Jornades en línia

“La coeducació, claus per al desenvolupament sostenible”
Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament, ISCOD - UGT Illes Balears

Durada
8 hores

Dates

4, 5 i 6 de novembre de 2020

Horari

Dimecres, 16.30 h - 19.20 h; dijous, 16.30 h - 19.00 h, i divendres, 16:30 h - 19.10 h
Formació homologada per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

CONTINGUTS
Dimecres 4 de novembre
• Objectius

de desenvolupament sostenible. La importància de l’educació de les nenes i les dones per al
desenvolupament. Estratègies de formació coeducatives per evitar la discriminació i la violència contra
les dones.
• A
 nàlisi de la realitat del centre educatiu i l’aula amb les ulleres de gènere. El currículum ocult: què és i
com repercuteix en la formació de l’alumnat.
• Educació mixta i coeducació. Breu recorregut històric. Raons per a una educació en igualtat.

Dijous 5 de novembre
• De la desigualtat social a la realitat de l’aula. Principis, objectius i estratègies coeducatives.
 om incorporar la igualtat a la quotidianitat de l’aula. Propostes pràctiques per a la gestió de l’espai, el
• C
llenguatge, les relacions, els continguts.
• A
 prendre a relacionar-se en igualtat per prevenir la violència de gènere. Ensenyar a estimar amb bons
tractes.

Divendres 6 de novembre
• Metodologia dialògica per desenvolupar actituds i valors d’igualtat.
• Protocol d’actuació davant situacions de discriminació i prevenció de violència de gènere.

ISCOD - UGT Illes Balears
C/ de Font i Monteros, 8, 07003 Palma
Tel.: 971 764 488, ext. 5001
solidaritzat.wordpress.com
www.iscod.org

DOCENTS
Luz Martínez Ten
Llicenciada en Ciències de l’Educació. Estudis de gènere i polítiques socials i migracions. Experta en
igualtat i educació. Secretària de Dona i Polítiques Socials de la FeSP UGT. Ha coordinat campanyes
d’educació en igualtat, així com recerques i programes de formació. Ha participat en diverses publicacions
i és directora del projecte «Les mestres de la República», el documental del qual va guanyar el Goya al
millor documental 2014.

Francesca Salvà Mut
Doctora en Ciències de l’Educació i professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia
de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Coautora del llibre Coeducar i prevenir la violència
de gènere en l’educació secundària obligatòria.

Cristina Ferrer González
Docent, sexòloga, criminòloga, investigadora i experta en gènere. Autora de Dones excepcionals en el
camp de l’educació i coautora de Mestres republicanes, ciutadanes compromeses.

DESTINATARIS
• Personal

docent de tots els nivells educatius.
• Representants

d’associacions de mares i pares d’alumnes.
• R
 esponsables polítics i tècnics del món de l’educació.
• Personal

tècnic d’ONGD (àrea d’educació per al desenvolupament).
• Educadors

o educadores socials.
• Monitors

o monitores de temps lliure.
• Activistes

i membres de moviments socials.
• Qualsevol

persona interessada en la coeducació.

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT
• L es jornades estan emmarcades dins el projecte “Solidaritza’t! Comunitats educatives, agents de canvi
social”, cofinançat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.
• P
 odeu reservar la vostra plaça fins al 2 de novembre, enviant un correu electrònic a solidaritzat@
iscod.org amb l’assumpte Coeducació, en el qual heu d’especificar el nom i llinatges, el DNI, el telèfon,
l’adreça electrònica, l’ocupació i el lloc de feina. A la selecció es prioritzarà el personal docent i es
tindrà en compte l’ordre d’inscripció.
• L a participació és gratuïta i es farà per mitjà d’una eina tecnològica que permeti que coincideixin en el
temps i en directe la totalitat dels participants i el ponent o ponents que pertoquin a cada sessió.
• P
 er acreditar la participació, s’ha de registrar l’assistència dels participants a cada una de les sessions
previstes. Les persones que hagin assistit al 80 % de les jornades rebran un certificat d’assistència.
Aquest certificat l’ha de recollir la persona que l’hagi obtingut, o una persona autoritzada per aquesta,
a la seu de la UGT – Illes Balears.
• A
 mb l’admissió a les jornades es contreu l’obligació d’assistir-hi. Si no s’hi pot assistir, s’ha de comunicar
com a mínim dos dies abans de l’inici de les jornades.
• P
 er a qualsevol informació, l’adreça de contacte és solidaritzat@iscod.org (Laura Castillo).

