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Dietari de seguiment de les sessions del Grup de Treball 

Títol: Coeducació a secundària curs 2019_20 

Codi:6094011609 

Coordinador/a: Laura Moliner Cobo 
 

 

Sessió 1 17/09/19 

Temes tractats 

 

Acords 

 
 
. 1. Revisió de 
dades i constitució 
del grup de treball. 
 
 2. Concreció dels 
objectius, 
metodologia del 
grup, calendari i 
canals de 
comunicació 
 
 
 
 
 

● 1. Revisió de dades i constitució del grup de treball Es 
comprova que les dades del grup són correctes i es dóna la 
benvinguda a les noves incorporacions. 

● 2. Objectius, metodologia i canals de comunicació  
S’exposa en línies generals el caràcter del grup de treball i la seva 
trajectòria anterior (el grup funciona ininterrompudament des del 
curs 2008-09): Objectiu principal: elaborar materials per a ESO i 
BAT destinats a identificar elements sexistes i androcèntrics 
encara presents en la pràctica educativa i dissenyar mesures i 
iniciatives neutralitzadores que ens ajudin a aconseguir una escola 
més coeducadora; experimentar-los al centre i avaluar-los. Els 
materials poden anar orientats a treballar diferents aspectes de la 
coeducació, com ara:  

o Incloure en els sabers acadèmics els sabers de les 
dones (adequació dels continguts curriculars), fent 
visibles les aportacions de les dones en les diferents 
àrees del saber. 

o Reflexionar sobre com “pesa” el currículum ocult 
(allò que transmetem a les aules no estrictament 
acadèmic: valors). 

o Usar un llenguatge inclusiu (ni sexista ni 
androcèntric) en tots els nostres materials i en la 
nostra pràctica docent. 

o Elaborar estratègies de complicitat amb altres 
sectors de la comunitat educativa: famílies i PAS. 

o Dissenyar activitats i estratègies per denunciar i 
prevenir la violència sexista i fomentar el bon tracte i 
els valors democràtics entre les persones.  

S’explica que es treballaran de forma especial tres efemèrides 
importants: ▪ 

 el 25 de novembre (denúncia i prevenció de la violència 
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sexista) ▪ 
 l’11 de febrer (Dia internacional de la nena/dona i la ciència) ▪  
 i el 8 de març (promoció de valors igualitaris en la nostra 

societat).  
S’explica també que la majoria de materials i accions dissenyades 
pel grup fins ara estan accessibles a tres espais:  

 el moodle del CRP habilitat a tal efecte  
 el moodle “Eduquem per a la igualtat” de l’INS Guindàvols 

(accessible a tothom com a visitant).  
 Espai projectes INS Guindàvols: 

http://portal.institutguindavols.cat/index.php/coeducacio/ 
(en construcció)  

 el bloc “Eduquem per a la igualtat” de l’INS Guindàvols: 
http://blocs.xtec.cat/eduquemperalaigualtat/ (poc actiu 
actualment)  

 al facebook: 
https://www.facebook.com/coeducacio.institutguindavols?fr
ef=ts (poc actiu actualment)  
 

S’explica que el nostre grup de treball té com a objectiu principal el 
disseny i aplicació de materials didàctics de tall coeducatiu, per la qual 
cosa l'organització de les sessions presencials serà una mica 
"particular": de fet les reunions presencials seran poques. Són 
sessions per establir les línies de treball i la posada en comú dels 
resultats obtinguts per cadascú al seu propi centre. La via de 
comunicació habitual serà telemàtica (després de cada reunió 
s'enviarà una acta amb els acords presos i instruccions) i un entorn 
moodle al CRP del Segrià (“Coeducació a secundària”) perquè les 
persones del grup de treball, independentment del centre de 
procedència, puguin compartir els seus materials. L’adreça és: 
http://sesegria.cat/moodle/ 
 Està a l’espai de GRUPS DE TREBALL: Coeducació a secundaria 
Per poder penjar postres mateixes/os els postres materials, tothom 
podrà actuar com administrador/a; les dades per entrar són: 
Usuari/ària: mquintil Contrasenya: coeducacio  
Allí estarà penjat el model de fitxa i altra documentació.  
Al final es tracta de fer un recull amb les activitats de tothom per poder 
usar-les nosaltres i tothom qui en vulgui fer servei. Per tant, la resta 
d'hores seran de feina individual per dissenyar les dites activitats, 
posar-les en pràctica i fer-ne la valoració. Per poder donar cabuda a 
tothom del grup, s'ha triat com a dia de reunió el dimarts.  
Procediment: ▪  

 Descripció i instruccions de l’activitat a través de la FITXA.  
 Farem, si és possible, fotografies (i/o enregistrament 

audiovisual, si algú s’anima) durant desenvolupament de 
l’activitat.  

 Si s’ha produït material didàctic (dossier, preguntes, 
presentacions, etc.) el compartirem (en format pdf)  

 Ho penjarem al Moodle del CRP.  
Establiment del calendari de reunions presencials 

 l’horari de reunió serà de 16.00 a 17.00 (+ 2 hores ¼ de feina 
individual). El calendari de les 7 reunions presencials serà:  
 

http://portal.institutguindavols.cat/index.php/coeducacio/
http://blocs.xtec.cat/eduquemperalaigualtat/
https://www.facebook.com/coeducacio.institutguindavols?fref=ts%20
https://www.facebook.com/coeducacio.institutguindavols?fref=ts%20
http://sesegria.cat/moodle/
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DIA MES TEMA principal 

10 Octubre Constitució del grup de treball 

22 Octubre Preparatòria Dia Intern. Contra la viol. Sexista 

12 Novembre Valoració Dia Intern. Contra la viol. Sexista 

28 Desembre Preparatòria Dia Intern. Nena/dona i ciència 

13 Febrer Preparatòria Dia inetrn. De les dones 

25 Febrer Preparatòria Dia inetrn. De les dones 

10 Març Valoració Dia Intern. De les Dones 

30 Juny Finalització 

 

3. Planificació 
general d’activitats 
curs 19/20 

Es programen les activitats següents (vinculades al PAT):  
 
Max in Love - Alumnat 4t ESO durant el 2n trimestre 
 

 

Sessió 2 
22/10/2019 

Temes tractats 

 

Acords 

Concreció activitats 
al voltant del 25 de 
novembre 

INS GUINDÀVOLS: Activitats relacionades amb el visionat d’uns 
vídeos:  
Pdf activitats: https://drive.google.com/open?id=1pewnbBu6D-
y1drfSFXpYzDMpeBsTblUf 
 

1r 
ESO 

Vídeo: PIROPOS (Recomanat per 1r ESO) pp.60-63 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIrcfepsEPY 

 

2n 
ESO 

Vídeo: LA LLISTA (Recomanat 2n ESO) pp.64-67 

https://www.youtube.com/watch?v=dQ396Br7lKQ 

 

3r 
ESO 

Vídeo: SEXPREADING (Recomanat 3r ESO) pp. 50-53 

https://youtu.be/boEGN39vSC4 

 

4t ESO Vídeo: COM LLIGUEM (Recomanat 4t ESO) pp.54-59 

https://www.youtube.com/watch?v=WENIZIFrfq0 

 

1r 
BATX 

 

 

 Elaboració d’avions de paper (de colors diferents segons els 
cursos). Amb missatges reivindicatius. 

 Acte unitari al pati. Tot el professorat amb el grup que li 
pertoca al pati. 

 Cançó I tu, sols tu. El Diluvi.  
 Rotllana col·lectiva de transmissió d’energia 

https://drive.google.com/open?id=1pewnbBu6D-y1drfSFXpYzDMpeBsTblUf
https://drive.google.com/open?id=1pewnbBu6D-y1drfSFXpYzDMpeBsTblUf
https://www.youtube.com/watch?v=ZIrcfepsEPY
https://www.youtube.com/watch?v=dQ396Br7lKQ
https://youtu.be/boEGN39vSC4
https://www.youtube.com/watch?v=WENIZIFrfq0
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(‘Respecte per un tub’).  
 Llançament d’avions de paper (‘Avions per a la 

igualtat’). Alguns alumnes llegeixen els seus 
missatges. Després recollir els avions per penjar-los 
al centre.  

 Lectura del manifest.  

INSTITUT Lo Pla d’Urgell: 

- Acte unitari de lectura del manifest  

- Activitats pendents a concretar. 

 

INS Joan Solà: 

- Acte unitari de lectura del manifest 

 

  

Sessió 3 
12/11/2019 

Temes tractats 

 

Acords 

1. Revisió i 
valoració de 
les activitats 
dutes a 
terme al 
voltant del 
25 de 
novembre 

2. Proposta 
d’activitats 
del Dia 
internacional 
de la nena i 
la dona a la 
ciència 

 

● Valoració de les activitats al voltant del Dia internacional contra 
la violència sexista. 
 

INS Guindàvols: 
 

● Anicet Cosialls i Olga Sanfeliu presenten la proposta d’activitats per al 
dilluns 11 de febrer:  

 1ESO: Xerrada a 4a hora amb la Cap de comunicació del 
IRB. Com fer la divulgació de la ciència.  

 Cómic científicas. Científicas pasado, presente y futuro. 
Responsable Olga Sanfeliu. Plantejar a 2n, 3r i 4t; es farà 
durant les hores de Biologia i Geologia o Física i Química. 

 Tasques pendents: 
 Olga Sanfeliu: Se’n cuidarà d’imprimir el material 

per l’activitat del còmic. 
INS Lo Pla d’Urgell: 

 Visionat d’obres de teatre sobre violència de gènere. S’està 
preparant un esquetx sobre el tema. 

 
INS Joan Solà: 

 Per determinar. 
 

 

http://institutcional.us.es/cientificas/comic/
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Sessió 4 
28/01/2020 

Temes tractats 

 

Acords 

Disseny Dia 
internacional de la 
nena i la dona a la 
ciència 

INS Guindàvols: 
 

● Anicet Cosialls i Olga Sanfeliu ens concreten les accions per la 
setmana del 11 de febrer:  

 
 1ESO: Xerrada a 4a hora amb la Cap de comunicació del 

IRB. Com fer la divulgació de la ciència. Es planteja a la 
persona responsable de la xerrada si la pot fer dues 
vegades. 

 Cómic científicas. Científicas pasado, presente y futuro. 
Responsable Olga Sanfeliu. A 2n, 3r i 4t; es farà durant 
les hores de Biologia i Geologia o Física i Química. 

 Olga Sanfeliu: Ens mostra un exemplar del còmic i les 
activitats. 
 

INS Lo Pla d’Urgell: 

 Visionat d’obres de teatre sobre violència de gènere. S’està 
preparant un esquetx sobre el tema. 

 
INS Joan Solà: 

 Per determinar. 
●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institutcional.us.es/cientificas/comic/
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Dietari de seguiment de les sessions del Grup de Treball 
 

  

Sessió 5 
13/02/2020 

Temes tractats 

 

Acords 

1. Valoració 
activitats Dia 
internacional 
Nena i dona 
a la ciència 

2. Proposta 
d’activitats al 
voltant del 8 
de març Dia 
internacional 
de les dones 

● Es valoren positivament les activitats realitzades al voltant de la 
celebració del Dia de la nena i la Dona a la ciència. Es 
comenten i es posen en comú les fitxes didàctiques i els 
documents corresponents. 

 

 Es proposa un concurs fotogràfic de fotografia 3D: Feines 
invisibles per celebrar el dia de la Dona. (es celebrarà el 9 de 
Març, dilluns) 

  

La propera reunió s’aplaça del dia 4 de Febrer al 13 de Febrer. 
  

CRP: Dotació econòmica per gastar  
Se li passarà el llistat que em elaborat pel propi centre. 
  

Jornada coeducació 21 de Març: 
 Presentació de les activitats del 8 març i 11 de febrer de l’any 

passat i presentació del moodle amb el recull d’activitats dels 
anys anteriors. 

  

Es mostra un recull dels llibres comprats amb la dotació econòmica. 
  

  

I sense res més a tractar, s’acaba la reunió. 
  

●  

 

Sessió 6 
25/02/2020 

Temes tractats 

 

Acords 

Disseny d’activitats 
al voltant del 8 de 
març Dia 
internacional de les 
dones 

● Concreció dels actes de la celebració del 8 de març 
 
INS Guindàvols: 

- Concurs de fotografia: Feines invisibles 

o L’alumnat presenta una foto en 3D, i el dia 9 de Març 
s’inaugurà l’exposició amb les fotografies participants a 
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la biblioteca durant l’hora del pati  i hi haurà l’entrega 
de premis durant l’acte unitari 

 Categories: 12-14/14-16/16-18/Adults 

- Acte unitari: Lectura del manifest 
 
Lo Pla d’Urgell: 

- Lectura unitària del manifest 
- Realització de fotografies 3D Feines invisibles 

 
Joan Solà: 

- A concretar 
 

 

Sessió 7 
10/03/2020 

Temes tractats 

 

Acords 

 
Valoració activitats 8 
de març 
 

Valoració activitats 8 març Es valoren molt positivament les activitats 
realitzades als centres implicats al grup de treball. Es comenten i es 
posen en comú les fitxes didàctiques i els documents audiovisuals 
corresponents. 

 

 

Sessió 8 
30/06/2020 

Temes tractats 

 

Acords 

Sessió de cloenda i 
finalització de 
documentació 
 
 

Es finalitza la documentació relativa al grup de treball (lliurament de 
fitxes d’activitat realitzades) del curs 2019_20.  
S’explica que ja s’ha procedit a la sol·licitud de demanda de formació 
per al curs 2020_21 del grup de treball 6094101609 Coeducació a 
secundària. 
S’expliquen les instruccions de la persona referent del nostre grup 
(Raül Manzano), amb l’activació de l’avaluació del grup. 
Per tancar l'activitat cal fer arribar al CRP la documentació següent:  

 El dietari de seguiment de les sessions –  
 Certificació de l’assistència 

 Es recorda que cal que els/les membres del GT facin el lliurament de 
fitxes d’activitat realitzades, si és possible amb fotografies, etc. 

 

 


