial, enfocat a la resolució no violenta de conflictes. Es faciliten estratègies

Es faciliten eines a l’alumnat per poder identificar, comprendre i actuar davant de

d’assertivitat, potenciant la comunicació i el diàleg, observant com la violència no és un

situacions desigualitàries per raó de gènere o la violència masclista.

recurs davant la frustració ni el conflict.

Generalment no sabem com actuar quan som testimonis directes d’aquestes situacions i

La metodologia que s’utilitza facilita l’aprenentatge i la reflexió crítica de l’alumnat;

se’ns poden presentar molts dubtes que dificulten poder ajudar a la persona que ho està

enfocant el conflicte i la seva resolució des d’una perspectiva més àmplia i saludable.

patint.
La metodologia utilitzada facilita la integració dels continguts, la seva aplicació a la

Paraules clau: Resolució de conflictes, Violències de gènere

quotidianitat i la implicació activa de les noies i nois participants.

Adequat per: Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Paraules clau: Identificació, Protocol d’actuació, Violències de gènere
Adequat per: Primer i Segon cicle

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU01314A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU01314B

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5 - 2h

1 sessió

Grup classe

COEDU01514A

OPCIÓ B

3h

2 sessions

Grup classe

COEDU01514B

AMPAS

EQUIPS DOCENTS

DESIGUALTATS de GÈNERE en els NOSTRES ENTORNS

CICLE FORMATIU: VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ADOLESCÈNCIA.
PREVENCIÓ des de la FAMÍLIA i el CENTRE EDUCATIU

COEDU00714
Anàlisi i reflexió sobre fenòmens propers que incideixen en el nostre imaginari social i que
suposen un tractament desigual de gènere. Més enllà dels fenòmens més estereotipats
de discriminació vers les dones, cal obrir els ulls a formes de desigualtat normalitzada

1) Conceptes bàsics en matèria de violència de gènere
Sexisme i socialització de gènere en relació a les violències masclistes.
2) Les relacions afectives a l’adolescència:

(invisibilització lingüística, professional... ) que tenen greus conseqüències i que afecten

- L’auto concepte i mites de l’amor romàntic.

al desenvolupament ple de les dones en tots els àmbits de la societat.

- La violència masclista a l’adolescència.

Paraules clau: Estereotips de gènere, Missatges discriminatoris, Publicitat
Format: Xerrada participativa d’1 - 1,5h

3) Possibles actuacions davant la detecció d’una sospita o cas de violència masclista.
4) La prevenció de la violència de gènere a l’adolescència:
- L’educació afectiva-emocional per a la promoció de relacions igualitàries

COS DE DONA, UNA RELACIÓ MARCADA PEL SILENCI

- Estratègies coeducatives a casa i als centres educatius

COEDU00814
La percepció negativa del propi cos, derivada de l’educació imperant en la cultura
patriarcal, estableix formes de maltractament molt subtils en la relació amb nosaltres
mateixes. Partint dels orígens que han fomentat una concepció desigual del cos de

Durada

Format

Places

Codi

OPCIÓ A

1,5-2h

1 xerrades
Fins a 30
participatives

COEDU001014A

OPCIÓ B

6h

4 xerrades
Fins a 30
participatives

COEDU001014B

la dona, analitzarem, des de la relació amb el nostre cos, els aspectes que continuen
mantenint present aquesta vivència de desigualtat avui.
Paraules clau: Estereotips de Gènere, Naturalesa Femenina, Cultura Patriarcal
Format: Xerrada participativa d’1,5 – 2h. Adreçat a mares

PREVENCIÓ de la VIOLÈNCIA de GÈNERE a les XARXES SOCIALS

COEDU00914
Les relacions afectives i socials a través de les xarxes socials (WhatsApp, Facebook... )
Com es relacionen a través de la xarxa els nostres fills i filles? Quin llenguatge s’utilitza
a través d’un mitjà virtual? Quins són els límits de la informació que comparteixen? Es
faciliten les pautes per identificar quan hi ha un risc de violència masclista i quins recursos
cal tenir en compte des de les famílies per prevenir i abordar una situació abusiva a través
d’aquests mitjans.
Paraules clau: Xarxes Socials, Detecció Situacions Risc, Violències de gènere.
Format: Xerrada participativa d’una durada entre 1,5 – 2h

Es recomana organitzar aquesta activitat com a cicle formatiu, però hi ha la possibilitat que
el centre educatiu pugui escollir segons les seves necessitats una de les sessions i organitzarla com a activitat introductòria puntual, adreçada als seus equips i/o a les famílies.

