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1. Justificació  

Segons la  Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes: 

L'administració educativa de les Illes Balears garantirà la posada en marxa en els centres de projectes 

coeducatius que fomentin la construcció d’unes relacions igualitàries entre dones i homes sobre la base de 

criteris d'igualtat que ajudin a identificar i eliminar les situacions de discriminació per orientació i identitat 

sexuals i les de violència masclista. L'administració educativa de les Illes Balears garantirà que en tots els 

centres educatius hi hagi una persona responsable de la coeducació, amb formació específica que impulsi la 

igualtat de gènere i faciliti un millor coneixement dels obstacles i les discriminacions que dificulten la plena 

igualtat de dones i homes. En aquest sentit, ens fixem en el Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-

2022 per a la realització, desenvolupament i avaluació d’aquest present pla.   

Per tal de compartir un projecte d’ensenyament-aprenentatge on es desenvolupin les vertaderes 

potencialitats i expectatives de cada persona sense discriminació de cap tipus, dissenyem aquest document.  

El curs 2019-2020 es va començar a fer una diagnosi de la realitat del centre. A més, arran de la publicació 

del Pla de Coeducació de les Illes Balears el mes de desembre de 2019, es va decidir realitzar un pla que 

inclogués des de la línia metodològica a seguir fins les actuacions concretes que es realitzaran a tres cursos 

vista fins el 2024. 

2. Referències normatives i principis fonamentals 

 

Marc Legal 

L’educació és un dels àmbits que disposa d’una regulació més amplia en matèria de polítiques d’igualtat. Són 

nombroses les recomanacions, normatives, plans, etc. que fan que el sistema educatiu hagi de treballar de 

manera activa per poder assolir un model d’ensenyament coeducatiu i que eduqui en el desenvolupament 

integral de les persones, al marge dels rols i estereotips de gènere i en rebuig a tot tipus de violència i 

discriminació. 

 

D’ÀMBIT INTERNACIONAL 

- La Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per l’Assemblea General de 

les Nacions Unides (Resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948), a l’article 1 indica que «Tots 

els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i 

han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres». 

- La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions 

Unides el 20 de novembre de 1989, recomana que els estats membres convinguin que l’educació de 

l’infant ha d’anar adreçada a preparar-lo per a una vida responsable en una societat lliure, amb 

esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat entre els sexes i amistat entre tots els pobles, grups 

ètnics, nacionals i religiosos i persones d’origen indígena. 

- El Tractat de Maastricht (1992) exposa que la Unió Europea ha de combatre l’exclusió social i la 

discriminació i fomentar la justícia i la protecció social, la igualtat entre dones i homes, la solidaritat 

entre les generacions i la protecció dels drets dels infants. 

- La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 12 de desembre de 2007, reconeix que 

la igualtat entre dones i homes ha de garantir-se en tots els àmbits. 
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- El Tractat de Funcionament de la Unió Europea, de 30 de març de 2010, recull el principi 

d’igualtat, la necessitat d’eliminar les desigualtats entre els homes i les dones, de promoure la 

igualtat i de lluitar contra la discriminació per raó de sexe i orientació sexual. 

- El Pla d’acció europeu sobre la igualtat de gènere (2021-2025) preveu la igualtat entre dones i 

homes com un valor fonamental de la Unió Europea i les polítiques d’igualtat de gènere com a vitals 

per al creixement econòmic, la prosperitat i la competitivitat. 

- El Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona 

i la violència domèstica (Istanbul, 11 de maig de 2011, ratificat per Espanya des del 2014) 

considera al seu preàmbul com a violència contra les dones tots els actes de violència fonamentats 

en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o patiments de naturalesa física, 

sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de dur a terme aquests actes, la coacció o la 

privació arbitrària de la llibertat en la vida pública o privada. D’altra banda, a l’article 14 parla 

específicament de les accions necessàries dins l’àmbit educatiu. 

- L’ONU advoca per aconseguir la igualtat entre gèneres i empoderar totes les dones i nines, així com 

aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat entre els gèneres i 

l’empoderament de les dones i nines en tots els àmbits. L’ONU Dones, organisme específic de l’ONU, 

cerca aconseguir l’empoderament de les dones i l’erradicació de la violència contra elles. 

- UNICEF fa feina amb l’objectiu principal d’aconseguir la igualtat entre gèneres I eliminar les 

disparitats de tot tipus. Els programes van dirigits a nins i nines de tot el món que es troben en 

situació de desavantatge: les persones excloses, les vulnerables i aquelles que no veu ningú. 

- El Pla d’Acció per a la prioritat «Igualtat de gènere 2014-2021» de la UNESCO defineix la 

igualtat de gènere com la «igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats per a dones i homes i per 

a nines i nins». 

 

D'ÀMBIT ESTATAL 

- La Constitució espanyola de 1978 proclama a l’article 14 el principi d’igualtat davant la llei i, a 

l’article 9.2, la promoció real i efectiva per part dels poders públics de la llibertat i la igualtat de 

l’individu; l’article 27.2 preveu que l’educació ha de tenir per objecte el ple desenvolupament de la 

personalitat humana en el respecte als principis democràtics de la convivència i als drets i les 

llibertats fonamentals. Des de la instauració de la democràcia a Espanya, fonamentalment a partir 

d’aquests articles, s’han anat articulant les polítiques públiques d’igualtat i, posteriorment, les lleis 

orgàniques que han regulat les mesures preventives i d’actuació davant les violències masclistes i la 

igualtat efectiva entre dones i homes. 

- La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència 

de gènere anuncia que «la violència de gènere s’enfoca d’una manera integral i multidisciplinària, i 

comença pel procés de socialització i educació». Determina, també, les mesures de sensibilització, 

prevenció, detecció i intervenció en diferents àmbits, i en l’educatiu especifica les obligacions del 

sistema quant a la transmissió de valors de respecte a la dignitat de les dones i a la igualtat entre 

homes i dones. El sistema educatiu espanyol inclou dins els seus principis de qualitat l’eliminació 

dels obstacles que dificulten la plena igualtat entre homes i dones i la formació per a la prevenció de 

conflictes i per resoldre’ls pacíficament. Així mateix, les administracions educatives han de vetllar 

perquè tots els materials educatius eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i perquè 

fomentin el valor igual d’homes i dones, perquè els plans de formació inicial i permanent del 

professorat adoptin les mesures necessàries perquè s’inclogui una formació específica en matèria 

d’igualtat, i perquè en la participació en els consells escolars s’adoptin les mesures necessàries per  
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assegurar que s’impulsin mesures que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

També, els serveis d’inspecció educativa han de vetllar pel compliment i l’aplicació dels principis i 

valors recollits en el capítol I d’aquesta Llei referents a l’àmbit educatiu. 

- La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) explicita la necessitat d’una formació 

equitativa en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en la igualtat efectiva d’oportunitats 

entre homes i dones, així com del desenvolupament ple de la personalitat i el reconeixement de la 

diversitat afectivosexual per superar comportaments sexistes. D’altra banda, el consell escolar de 

cada centre ha de designar una persona per impulsar propostes de mesures educatives que 

fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre 

(LOMCE), que modifica parcialment la LOE esmenta el desenvolupament a l’escola dels valors que 

fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de la violència de gènere.  

- La Llei 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva entre dones i homes té per objecte fer efectiu el 

dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l’eliminació de 

la discriminació de la dona. Indica que cal fer especial atenció en els currículums del principi 

d’igualtat, l’eliminació i el rebuig de comportaments i continguts sexistes en materials educatius, la 

integració del principi d’igualtat en els cursos de formació del professorat, la promoció de la 

presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de control i govern dels centres docents, la 

cooperació amb la resta de les administracions educatives per al desenvolupament de projectes 

dirigits a fomentar el coneixement i difusió dels principis de coeducació i d’igualtat efectiva i 

l’establiment de mesures educatives destinades al reconeixement i ensenyament del paper de les 

dones en la història. 

- La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària 

de l’embaràs indica per a l’àmbit educatiu que s’han de preveure la formació en salut sexual i 

reproductiva com a part del desenvolupament integral de la personalitat i de la formació en valors, 

incloent-hi un enfocament integral que contribueixi a la promoció d’una visió de la sexualitat en 

termes d’igualtat i corresponsabilitat entre homes i dones; la prevenció de malalties i infeccions de 

transmissió sexual, especialment la prevenció del VIH, i la prevenció d’embarassos no desitjats, en el 

marc d’una sexualitat responsable. 

- El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, Text refós de 2019, que suposa la formulació de 

mesures per a l'eradicació de la violència sobre les dones incidint en tots els àmbits de la societat. 

- El RD 901/2020, de 13 d’octubre, per el qual es regulen els plans d’igualtat. Amb aquest reial 

decret s'avança en posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones; eliminar totes les 

formes de violència contra les dones i les nenes en els àmbits públics i privats; reconèixer la 

importància de les cures i fomentar la corresponsabilitat; assegurar la participació plena i efectiva de 

dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge; aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball 

decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com 

la igualtat de remuneració per treball d'igual valor. 

- El RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Aquest reial decret 

complementa la regulació continguda en el Reial decret 901/2020. També estableix l'obligació que la 

classificació professional es realitzi conforme a criteris lliures de discriminació, i la garantia 

d'absència de discriminació, tant directa com indirecta, entre dones i homes en el cas dels 

contractes a temps parcial. 
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D’ÀMBIT AUTONÒMIC 

- La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i 

intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia té com a finalitat establir les condicions per tal que les 

persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb llibertat i igualtat sense cap tipus de 

discriminació, garantir la igualtat d’oportunitats en la participació i la representació en tots els àmbits 

de la vida social, contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció 

social d’aquestes persones, i establir mesures concretes per assolir una societat més justa, lliure, 

basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI i on la diversitat sigui valorada 

positivament. En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions perquè en tot el sistema educatiu —

com ara en el contingut dels materials escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure 

infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de mares i pares— es tingui en compte la 

diversitat afectiva i sexual i s’eviti qualsevol tipus de discriminació i perquè es disposi de mesures de 

prevenció i actuació contra l’assetjament de què puguin ser objecte les persones LGTBIQ+ a l’àmbit 

escolar. 

- La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears té per objecte 

promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe en qualsevol dels 

àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. És, per tant, un instrument que permet avançar en la 

necessària igualtat de dones i homes. A l’àmbit educatiu l’Administració educativa ha de tenir com 

un dels seus principis bàsics la prevenció de conductes violentes en tots els nivells educatius, 

especialment de la violència masclista, com també ha de garantir la posada en marxa als centres de 

projectes coeducatius que fomentin la construcció de les relacions igualitàries de les dones i els 

homes sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin a identificar i eliminar les situacions de 

discriminació per orientació i identitat sexuals i les de violència masclista. 

- El Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes 

i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les 

Illes Balears, exposa que l’alumnat té dret a la formació en coeducació i en igualtat entre ambdós 

sexes per prevenir la discriminació i la violència de gènere. A més, el pla de convivència ha 

d’incloure un «estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de 

violència per qüestió de gènere». I, també, considera conductes greument perjudicials per a la 

convivència al centre «l’assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de 

dones i homes». 

- Pla de Coeducació de les Illes Balears (2019-2022). 

- Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere 

als centres educatius de les Illes Balears. Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes 

Balears. Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa 

Els Principis fonamentals que s’han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les accions incloses en el Pla 

són la Transversalitat, la Visibilitat i l’Empoderament, la Inclusió, la Interseccionalitat, la Paritat, els Valors 

democràtics i restauratius i els Valors de la cultura de pau.  
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3. Diagnòstic del CIFP Son Llebre 

El CIFP Son Llebre, situat al municipi de Marratxí, és conegut com el primer centre integrat de la família 

professional Serveis socioculturals i a la comunitat, en actiu juntament amb la residència annexa des de l’any 

2010. Com a dada rellevant pel Pla d’Igualtat, cal ressaltar que compta amb el CFGS Promoció de la Igualtat 

de Gènere des del 2017. Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2020, per encàrrec de l’equip directiu del 

centre, es realitza el procés de diagnòstic d’igualtat del centre (Annex 1) en coordinació entre la recentment 

creada comissió de Coeducació, professorat del cicle de Promoció i la cooperativa Bauma. 

En el diagnòstic es descriu l’organització interna, els resultats del qüestionari sobre els materials, l'ús dels 

espais i temps, les relacions interpersonals i la gestió de conflictes i l’anàlisi d’una mostra de la documentació 

de centre. Li segueix una interpretació dels resultats, propostes i properes passes que es poden realitzar 

com a forma de completar el camí cap al Pla d’Igualtat de centre. 

 

Interpretació dels resultats  

Organització  

En els òrgans de direcció i gestió del centre hi ha una representació majoritàriament femenina.  

En la representació de l'alumnat, el càrrec de delegat és assumit majoritàriament per homes en un 62,5%, 

mentre que el de subdelegada correspon al 87,5% de les dones.  

En la composició del Personal d'Administració i Serveis (PAS) veiem com es reprodueixen els rols i mandats 

de gènere pel que fa al personal de neteja i de manteniment.  

Qüestionari: materials, espais, temps, relacions.  

És important tenir en compte que el format d’estudi estadístic silencia veus minoritàries com el cas de la 

persona que s’identifica com a no binària i el Personal d’Administració i Serveis. Per a obtenir aquest tipus 

d’informació es podria utilitzar la metodologia de grups focals.  

Amb relació al predomini numèric del gènere femení, els resultats s’han de llegir tenint en compte que 1 

home representa aproximadament un 4,2% del total i una 1 dona representa un 1,07% del total.  

Observem una consciència majoritària que l’oferta formativa del centre està relacionada amb un àmbit 

professional molt feminitzat i, per tant, també està feminitzada. L’alumnat de Son Llebre valora que els 

materials del centre (didàctics, documents, cartelleria, circulars) incorporen la mirada coeducativa mentre el 

professorat, en canvi, presenta una mirada més crítica i valora que ho fan relativament.  

Son Llebre està molt ben valorat amb relació a la seva ubicació i a l'adequació dels espais per a dur a terme 

les tasques individuals i per a facilitar la trobada. L’alumnat valora positivament la comoditat d’espais com els 

banys, la cafeteria, els espais comuns i l’exterior, mentre que les aules i la biblioteca són els espais detectats 

com millorables. Facilitar l’accés en transport públic també apareix com un punt de millora. Degut 

majoritàriament a la fosca de la nit, una part significativa de les persones entrevistades confirmen haver 

passat por a l’espai exterior, sobretot dones.  

De forma general, l’activitat a la qual s’atorga més importància és la de relacionar-se amb altres persones, en 

canvi és una de les darreres en rebre dedicació en forma de temps individual. En canvi, veiem que a escala 

de centre, un 70% considera que a Son Llebre les relacions són importants i es planifiquen amb temps i 

recursos. Destaca l’elevada participació en les celebracions que s’organitzen al centre i l’opinió compartida de 

què aquestes celebracions són importants per generar comunitat. La percepció general al centre és de no  
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haver viscut o generat situacions de discriminació ni de tenir comportaments sexistes. Els conflictes que 

s’identifiquen provenen majoritàriament de situacions de convivència, per actituds personals o per temes 

d’organització i estudis. 

Un 91,8% de la comunitat educativa puntua el centre amb un 3 o 4 sobre 4 en relació amb la igualtat de 

tracte i oportunitats.  

Llenguatge  

El centre disposa d’un Pla lingüístic que inclou un apartat específic referent a la perspectiva de gènere en l’ús 

del llenguatge. El llenguatge no sexista s’ha incorporat de forma desigual a la documentació del centre. No 

s’han revisat tots els documents i els que s’han revisat, s’ha fet amb criteris individuals i no amb criteris 

comuns. La major part de la normativa de referència utilitzada en els diferents documents no  incorpora un 

llenguatge no sexista. 

 

4. Objectius del Pla 

La Instrucció 14/2020 per al desplegament del Pla de Coeducació de les Illes Balears i Inspecció Educativa 

de les Illes Balears, enumera els objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament del pla a fi 

d’assolir la igualtat real, fer prevenció de la violència de gènere i la violència masclista per motius de 

diversitat sexual i de gènere als centres educatius.  

Les accions incloses en el present Pla de Coeducació incorporen les necessitats específiques del context de 

centre que es deriven del diagnòstic i les relacionen amb cadascun dels objectius que els corresponen: 

1. Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre gèneres en la pràctica docent. 

2. Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó de sexe, orientació 

afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

3. Fomentar la corresponsabilitat. 

4. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència masclista. 

5. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència lgtbifòbica. 

6. Sensibilitzar i formar a la comunitat educativa en l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

7. Implicar i formar la comunitat educativa en el disseny i l’ús de materials didàctics inclusius. 

8. Sensibilitzar sobre l’ús equilibrat d’espais i temps per ambdós sexes. 

9. Aprendre a valorar i reconèixer el centre com a espai de relació, convivència i espai segur. 

10. Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral, prevenir conductes violentes, 

evitar infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats i evitar la discriminació per 

orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

11. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar. 
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5. Accions, temporització i seguiment 

El Pla presenta un conjunt de set accions a desenvolupar en el període 2021-24. S’ha de tenir en compte 

que el conjunt d’accions previstes necessita d’un ajustament anual en relació als recursos disponibles: 

temps, habilitats de les persones implicades, necessitats extraordinàries que puguin aparèixer...Així, cada 

mes de setembre, la Comissió de Coeducació revisarà la planificació prevista juntament amb l’Equip Directiu i 

conjuntament l’ajustaran als recursos disponibles per aquell curs. La comissió es coordinarà també amb 

d’altres agents o comissions del centre amb qui estigui previst i sigui necessari col·laborar en cadascuna de 

les accions. A través de les memòries anuals de la Comissió es deixarà constància del grau de 

desenvolupament de cadascuna de les accions, fet que es recollirà el següent curs per a continuar la tasca 

des d’aquell punt.  

Cada acció es presenta seguint el següent índex: nom, àrea, objectius als que s’orienta, activitats previstes, 

descripció, temporització, necessitats, resultat esperat, persona responsable i avaluació. 

A continuació s’introdueix una taula resum de cadascuna de les accions. A l’apartat d’Annexos es pot trobar 

el document de temporització. 

 

Taula resum d’accions - Pla 2021/2024 

 

Àrea 

Objectiu 

Acció  Descripció Temporització Resultat 

esperat 

Persona 

responsable 

Convivència 1. Accions per a la 

cohesió 

 

-Fòrum obert 

-Activitat cohesió 

professorat 

Reflexió de tot el 

professorat i 

comunitat educativa 

per tal de promoure 

un debat.  

1er trimestre: 

Preparació 

2on trimestre: 

Actuació 

3er trimestre: 

Avaluació 

ampliar el debat 

de la coeducació 

més enllà del 

cicle de 

Promoció 

d’Igualtat de 

gènere. 

Comissió 

coeducació i 

convivència 

8, 9 i 11 2. Material per a 

nou professorat. 

 

Incloure la comissió al 

protocol d’acollida del 

professorat. 

Creació de documents 

(infografia i decàleg) 

per utilitzar a la 

reunió de nouvinguda 

del professorat. 

Demanar a la 

comissió de qualitat la 

inclusió de la comissió 

de coeducació en el 

protocol d’acollida. 

Creació: curs 

2021-2022 

(infografia i 

avaluació) 

Petició a la 

comissió de 

qualitat: curs 

2021-2022 

Creació de 

decàleg: curs 

2022-2023 

Donar a conèixer 

al professorat 

nou la comissió 

de coeducació i 

aportar 

documents de 

suport. 

Comissió 

coeducació i 

comissió 

lingüística 

3 i 6 3. Instàncies a 

l’Administració 

Enxarxa’t  

Iniciar contacte amb 

IBDona i Convivexit 

per a plantejar 

accions conjuntes per 

visibilitzar i 

sensibilitzar  la 

necessitat de l’ús del 

llenguatge no sexista 

dins l’Administració. 

Durant tot el curs 

21-22  

1r trimestre curs 

22-23 

(depèn dels 

resultats de les 

reunions 

establertes, es 

treballaria per a 

Reunió amb 

IBDona i 

Convivexit per 

tractar el tema 

llenguatge 

inclusiu: acció 

comuna. 

Enviament escrit 

a Conselleria 

1 persona de 

la comissió i 1 

persona equip 

de directiu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PZxutVW7UfrIOJe6X-ydVjLh6z517TrjL0dSjKmKYno/edit?usp=sharing
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Àrea 

Objectiu 

Acció  Descripció Temporització Resultat 

esperat 

Persona 

responsable 

Sensibilitzar i 

comunicar a l’Admin. 

de la importància de 

la paritat en la 

contractació de 

personal de neteja. 

dur a terme l’acció 

durant el 2n 

trimestre del curs 

22-23) 

d'educació sobre 

llenguatge 

inclusiu en la 

documentació 

publicada 

3. Instàncies a 

l’Administració 

#sonllebresegur    

@sonllebreaccessible  

Donar a conèixer a 

l’Ajuntament de 

Marratxí la necessitat 

de tenir un espai 

exterior del centre 

accessible i segur. 

2n trimestre curs 

21-22 

 1 persona de 

la comissió i 1 

persona equip 

de directiu 

8 i 9 Punt de recollida per 

a compartir mitjà de 

transport en els 

desplaçaments al 

centre. 

Establir un punt a 

visible a l’entrada del 

hall del centre on 

esperarà la gent que 

no tingui transport. A 

més hi haurà un suro 

en el punt on es 

podrà deixar el nom, 

cicle i telèfon per a 

què les persones es 

puguin posar en 

contacte. 

Curs 2021-2022 Disminuir la 

sensació de por 

de les persones 

que es 

desplacen del 

centre. 

Comissió 

coeducació 

4, 5, 7 i 10 Crear l’espai de 

coeducació 

Aquesta acció pretén 

diferenciar un espai 

del centre com a 

propi de la comissió 

de coeducació 

Aquesta acció es 

pot desenvolupar 

durant el curs 

2021-2022 

Tenir un espai 

per la comissió 

de coeducació 

Comissió de 

coeducació 

 1, 2 i 3 Reducció del biaix de 

gènere als cicles 

formatius impartits al 

centre 

Promoció dels cicles 

des del centre amb 

consciència en el biaix 

de gènere i la 

possibilitat de canvi. 

Es tracta de tenir en 

compte el biaix de 

gènere a l’hora de 

promocionar els  

cicles des del centre 

Primer i segon 

trimestre: Anàlisi i 

avaluació: Tercer 

trimestre 

 

El resultat 

esperat és un 

progressiu 

replantejament 

del perfil dels 

nostres cicles i 

de la projecció 

que volem donar 

des del centre.   

Comissió 

coeducació, 

comissió 

lingüística, 

comissió 

extraescolars i 

tutories 

Tots els 

objectius del 

Pla. 

Posada en marxa de 

la comissió de 

coeducació. 

Posada en 

funcionament de la 

comissió creant els 

documents pertinents 

i promoure la 

participació de 

l’alumnat.  

Constitució de la 

comissió de 

coeducació i 

creació del 

document de 

funcionament 

2021-2022 

Posada en marxa i 

dinamització 

alumnat 2022-23. 

Document que 

serveixi de guia 

pel 

funcionament de 

la comissió de 

coeducació i 

augmentar la 

participació de 

l’alumnat. 

Comissió de 

coeducació. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PZxutVW7UfrIOJe6X-ydVjLh6z517TrjL0dSjKmKYno/edit?usp=sharing
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Acció 1: Accions per a la cohesió 

Àrea: Convivència 

Objectius: 

1. Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre gèneres en la pràctica docent. 

2. Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó de sexe, orientació 

afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

3. Fomentar la corresponsabilitat. 

4. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència masclista. 

5. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència lgtbifòbica. 

6. Sensibilitzar i formar a la comunitat educativa en l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

7. Implicar i formar la comunitat educativa en el disseny i l’ús de materials didàctics inclusius. 

8. Sensibilitzar sobre l’ús equilibrat d’espais i temps per ambdós sexes. 

9. Aprendre a valorar i reconèixer el centre com a espai de relació, convivència i espai segur. 

10. Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral, prevenir conductes violentes, 

evitar infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats i evitar la discriminació per 

orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

11. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar. 

Activitats:  

1. Fòrum obert a l’alumnat del centre: La perspectiva de gènere. 

2. Activitat cohesió professorat/ comunitat educativa anual: Música, teatre, art, projecció 

 

Descripció: 

L’acció 1 consta de dues activitats: 

 

1. Fòrum obert estructurat per l’alumnat del cicle de Promoció de la igualtat de gènere a Son Llebre.  

Es pretén involucrar a tota la comunitat en l’anàlisi de perspectiva de gènere al centre.  

Es realitzarà una convocatòria de debat per a l’alumnat de tot el centre amb una exposició per part del curs 

de PIG.  

Agents implicats: Comissió coeducació 

 

2. Espai per a la cohesió al centre.  

Es durà a terme una acció anual al centre: Actuació artística, projecció audiovisual, … amb relació a la 

igualtat de gènere per tal de promoure una reflexió de tot el professorat i comunitat educativa per tal de 

promoure un debat.   

Agents implicats: Comissió coeducació, convivència. 

Temporització 

Activitat 1 

 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Preparació del fòrum  Realització Avaluació 

Curs 22/23 Preparació del fòrum  Realització Avaluació 

Curs 23/24 Preparació del fòrum  Realització Avaluació 

Integració    
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Activitat 2 

 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Preparació activitat Realització dia Claustre Avaluació 

Curs 22/23 Preparació activitat Realització dia Claustre Avaluació 

Curs 23/24 Preparació activitat Realització dia Claustre Avaluació 

Integració    

 

Necessitats: 

Es necessita involucrar i implicar a tota la comunitat educativa si es vol obrir un vertader espai de debat que 

vagi més enllà del curs de Promoció d’igualtat de gènere. Aquesta necessitat apareix com el gran repte per a 

l'únic centre de les illes balears on s’imparteix el cicle de PIG.  

Resultat esperat: 

El que s’espera és arribar a un procés coeducatiu sincer que s’ha d’integrar dins les accions, rutines, 

dinàmiques del centre. Esperem ampliar el debat de la coeducació més enllà del cicle de Promoció d’Igualtat 

de gènere. Foment de la coeducació al centre. 

Persona responsable: 

Comissió de coeducació amb la Comissió de convivència. 

Avaluació: 

Intenta fer una rúbrica d’avaluació que incorpori indicadors i una progressió que consideris assumible al llarg 

de tres cursos escolars 

 

Activitat Indicador Si En procés No 

Espai cohesió S'ha generat un espai de debat     

Forum S'ha generat un espai de debat     

 

Acció 2: Material per a nou professorat 

Objectius: 

6. Sensibilitzar i formar a la comunitat educativa en l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

8. Sensibilitzar sobre l’ús equilibrat d’espais i temps per ambdòs sexes. 

9. Aprendre a valorar i reconèixer el centre com a espai de relació, convivència i espai segur. 

11. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar. 

Activitats: 

-Infografia sobre ús no sexista del llenguatge 

-Decàleg de centre 

-Formulari de satisfacció 

-Protocol d’acollida de nou professorat 
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Descripció: 

Aquesta acció consta de diferents nivells: 

a. Creació d’infografia per fomentar l’ús del llenguatge no sexista. Els agents implicats són la 

comissió lingüística i la comissió de coeducació. La metodologia serà crear aquesta infografia per a 

presentar-la al professorat nouvingut com a guia pràctica i visual. En aquesta infografia apareixen 

exemples de llenguatge no sexista per tal de fomentar l’ús d’aquest en l’àmbit professional. Els 

materials que s’utilitzaran per a la creació s’acordaran entre la comissió de coeducació i la comissió 

lingüística. Alguns exemples poden ser les guies que s’adjunten en l’annex 1. El resultats 

esperats, són, en primer lloc, obtenir una guia que sigui una eina visual i útil per al professorat 

nouvingut. En segon lloc, el que s’espera és que la guia ajudi a aquest professorat a poder fer ús 

d’un llenguatge no sexista en la seva pràctica docent.  

b. Creació d’un decàleg de coeducació del centre. Els agents implicats són la comissió de 

coeducació. La metodologia serà crear un decàleg per a presentar-la al professorat nouvingut. Els 

materials que s’utilitzaran per a la creació s’acordaran a la comissió de coeducació. Un exemples 

pot ser el que s’adjunta en l’annex 1. El resultats esperats, són, en primer lloc, obtenir un decàleg 

que s'impulsarà des de la comissió de coeducació.  

c. Creació d’un Google Formulari per valorar la utilitat d’aquests documents i de la informació rebuda 

per part de la comissió de coeducació. Els agents implicats són la comissió de coeducació. La 

metodologia que s’utilitzarà és crear un Google Formulari per tal de valorar si aquestes eines han 

estat d’utilitat per al professorat. Els resultats esperats és tenir un feedback per tal de millorar els 

documents o procediments.  

d. Demanar a la comissió de qualitat la inclusió de la comissió de coeducació en el protocol d'acollida 

del professorat nou. Els agents implicats són la comissió de coeducació. La metodologia serà fer 

una petició a la comissió de qualitat. Els resultats esperat són que s’inclogui a la comissió de 

coeducació en el protocol de benvinguda del professorat nouvingut per tal de donar a conèixer les 

seves funcions i documents. 

Temporització: 

 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22  Creació infografia per a l’ús 

del llenguatge no sexista 

Creació infografia per a l’ús del 

llenguatge no sexista 

 

Demanar a la comissió de 

qualitat la inclusió de la 

comissió en el protocol de 

benvinguda. 

 

Crear Google Formulari per 

avaluar la utilitat. 

Curs 22/23 Ús de la infografia per part 

de la comissió lingüística i 

de coeducació en les 

reunions d’acollida 

Creació d’un decàleg de 

coeducació del centre 

Creació d’un decàleg de 

coeducació del centre 

 

Passar Google Formulari per 

avaluar la utilitat. 

https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/
https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/
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 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 23/24 Ús de la infografia de la 

infografia i el decàleg de 

coeducació del centre en 

les reunions d’acollida 

 Passar Google Formulari per 

avaluar la utilitat. 

 

Integració La presentació d’aquests 

documents i de les funcions 

de la comissió passen a ser 

part del protocol de 

benvinguda al professorat 

nouvingut. 

 Passar Google Formulari per 

avaluar la utilitat. 

 

Necessitats: 

El que es necessita per tal que pugui sortir endavant la infografia i el decàleg són hores on les persones de 

la comissió de coeducació (i la comissió lingüística en el cas de la infografia) es puguin reunir i treballar-hi.  

Quant als recursos, es poder fer servir els que s’adjunten en l’annex 1 com a suport. També s’haurà de crear 

a través de Google Forms un formulari per tenir feedback del professorat nouvingut del protocol de 

benvinguda. Una vegada estigui creat el material, el que es necessita és que cada any, quan es fa la 

benvinguda al professorat nou, es dugui a terme el protocol. 

Resultat esperat:  

El que s’espera el curs 2021-2022, és crear una infografia per a l’ús del llenguatge no sexista visual i útil 

juntament amb la comissió lingüística i demanar a la comissió de qualitat la inclusió de la comissió en el 

protocol de benvinguda. 

En el curs 2022-2023 s’espera presentar aquesta infografia a les reunions d’acollida i crear un decàleg de la 

comissió de coeducació.  

En el curs 2023-2024 s’espera presentar la infografia i el decàleg de la comissió de coeducació en el protocol 

de benvinguda i que s’integri en aquest protocol de benvinguda del professorat nouvingut.  

Persona responsable: 

La comissió de coeducació durà a terme l’avaluació de l’acció una vegada es tingui tot el material preparat 

(2022-2023 per la infografia i, a partir del 2023-2024, per la infografia i el decàleg). 

Per saber si la infografia i el decàleg ha estat útil, es passarà un qüestionari al professorat nouvingut a 

través de Google Forms. Les preguntes poden ser: 

- Ha estat útil la informació de la infografia? (Sí/No/En algunes ocasions) 

- L’has tingut en compte per a la preparació de material i a les sessions? (Sí/No/En algunes ocasions) 

- Què es pot millorar? (pregunta oberta) 

 

 

 

 

https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/
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Avaluació: 

 

Activitat Indicador Sí S’ha fet alguna part No 

Crear una infografia  

(Curs 2021-2022) 

S’ha creat una infografia    

Demanar a la comissió de 

qualitat la inclusió de la 

comissió de coeducació al 

protocol de benvinguda del 

professorat nouvingut 

S’ha demanat a la comissió de 

qualitat la inclusió de la 

comissió de coeducació al 

protocol de benvinguda del 

professorat nouvingut 

   

Crear Google Formulari per a 

l’avaluació 

S’ha creat el Google Formulari    

Presentar la infografia al 

professorat nouvingut 

(A partir del curs 2022-2023) 

S’ha presentat la infografia al 

professorat nouvingut 

   

Crear un decàleg (2022-2023) S’ha creat un decàleg    

 

Annex 1 
Guies per l’ús no sexista del llenguatge: https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/ 

Guia d’ús no sexista del llenguatge. Bcn Antimasclista 

Exemple de decàleg: 

https://twitter.com/bcoeducacio/status/1314540215344693248 

 

 

 

Acció 3: Instàncies a l’administració 

Àrea: Instàncies a l’administració 

Objectius generals 

2.  Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó de sexe, orientació 

afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

6.  Sensibilitzar i formar a la comunitat educativa en l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

9.  Aprendre a valorar i reconèixer el centre com a espai de relació, convivència i espai segur. 

 

Objectius específics 

1. Iniciar contacte amb IBDona i Convivèxit per a plantejar accions conjuntes per visibilitzar la necessitat 

de l’ús del llenguatge no sexista dins l’Administració. 

2. Sensibilitzar i comunicar a l’Administració la importància de: 

- l’ús del llenguatge no sexista en les publicacions que arriben al centre (instruccions, resolucions). 

- la paritat en el plec de condicions del personal de les empreses de neteja. 

3. Donar a conèixer a l’Ajuntament de Marratxí la necessitat de tenir un espai exterior del centre accessible 

i segur. 

 

 

 

https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/sites/default/files/decaleg-llenguatgeinclusiu-v20.pdf
https://twitter.com/bcoeducacio/status/1314540215344693248
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Activitats: 

L’acció 3 consta de les següents activitats: 

● Enxarxa’t  

● #sonllebresegur    @sonllebreaccessible     

 

Descripció: 

● Enxarxa’t 

- Demanar una reunió amb Convivexit i IBDona en relació a aquest tema. Creació d’un espai 

comú de diàleg per proposar una acció conjunta. 

- Detectar i comunicar evidències de l’ús del llenguatge sexista en les publicacions que arriben al 

centre (instruccions, resolucions). Fer-ne escrit argumentat. Convocar reunió amb responsables 

de l’administració prèvia comunicació escrita per sol·licitar millora en aquest tema. 

- Revisar documentació del centre des de la perspectiva de gènere detectant i modificant el 

llenguatge sexista. 

- Sol·licitar a la Conselleria que tingui en compte la normativa sobre igualtat en el plec de 

condicions alhora de seleccionar les empreses de neteja i del personal administratiu i de 

serveis. Discriminació positiva i paritat no perpetuar la feminització d’aquest sector. 

- Comunicar la necessitat d’introduir accions per reduir el biaix de gènere en els elements de 

promoció dels cicles o accions que el reverteixin. 

 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Informar departament 

sobre la recollida  

d’evidències en normativa i 

documentació. Crear 

document recollida Drive. 

 

- Seguir amb la recollida. 

Sol·licitud a l’Ajuntament de 

Marratxí per a plantejar el problema 

de la il·luminació en el trajecte del 

c/ Inés Ribera on està ubicat el 

centre. 

Reunió amb Convivexit i 

IBDona 

Iniciar revisió documentació 

centre des de la perspectiva de 

gènere per detectar i modificar 

el llenguatge sexista. 

Curs 22/23 - A partir de la reunió amb 

Convivèxit i IBDona 

planifica les accions. 

- Continuar al revisió de 

documentació de centre i 

plataformes  per detectar i 

modificar el llenguatge 

sexista. 

-  

Sol·licitud a la conselleria que tingui 

en compte la normativa sobre 

igualtat en el plec de condicions en 

selecció d’empreses de neteja i del 

personal administratiu i de serveis. 

Discriminació positiva i paritat no 

perpetuar la feminització d’aquest 

sector. 

Acció amb Convivèxit i IBDona. 

- Continuar al revisió de 

documentació de centre i 

plataformes  per detectar i 

modificar el llenguatge 

sexista. 

 

Curs 23/24 Comunicar administració 

per comunicar evidències 

de l’ús del llenguatge 

sexista en les publicacions 

que arriben al centre. 

Comunicar a l’administració la 

necessitat d’introduir accions per 

reduir el biaix de gènere en els 

elements de promoció dels cicles de 

la nostra família o accions que el 

reverteixin. 

 

Integració    
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● #sonllebresegur    @sonllebreaccessible.    

1. Sol·licitud a l’Ajuntament de Marratxí per a plantejar el problema que genera en l’alumnat la 

deficient o nula il·luminació en el trajecte del c/ Inés Ribera on està ubicat el centre.  

2. Demanar que es valori de la possibilitat de fer arribar un minibus de l’ATIB tal com funciona a la 

darrera aturada del bus al Pont d’Inca. 

Temporització: 

Necessitats 

● Temps de coordinació. Garantir els espais dins horari. 

● Més coneixements sobre tota la normativa que regula i que es pot reclamar a l’administració sobre el 

llenguatge no sexista. O es pot fer un recordatori, en cas de recomanacions, per a què es posi en 

valor.  

● Implicació del professorat  

● Que les persones que inicien aquest pla d’igualtat siguin les mateixes que el continuen els cursos 

vinents. 

Resultat esperat: 

- Reunió amb IBDona i Convivexit per tractar el tema llenguatge inclusiu: acció comuna. 

- Enviament escrit a Conselleria d'educació sobre llenguatge inclusiu en la documentació publicada. 

- Enviament escrit a l'administració sobre normativa sobre igualtat en el plec de condicions alhora de 

seleccionar les empreses de neteja i del personal administratiu i de serveis. 

- Millora de l’espai exterior del centre pel que fa a la il·luminació. 

Persona responsable: 

● Dues persones responsables de la comissió de coeducació faran la coordinació, el seguiment i 

avaluació de l’acció.  

● La direcció del centre facilitarà el contacte i accés a l'Administració  

Avaluació  

Activitat Indicador 1 punt 2 punts 3 punts 

Enxarxa’t  Convocatòria reunió xarxa. 

Acció conjunta 

Instància sobre el llenguatge no sexista 

Registre d'entrada de la instància tramesa a 

l’Administració 

   

Paritat Excel dissenyat per a la recollida d’evidències i 

informe extret d’aquestes. 

Instància a l’administració  

Registre d’entrada de la instància tramesa a 

l’Administració 

   

#sonllebresegur 

#sonllebreaccessible. 

 

Instància a l’administració  

Registre d’entrada de la instància tramesa a 

l’Administració 
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Acció 4. Punt de recollida 

Objectius: 

8. Sensibilitzar sobre l’ús equilibrat d’espais i temps per ambdós sexes. 

9. Aprendre a valorar i reconèixer el centre com a espai de relació, convivència i espai segur. 

Activitat 

Descripció 

Establir un punt físic en el hall del centre per promocionar que les persones comparteixin vehicle per 

desplaçar-se al centre.  

Els agents implicats serà el propi alumnat, i el primer dia la comissió de coeducació, aprofitant les 

jornades d’acollida, serà qui explicarà el funcionament.  

La metodologia serà la següent: l’alumnat que no tengui cotxe podrà esperar en el punt quan acabin les 

classes per tal de compartir vehicle amb altre alumnat del centre. A més, devora el punt de recollida (que 

estarà marcat en el terra amb un creu), hi haurà un suro que explicarà el funcionament, acompanyat d’una 

graella on l’alumnat podrà deixar apuntat el seu nom, punt de partida, si el cicle és de matí o horabaixa, el 

seu número de telèfon i si cerca o aporta vehicle pel desplaçament. D’aquesta manera, l’alumnat podrà 

posar-se en contacte.  

Els materials necessaris seran: adhesiu per fer la creu enterra, un suro i la graella (annex 1).  

El resultat esperat és que l’alumnat comparteixi cotxe i així minvi la sensació de por/inseguretat a l’hora 

de desplaçar-se al/del centre (sobretot en horari d’horabaixa). 

Temporització 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Establir el punt de recollida i 

explicar el funcionament. 

Crear Google Formulari 

per a fer l’avaluació 

Passar avaluació 

Curs 22/23 Introduir canvis si escau. Explicar el 

funcionament del punt de recollida 

en les jornades d’acollida. 

 Passar avaluació 

Curs 23/24 Introduir canvis si escau. Explicar el 

funcionament del punt de recollida 

en les jornades d’acollida. 

 Passar avaluació 

Integració Introduir canvis si escau. Explicar el 

funcionament del punt de recollida 

en les jornades d’acollida. 

 Passar avaluació 

 

Necessitats 

Per a la posada en marxa de l’acció només es necessita establir el punt en el hall i avisar a les tutories per 

tal de posar-ho en funcionament.  
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Resultat esperat  

El resultat esperat és que l’alumnat conti amb un punt on acudir per tal de poder compartir vehicle més enllà 

del propi grup classe. D’aquesta manera, es dinamitza també el contacte intercicles de l’alumnat. Per tal que 

es mantengui durant els cursos, s’hauria d’explicar el seu funcionament a principi de cada curs. S’hi podria 

incloure l’alumnat de segon quan es fa l’acollida de l’alumnat de primer. 

Persona responsable 

Aquesta acció i la seva avaluació l’ha de desenvolupar la comissió de coeducació.  

 

Avaluació  

Es podria fer a través d’un google formulari i passar-ho a final del primer trimestre on es demana: 

És útil el punt de recollida per a compartir vehicle? Sí/No 

Tens alguna proposta per a millorar el funcionament? (pregunta oberta) 

Annex 1: 

 

NOM 

RECORREGUT: 

De CIFPSon llebre 

a: 

HORARI 

(fes una creu) 

 

TELÈFON 

CERQUES O OFEREIXES 

VEHICLE? (fes una X) 

Matí Tarda Cerc Ofereixo 

       

       

 

 

Acció 5: Racó de coeducació 

 

Objectius: 

4. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència masclista. 

5. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència lgtbifòbica. 

7. Implicar i formar la comunitat educativa en el disseny i l’ús de materials didàctics inclusius. 

10. Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral, prevenir conductes 

violentes, evitar infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats i evitar la discriminació 

per orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

Activitat: Racó de coeducació 

 

Descripció: 

Per tal de diferenciar un espai en el centre destinat a la comissió de coeducació i acompanyament afectiu-

sexual, els agents implicats/des seran la comissió de coeducació. Per tal de fer-ho serà necessari 

determinar quin espai es pot utilitzar i després diferenciar-lo. Si és un despatx, els materials que seran 

necessaris són un cartell a la porta i una bústia on l’alumnat pot participar de la comissió, 

recopilació/comprar material relacionat amb la comissió, com pugui ser un maletí amb material per fer 

educació afectivosexual i material bibliogràfic i audiovisual referent amb la coeducació.  
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El resultat que s’espera és que la comunitat de Son Llebre distingeix aquest espai com el racó de 

coeducació i que hi pugui accedir. 

Temporització: 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Seleccionar 

l’espai 

Fer la bústia i determinar el mobiliari que 

hi haurà i comprar el material necessari 

Muntar l’espai 

Curs 22/23 Dinamitzar-lo Dinamitzar-lo Dinamitzar-lo 

Curs 23/24 Dinamitzar-lo Dinamitzar-lo Dinamitzar-lo 

Integració Dinamitzar-lo Dinamitzar-lo Dinamitzar-lo 

Necessitats: 

El que es necessita per a què l’acció es posi en marxa és determinar l’espai físic on s’ubicarà la comissió. 

Una vegada seleccionat l’espai, només s’ha de distingir com a racó de coeducació amb el mobiliari, material, 

decoració a les parets, la bústia, etc. Serà necessari que la comissió es pugui reunir per tal d’anar prenent 

decisions relacionades amb l’espai, i per això es programa durant tot el curs.  

Resultat esperat  

El que s’espera és diferenciar un espai del centre destinat a la comissió de coeducació, on es trobi tot el 

material de referència i la bústia, instrument mitjançant el qual la comissió va fent preguntes/propostes i 

l’alumnat pot participar.  

Persona responsable 

Aquesta acció i la seva avaluació l’ha de desenvolupar la comissió de coeducació i l’alumnat i professorat del 

cicle de PIG.  

Avaluació  

Activitat Indicador Sí En procés No 

Cercar l’espai S’ha escollit un espai destinat a la comissió    

Obtenir material S’ha comprat el material (bústia, imatges, 

taula, cadires, sofà, maletí, etc.)  

   

Muntar S’ha col·locat el material en l’espai destinat 

al racó de coeducació 
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Acció 6: Reducció del biaix de gènere en l’accés als cicles del CIFP Son Llebre 

Objectius: 

1. Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre gèneres en la pràctica docent. 

2. Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó de sexe, orientació 

afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

3. Fomentar la corresponsabilitat. 

Activitats: 

Materials gràfics 

Vídeo anual 

Descripció: 

Es tracta de tenir en compte aquest fet a l’hora de promocionar els cicles des del centre: Revisió tríptics, 

Atenció vídeos, portes obertes, … I dissenyar les accions de promoció (Totes i cadascuna ) per tal de reduir 

el biaix de gènere dels cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat. 

La promoció d’estudis és l’eina fonamental que té el centre per tal de projectar la imatge que es vol donar 

dels cicles que s’imparteixen. Professorat i alumnat han de col·laborar per tal d'aconseguir un disseny 

d’accions de promoció que tendeixi a reduir el biaix de gènere. 

La metodologia per a desenvolupar aquestes accions ha de partir d’un debat de la comunitat educativa en el 

conjunt on es tracti la imatge que volem donar dels cicles que impartim.  

 

a) Revisió i confecció de materials gràfics:  

Els agents implicats són: La comissió de coeducació, juntament amb la comissió lingüística, farà una 

anàlisi i proposta de nou material amb atenció en reduir el biaix de gènere al centre. 

b) Vídeos de promoció:  

També en els vídeos que cada any es fan amb l’alumnat per promocionar els estudis del centre es 

tractarà el tema per tal d'introduir-ho a la promoció. 

Els agents implicats són: La comissió de coeducació en relació amb les tutories/ cicles. 

Temporització: 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Anàlisi material gràfic del 

centre. 

Anàlisi material gràfic 

del centre. 

 

Proposta de millora dels tríptic. 

Participar en la preparació vídeos. 

Avaluació: Biaix de gènere 

Curs 22/23 Avaluació any anterior Preparació Promoció Portes obertes i promoció: 

Participar en la preparació vídeos. 

Avaluació. 

Curs 23/24 Avaluació any anterior Preparació Promoció Portes obertes i promoció 

Preparació vídeos. 

Avaluació. 

Integració Avaluació any anterior Preparació Promoció Portes obertes i promoció 

Preparació vídeos. 

Avaluació. 
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Necessitats: 

La implicació de tota la comunitat educativa per tal de plantejar la imatge que es vol donar dels cicles és 

fonamental per tal de desenvolupar aquesta acció per a aquesta implicació és del tot necessari preveure 

temps per fer-ho possible: Les reunions d’equips docents introduïran aquest tema i ‘han de calendaritzar 

reunions per a la revisió de material: 

Reunions comissió de coeducació amb comissió lingüística: Una per trimestre. 

Resultat esperat  

El resultat esperat és un progressiu replantejament del perfil dels nostres cicles i de la projecció que volem 

donar des del centre.   

Persona responsable 

Comissió d’activitats extraescolars, comissió de coeducació, tutoríes i comissió lingüística. 

Avaluació  

Intenta fer una rúbrica d’avaluació que incorpori indicadors i una progressió que consideris assumible al llarg 

de tres cursos escolars 

 

Activitat Indicador Si No En procés 

Material gràfic S’ha revisat material gràfic    

Material audiovisual S'ha informat    

 

 

 

Acció 7: Activitats de la comissió de coeducació 

Objectius: 

1. Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre gèneres en la pràctica docent. 

2. Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó de sexe, orientació 

afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

3. Fomentar la corresponsabilitat. 

4. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència masclista. 

5. Sensibilitzar, implicar i formar contra qualsevol forma de violència lgtbifòbica. 

6. Sensibilitzar i formar a la comunitat educativa en l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

7. Implicar i formar la comunitat educativa en el disseny i l’ús de materials didàctics inclusius. 

8. Sensibilitzar sobre l’ús equilibrat d’espais i temps per ambdós sexes. 

9. Aprendre a valorar i reconèixer el centre com a espai de relació, convivència i espai segur. 

10. Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral, prevenir conductes violentes, 

evitar infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats i evitar la discriminació per 

orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

11. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar. 

Activitats: 

-Posada en funcionament comissió coeducació anual  

-Dinamització de l’alumnat  
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Descripció: 

1. Posada en marxa de la comissió de coeducació. 

2. Es constitueix la comissió a principi de curs. La metodologia que es seguirà és la següent: es 

programen les activitats previstes en el pla d’igualtat per el curs corresponent (tenint en compte el 

25N, 8M i 17 de maig) i s’elabora la memòria a final de curs avaluant el procés. Els agents 

implicats són la comissió de coeducació i representació de l’equip directiu. El resultat esperat és 

tenir una planificació pel bon funcionament de la comissió.  

3. Dinamitzar l’alumnat per a la participació en la comissió a través d’activitats com fòrums, trobades, 

debats, etc. 

 

Temporització: 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Curs 21/22 Constitució comissió i presentació a 

l’alumnat de la comissió 

Activitat 25N 

Acció per engrescar l’alumnat. 

Activitat 8M 

Activitat 17M 

Memòria 

Curs 22/23 Constitució comissió i presentació a 

l’alumnat de la comissió 

Activitat 25N 

Acció per engrescar l’alumnat. 

Activitat 8M 

Activitat 17M 

Memòria 

Curs 23/24 Constitució comissió i presentació a 

l’alumnat de la comissió 

Activitat 25N 

Acció per engrescar l’alumnat. 

Activitat 8M 

Activitat 17M 

Memòria 

Integració Constitució comissió i presentació a 

l’alumnat de la comissió 

Activitat 25N 

Acció per engrescar l’alumnat. 

Activitat 8M 

Activitat 17M 

Memòria 

Necessitats 

És necessari que hi hagi professorat i alumnat motivat per formar part d’aquesta comissió, espais i temps 

per trobar-se de manera trimestral.  

Resultat esperat  

El que s’espera és que tot l’alumnat i professorat conegui la comissió per formar-hi part. 

Persona responsable 

La comissió de coeducació serà la responsable d’aquesta acció. 

Avaluació  

Activitat Indicador Sí En procés No 

Constituir la comissió S’ha constituït la comissió    

Participació alumnat L’alumnat s’ha engrescat a 

participar a la comissió 
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Alumnat com a comissió 

de coeducació 

Hi ha alumnat que forma part 

de la comissió 

   

Memòria S’ha realitzat la memòria final    

 

 

 

6. Fases i atribució de responsabilitats 

 

 

Fase Qui Quan Com 

Elaboració Comissió coeducació abril-juny 2021 Feina interna de la comissió amb 

acompanyament extern 

Aprovació Equip Directiu 29 juny-juliol 2021 Aprovació del Claustre (aspectes 

educatius) i Consell Social (resta 

d’aspectes) 

Programació curs 

2021-2022 

Comissió coeducació setembre-octubre 2021 A partir del Pla 

Seguiment 1 i 

avaluació 1 

Comissió Coeducació juny 2022 Memòria i presentació al Claustre i 

Consell social 

Programació curs 

2022-2023 

Comissió coeducació setembre-octubre 2022 A partir del Pla i memòria curs 

anterior 

Seguiment 2 i 

avaluació 2 

Comissió Coeducació juny 2023 Memòria i presentació al Claustre i 

Consell Social 

Programació curs 

2023-2024 

Comissió coeducació setembre-octubre 2023 A partir del Pla i memòria curs 

anterior 

Avaluació final i 

integració  

Comissió Coeducació 

Equip Directiu 

juny 2024 Memòria i integració al Pla 

Estratègic i presentació al Claustre i 

Consell Social. 
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7. Document annex 

 

- Aprovació Consell Social 

 

 

 

 


