COEDUCA-T
PROGRAMA FORMATIU EN
COEDUCACIÓ
Mancomunitat l'Horta Sud
Unidat d'igualtat

La Mancomunitat l'Horta Sud, a través de la Unitat d'Igualtat, vos presenta el
programa formatiu en matèria de coeducació dirigit als municipis de la comarca
l'Horta Sud.
Coeducar consisteix a desenvolupar totes les capacitats, tant de xiquetes com de
xiquets, a través de l'educació. Suposa eliminar estereotips o idees preconcebudes
sobre les característiques que han de tindre les xiquetes i els xiquets, els xics i les
xiques, les dones i els homes. Cada xiquet o cada xiqueta té dret a ser diferent, per
la qual cosa és necessari educar valorant les diferències individuals i les qualitats
personals.
Coeducar, té com a objectiu fer persones dialogants i implica respecte i tolerància,
per la qual cosa és una garantia per a la prevenció de la violència. Educar en el
respecte i la tolerància, en igualtat de condicions, de tracte i d'oportunitats, és
educar per a la democracia.
Amb aquesta iniciativa, la Mancomunitat de l'Horta Sud, aposta per una formació
que contribuïsca a sumar el canvi individual al col·lectiu, per a avançar cap a una
societat en la qual la igualtat siga un valor que promoga un canvi d'actituds tendent
a aconseguir que homes i dones tinguen iguals oportunitats en tots els àmbits.

CATÀLEG DE CURSOS
Taller Coeducació infantil
Taller Coeducació primària
Taller Coeducació secundària
Taller Coeducació batxillerat
Taller Coeducació AMPAS
Taller Coeducació Professorat centres educatius

A continuació podràs veure el contingut i metodologia dels tallers.
Tingues en compte que es poden adaptar a les necessitats de cada entitat.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

CONSIDERACIONS GENERALS
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formatiu de la Unidat d'igualtat

Formadores
La formació s'impartirà per les professionals especialistes en matèria d'igualtat
que formen part de la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat l'Horta Sud.

Metodologia
1. Eminentment pràctica i adaptada al col·lectiu en concret al qual vaja dirigida.
2. Metodologia pràctica que fomente la participació i la comunicació entre les
persones assistents
3. Es realitzaran dinàmiques grupals adaptades al col·lectiu que s'estiga tractant.
4. En finalitzar cada taller, es facilitarà un qüestionari en línia d'avaluació per a
l'alumnat.

Dirigit a
La formació va dirigida tant a Centres educatius, ajuntaments i entitats.
Els tallers s'adaptaran al col·lectiu en concret que la sol·licite.Los talleres se
adaptarán al colectivo en concreto que la solicite.

Dates i horari
La concreció de dates d'impartició i horari s'establirà de forma consensuada,
estant subjecta en tot cas, a disponibilitat per part de la Unitat d'Igualtat de la
Mancomunitat l'Horta Sud.

Recursos necessaris
Sales, cadires, projector, ordinador, accés a àudio i còpies dels exercicis pràctics.

Incorporació com a mòdul
També oferim la possibilitat d'incorporar aquests tallers com a mòdul a incloure en
alguna formació que ja s'estiga realitzant per part de l'ajuntament, empresa,
associacions i centres educatius.

TALLERS COEDUCACIÓ
INFANTIL
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formatiu de la Unidat d'igualtat

Duració i lloc

Dirigit a
Centres educatius, ajuntaments i
associacions

2 Cicle d'Infantil: 5- 6 anys

Cada sessió durarà 1,30 hores
Es podran realitzar una o
diverses de les sessions
La formació es realitzarà en la
seu del centre o entitat
S'adaptarà a les necessitats
del centre o entitat.

Objetius
1. Afavorir el respecte a la diversitat i la diferència.
2. Iniciar en l'observació i exploració de l'entorn amb perspectiva de gènere.
3. Donar suport i acompanyar la labor educativa del professorat.
.

Contingut
1 sesión: Diversidad y diferencia:
-Superhéroes y Superheroínas.
- Las emociones y los sentidos.
2 sessió: Rols i estereotips:
- Els jocs.
- Les professions.
3 sessió: Corresponsabilitat:
- Les tasques domèstiques.
- La Cura : persones, animals i plantes.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERS COEDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formatiu de la Unitat d'igualtat

Dirigit a

Duració i lloc

Centres educatius, ajuntaments i
associacions

Cada sessió durarà 1 hora
Es podran realitzar una o
diverses de les sessions

Cicle de primària de 6 a 13 anys
(sessions adaptades a l'edat i
desenvolupament
cognitiu de l'alumnat).

La formació es realitzarà en la
seu del centre o entitat.
S'adaptarà a les necessitats
del centre o entitat.

Objetius
1. Afavorir el coneixement, la comprensió i el respecte a la diversitat i la
diferència.
2. Promoure les capacitats afectives de l'alumnat a través de
l'autoconeixement i l'empatia.
3. Donar suport i acompanyar la labor educativa del professorat en el
desenvolupament dels valors que fomenten la igualtat efectiva.

Contingut
1 sessió: Autoconeixement:
- El autocura físic i personal.
- Com sóc? com m'agradaria ser?.
- A vegades em sent com si…
2 sessió: Rols i estereotips:
- Si fóra…. (professions i capacitats
personals)
- Com em relacione?: L'amor (família,
amistat i parella).
3 sessió: Coresponsabilitat:
- Les tasques domèstiques.
- La Cura : persones, animals i plantes.
- El Banc d'ajuda.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERS COEDUCACIÓ
SECUNDÀRIA- ESO
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formatiu de la Unitat d'igualtat

Dirigit a

Duració i lloc

Centres educatius, ajuntaments i
associacions

Cada sessió durarà 1 hora
Es podran realitzar una o
diverses de les sessions

Cicle de secundària - ESO de 12 a
15 anys ( sessions adaptades a
l'edat i desenvolupament
cognitiu de l'alumnat).

La formació es realitzarà en la
seu del centre o entitat.
S'adaptarà a les necessitats
del centre o entitat.

Objetius
1. Afavorir el coneixement i la reflexió sobre les causes que provoquen les
desigualtats entre dones i homes.
2. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat.
3. Analitzar el sexisme existent en la nostra societat.
4. Donar suport i acompanyar la labor educativa del professorat en el
desenvolupament dels valors que fomenten la igualtat efectiva.

Contingut
1 sessió: La Igualtat d'oportunitats i tracte:
- La influència dels rols i estereotips de gènere en el desenvolupament dels drets
humans.
- La divisió sexual del treball..
2 sessió:La feminitat i la masculinitat en la nostra societat:
- L'afectivitat i el plaer: L'Amor Romàntic.
- La maternitat i la Paternitat.
- Els mitjans de comunicació
3 sessió: La violència de gènere:
- Tipus de Violència i tipologia de la Violència de gènere.
- Contextos en els quals es produeix la violència de gènere: parella, internet,
mitjans de comunicació.
-Factors de protección.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERS COEDUCACIÓ
SECUNDÀRIA- BATXILLER
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formatiu de la Unitat d'igualtat

Duració i lloc

Dirigit a
Centres educatius, ajuntaments i
associacions
Cicle de secundària – Secundària
de 15 a 16 anys ( sessions
adaptades a l'edat i
desenvolupament cognitiu de
l'alumnat).

Cada sessió durarà 1 hora
Es podran realitzar una o
diverses de les sessions
La formació es realitzarà en la
seu del centre o entitat.
S'adaptarà a les necessitats
del centre o entitat.

Objetius
1. Afavorir el coneixement i la reflexió sobre les causes que provoquen les
desigualtats entre dones i homes
2. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat.
3. Dotar d'eines a l'alumnat per a previndre la violència de gènere.
4. Donar suport i acompanyar la labor educativa del professorat en el
desenvolupament dels valors que fomenten la igualtat efectiva.

Contingut
1.la Igualtat d'oportunitats i tracte:
- L'androcentrisme i el sexisme en la nostra societat.
- El principi de presència equilibrada.
- Dones referents en la nostra societat.
2.la feminitat i la masculinitat en la nostra societat:
- L'afectivitat i el plaer: La Sexualitat en la nostra cultura.
- La maternitat i la Paternitat: corresponsabilitat.
3.la violència de gènere:
- Anàlisi de la Violència de Gènere en diferents contexts:
- Festeig.
- Mitjans de comunicació i xarxes socials.
- Manifestacions culturals.
- Factors de risc i factors de protección.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERS COEDUCACIÓ
AMPAS
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidat de igualtat

Dirigit a

Duració i lloc

Centres educatius, ajuntaments i
AMPAS

Cada sessió durarà 1 hora
Es podran realitzar una o
diverses de les sessions
La formació es realitzarà en la
seu del centre o entitat.
S'adaptarà a les necessitats
del centre o entitat.

Objetius
1. Afavorir el coneixement i la reflexió sobre les causes que provoquen les
desigualtats entre dones i homes.
2. Orientar a les famílies i donar suport a la seua labor educativa per a
afavorir la prevenció de la violència de gènere.
3. Dotar d'eines a les famílies per a garantir la igualtat de tracte i
oportunitats en el seu entorn més pròxim.

Contingut
1 sessió: La Igualtat d'oportunitats i tracte:
- L' androcentrisme i el sexisme en la nostra societat.
- Rols i estereotips: La maternitat i la paternitat.
2 sessió: Eines pràctiques per a educar en igualtat:
- Què fem amb els xics?: noves masculinitats.
- Què fem amb les xiques?: apoderament
- Què puc fer jo?: gestió positiva de les nostres pors i coresponsabilitat.
3 sessió: La violència de gènere:
- Anàlisi de la Violència de Gènere en diferents contextos:
- En la parella: l'amor romàntic.
- En les xarxes socials i internet: El ciberassetjament.
- En les manifestacions culturals: literatura, música, publicitat, etc.
- Què podem fer les famílies?: Factors de risc i factors de protección.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERS COEDUCACIÓ
PROFESSORAT CENTRES
EDUCATIUS
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formatiu de la Unitat d'igualdat

Dirigit a

Duració i lloc

Direcció de centre, figura de
Coordinació d'Igualtat i
Convivència, professorat i
personal de la plantilla del centre
educatiu.

Cada sessió durarà 1 hora
Es podran realitzar una o
diverses de les sessions
La formació es realitzarà en la
seu del centre o entitat.
S'adaptarà a les necessitats
del centre o entitat.

Objetius
1. Afavorir el coneixement i la reflexió sobre les causes que provoquen les
desigualtats entre dones i homes.
2. Orientar al professorat i donar suport a la seua labor educativa per a
afavorir la incorporació de la transversalitat de gènere en el centre
educatiu.
3. Dotar al professorat d'eines pràctiques per a previndre la violència de
gènere

Contingut
1 sessió: La Igualtat d'oportunitats i tracte:
- L' androcentrisme i el sexisme en la nostra societat.
- Rols i estereotips.
- La diversitat com a oportunitat.
- La Coeducació.
2 sessió: Eines pràctiques per a educar en igualtat:
- El llenguatge no sexista.
- El currículum ocult.
- L'organització del centre :
- El Pla Director de Coeducació.
- El Pla de Convivència.
- La Programació anual.
- Espais: aula, pati i menjador.
3 sessió: La violència de gènere:
- Tipologia.
- Contextos en els quals es produeix.
- Els protocols de detecció i actuació.
- El paper del centre educatiu en situacions de violència de gènere.

Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'igualtat:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

Unitat d'Igualtat
C/Cervantes 19
46900 - Torrent
Telf. 663 01 02 39
Email: igualdad@mancohortasud.es
Web: http://www.mancohortasud.es/

