
Les mesures educatives en contra de la

discriminació de les dones i a favor de 

la igualtat entre els sexes que plantegen

totes aquestes Lleis, requereixen NOUS

compromisos de manera que siguin reali-

tat en els centres educatius.

Ja hi ha professores i professors que, amb

la collaboració de la comunitat educa-

tiva, fan realitat una transformació de

l’escola.

Implíca’t en aquestes i altres mesures a

favor de la igualtat entre ambdós sexes.
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noves lleis,
noves demandes
PER EDUCAR EN IGUALTAT
A dones I A homes
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Actualment es produeixen canvis legislatius d’interès per a una pràctica educativa a

favor de la igualtat d’oportunitats i de drets entre els sexes. Aquests canvis respo-

nen a reivindicacions insistentment plantejades per Organitzacions Feministes,

Sindicats d’Ensenyament i, en general, per bona part de la societat que rebutja

la discriminació social, econòmica i política de les dones.

Totes aquestes lleis s’han de traslladar a l’àmbit educatiu.

La LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO, aprovada el 28 de desembre de 2004. Aquesta llei preveu diverses
mesures a adoptar en el terreny educatiu. Es reprèn la pràctica de l’educació en
valors i, en aquest context, la lluita contra la discriminació de les dones i contra
el masclisme. Juntament amb aquests valors, la llei promou l’aprenentatge de
les formes de resolució pacífica de conflictes, l’actitud crítica davant les formes
violentes de solucionarlos i l’educació dels afectes i emocions com aspectes
essencials per a una convivència sense agressions. Les Universitats inclouran i
fomentaran de forma transversal en tots els àmbits acadèmics la formació en
aquests temes.

La LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Recull
com a novetat, la promoció de la presència equilibrada de dones i homes en els
òrgans de control i de govern dels centres docents i que pretén la prevenció de
conductes discriminatòries i estableix criteris d’orientació de les polítiques
públiques en matèria d’educació.

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. Assumeix les mesures educatives recollides a
la Llei Integral sobre la violència cap a les dones i incorpora els principis i els
objectius de l’educació afectiva i el foment de valors com la llibertat i la igual-
tat entre dones i homes. Aquesta Llei educativa recull la no discriminació per
raó de sexe en l’admissió de l’alumnat en els centres i l’atenció preferent pels
centres que desenvolupin el principi de coeducació en totes les etapes edu-
catives.

La LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRI-

MONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. Amplia i reconeix drets democràtics
d’igualtat. 

La LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS

DEPENDIENTES, que reconeix drets socials de ciutadania.



Una ferma defensa de l’ensenyament mixt i coeducador de
manera que joves i al·lotes , convisquin dia a dia i comparteixin
els centres, les aules i totes les activitats que es desenvolupen en
el sistema educatiu amb l’objectiu de superar discriminacions i
de promoure la igualtat.

Una opció clara per a una educació integral que transmeti valors
socials positius a dones i a homes.

Una formació inicial i permanent del professorat que inclogui la
igualtat entre ambdós sexes tot seguint les pautes de la Llei con-
tra la violència cap a les dones.

Una dotació de professorat en els centres educatius amb forma-
ció i dedicació horària adequades per posar en pràctica la igual-
tat real entre els sexes.

ELS SINDICATS STES-i, FE-CCOO I FETE-UGT 
SEGUIM DEMANANT:

ARA ES FA NECESSARI QUE LES ADMINISTRACIONS
EDUCATIVES ELABORIN PLANS PER A:

Que l’educació en la igualtat entre dones i homes es tracti de
manera transversal en el currículum de totes les àrees i en el
projecte educatiu de centre.

Que s’inclogui en el currículum escolar i en els plans d’acció
tutorial l’educació per a la igualtat, l’educació afectivo-sexual i la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes.



Que es promogui un llenguatge que anomeni a dones i a homes
i elimini l’ús d’estereotips sexistes i discriminatoris en els mate-
rials escolars i en la convivència dels centres.

Que s’integri en el currículum la contribució de les dones a la
ciència, la cultura i el desenvolupament social i polític.

Que es creï en els Consells escolars una comissió de perso-
nes expertes que adoptin mesures educatives per a la igualtat 
entre homes i dones i el respecte a la diversitat d’orientacions
sexuals.

Que es promogui la creació de departaments universitaris d’es-
tudis sobre la dona a les escoles de Magisteri i Facultats d’edu-
cació per a la formació inicial i permanent del professorat.

Que es creïn assessories de formació del professorat en matèria
de coeducació.

Que es proporcioni als centres escolars materials i recursos
didàctics específics de coeducació, prevenció de violència cap a
les dones i homofòbia i que s’actualitzin les biblioteques esco-
lars en aquests temes.

Que la Inspecció educativa vetlli per l’adopció i l’acompliment de
les mesures destinades a fomentar la igualtat real entre dones i
homes, per la qual cosa ha de rebre la formació adequada.

Que el Consell Escolar de l’Estat, en els seus informes anuals
sobre el sistema educatiu, reculli dades i valori l’estat de les
situacions de discriminació i sexisme en la comunitat educativa
i que informi i valori el resultat de les mesures que hagin posat
en marxa les Administracions Educatives, en relació a la preven-
ció de la violència i foment de la igualtat entre homes i dones.


