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A qui van dirigides les Jornades?

Les Jornades pretenen facilitar i promoure un espai de debat, 
reflexió i intercanvi d’experiències sobre el món educatiu des 
d’una visió àmplia, que pugui interessar a diferents agents, equips 
directius i docents, i també famílies i professionals relacionats 
amb l’educació.

Inscripcions
A través del formulari https://ja.cat/ferreriguardia fins al 4 
d’octubre de 2021, indicant a quin dels tallers  voldreu assistir.

En el cas que les jornades puguin ser presencials:  

· Les activitats es desenvoluparan a la Sala d’actes de l’Institut 
d’Alella, també amb inscripció prèvia.
· L’AFA de l’Escola Fabra i l’AFA de l’Escola la Serreta oferiran 
espai de canguratge per a les famílies que ho necessitin, amb 
inscripció prèvia.



Educar en valors d’igualtat a través de la coeducació

Dimarts 19 d’octubre 

EDUCAR EN VALORS D’IGUALTAT

17 a 17.15 h 

Presentació i benvinguda, a càrrec de Teresa Vilaró, regidora d’Educa-
ció de l’Ajuntament d’Alella.

17.15 a 18.15 h 

Que entenem per Coeducació? Perspectiva històrica i reptes actuals 
per transmetre valors d’igualtat

Xerrada debat amb Mercè Otero Vidal, professora jubilada, formado-
ra i assessora en coeducació i pedagogies feministes. Traductora de 
textos clàssics i autora d'articles de ginecocrítica. Activista feminista 
en el Centre de documentació de Ca la dona, i Mariona Zamora 
Juan, antropòloga social, especialitzada en teoria política feminista 
i polítiques d’igualtat amb perspectiva de gènere i feminista a 
l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. 
S’ha format, treballat i escrit en l’àmbit de la coeducació i la 
transformació organitzacional proequitat de gènere. És sòcia funda-
dora de L’Esberla, on treballa de formadora, facilitadora i consultora. 

18.15 a 18.30 h 

Torn obert de paraula.

18.30 a 20.30 h 

Taula rodona amb experiències coeducatives

• “L'espai, agent coeducador” per Equal Saree, equip d’arquitectes i 
investigadores feministes especialitzades en aplicar la perspectiva de 
gènere a l’urbanisme i a l’arquitectura. Els seus projectes volen 
garantir que els espais d’aprenentatge estan dissenyats amb criteris de 
justícia de gènere, de sostenibilitat ambiental i social i d’inclusió. 

• “Programa Win-WIT: Apropant la indústria al talent femení" impulsat 
per la Fundació Bertelsmann, fundació que lidera processos de 
reforma i desenvolupa projectes innovadors en àmbit cultural, social, 
polític, econòmic i educatiu liderant, molt especialment, projectes 
d’ocupació juvenil

• “Programa de formació Coeduca’t: projecte de transformació de 
l'educació i l'Escola des de la  coeducació i la  perspectiva de gènere” 
del Departament d’Educació a càrrec de Maria Cristina Furió Rubio, 
formadora del programa al Servei Educatiu del Vallés Oriental-Mares-
me i Coordinadora de coeducació i Professora a l'Institut Celestí 
Bellera, a Granollers. S'exposaran els objectius i continguts del progra-
ma,i algunes de les actuacions més innovadores desenvolupades en 
Escoles i Instituts incidint també sobre els reptes que aquesta transfor-
mació planteja.

Dimecres 20 d’octubre 

TALLERS PRÀCTICS SOBRE COEDUCACIÓ

17.15 a 19.15 h

Tallers pràctics sobre Coeducació

Els tallers són gratuïts però cal inscripció prèvia a través del través 
del formulari https://forms.gle/mGS9NJw4ZZtQyguC8 abans del 4 
d’octubre de 2021 indicant a quin taller assistireu. Obert a tot el 
públic.

• Taller 1: “La coeducació a la petita infància: contes, espais i 
materials". Aquest taller pràctic oferirà eines i recursos per a 
revisar la pràctica educativa des d’una perspectiva de gènere i 
coeducativa tot incentivant  a la reflexió pedagògica. A càrrec de 
Coeduccació, cooperativa que treballa per la transformació educa-
tiva des d’una perspectiva de gènere. 

· Activitat dirigida a educadores d’infants de 0 a 6 anys, i a 
professionals i famílies que hi tinguin interès.
· Previst en format telemàtic, si es pogués fer presencial es 
faria a l’ aula polivalent de la LLIM ELS PINYONS.

• Taller 2: “Aprenentatges a la pantalla” introducció a la coeduca-
ció audiovisual on es facilitaran eines per a una anàlisi crítica dels 
processos de configuració de la representació de les feminitats i 
les masculinitats. En aquesta sessió es proposa qüestionar la 
recepció audiovisual automatitzada per garantir una mirada activa 
i una actitud responsable en la nostra relació, individual i col·lecti-
va, amb el món de les imatges. A càrrec de Drac Màgic, cooperati-
va dedicada a la divulgació de la cultura audiovisual.

· Activitat dirigida a mestres de primària, famílies i professio-
nals interessades en la temàtica.
· Previst en format telemàtic, si es pogués fer presencial es 
faria a una aula de l’Institut d’Alella.

• Taller 3: “Remoure els imaginaris- Una introducció a la coedu-
cació audiovisual”  En una cultura en què la transmissió de valors 
té lloc en gran part en la incessant producció d’imatges, és impor-
tant parar atenció a la representació de la masculinitat, la femini-
tat i les diversitats dels audiovisuals que veuen els i les joves. En 
aquesta sessió es proposa posar sota la lupa els continguts andro-
cèntrics per tal de qüestionar la recepció audiovisual automatitza-
da i fomentar una mirada activa i una actitud responsable en la 
nostra relació, individual i col·lectiva, amb el món de les imatges. 
A càrrec de Drac Màgic, cooperativa dedicada a la divulgació de 
la cultura audiovisual

· Activitat dirigida a personal docent de secundària, famílies i 
professionals interessades en la temàtica.
· Previst en format telemàtic, si es pogués fer presencial es 
faria a una aula de l’Institut d’Alella.

19.15 a 20 h

Posada en comú dels aprenentatges clau dels tallers que s’han 
desenvolupat

Dinàmica col·laborativa i interactiva  per posar en comú els 
aprenentatges clau dels diferents tallers realitzats. Dinamitzat 
per algunes membres de la Comissió organitzadora de les 
Jornades Ferrer i Guàrdia del Consell Educatiu Municipal 
d’Alella. 

Dijous 21 d’octubre 

LA COEDUCACIÓ I LA TRANSVERSALITAT DEL 
GÈNERE

17.15 a 18.30 h

Com acompanyar en el respecte a les diversitats de gènere des 
de la coeducació? 

Xerrada organitzada per l'AFA de l'Escola La Serreta i l'AFA 
Escola Fabra amb la ponència de Sam Fernández- Garrido, amb 
estudis de biologia, fa investigació en gènere i diversitat i és 
especialista en estudis feministes i antropologia mèdica. 
Activista transfeminista que ens parlarà de com la Coeducació 
també és una estratègia que cerca l’eliminació  de tota mena de 
discriminació per raó de gènere o orientació afectivosexual i el 
respecte de la diversitat de totes les persones.

18.15 a 18.30 h 

Torn obert de paraula. 

Divendres 22 d’octubre 

CLOENDA JORNADES AMB ESPECTACLE 
FAMILIAR

17.30 a 18.30 h

Espectacle “També Rosa i Blau” de la Companyia Fes-t’ho com 
vulguis. Teatre familiar al parc de l’Hort de la Rectoria, al costat de 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Al país dels colors, cadascú té la seva 
manera de ser, però a en Rosa i a en Blau els personatges incolors 
els tenen ben fregits..., però un dia decidiran capgirar-ho tot. 


