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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
Denominació  

 
La coeducació i els nous models educatius per avançar en la igualtat de gènere. 
 

Modalitat formativa 

X Curso  Seminario  Grupo de treball 

 Taller  Jornada  Conferencia 

Modalitat d’impartició 

X Presencial  En línea  Mixta 

Llengua d’impartició 

X Català X Español  Inglés 

Durada Edicions 

          12   1  
Calendari de realització 

Edició Dates Horari Lloc 

 

17-02-2016 
24-02-2016 
02-03-2016 
09-03-2016 

17.00-20.00 
Aula 1.1 Centre de Formació i Qualitat 
Campus dels Tarongers. C/ Serpis, 29  
 

Destinataris: nombre | Destinataris: perfil professional 

25 Professorat de batxillerat, ESO, formació professional bàsica, cicles formatius, 
alumnat màster del CAP. 

Professorat responsable de l’acció formativa 

 
 
 
Nom 
 

Joan Ferran Marí Just 
Subdirector de l’IES Tirant lo Blanc i responsable del Departament d’Activitats 
Complementàries i Extraescolars. 
Mercè Morell Gregori 
Cap de departament de l’IES Tirant lo Blanc i presidenta de l’Associació Tirantianes. 

Objectius formatius i continguts 

 Donar a conèixer la implantació del pla d’igualtat. 

 Transmetre les experiències coeducatives en la implantació del pla d’igualtat. 

 Informar de la necessitat d’adaptar el *PEC a la coeducació. 

 Dotar el professorat de recursos i eines per aplicar la coeducació a les aules. 

 Propiciar la difusió del material amb la resta dels companys i companyes del seus centres. 

 Promoure un clima apropiat perquè el professorat expresse les opinions sobre el material i les 
experiències exposades. 

 Conèixer i valorar el paper de les dones en la societat, reforçant els aspectes que, per raons 
culturals, han estat ocultes en l’anonimat i mereixen tenir un lloc en la història. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 Blocs de continguts. 

 Implementació del pla d’igualtat.   

 Prevenció de la violència de gènere. 

 Dones a la llum. AstroDones. 

 El sostre de vidre. 
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 Cita orientativa. Tirant d’igualtat. 

 Microrelats. 

 Publicitat i gènere. Contrapublicitat. 
 

Competències que es desenvoluparan 

1 Competència comunicació lingüística (CCLI) 
2 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT) 
3 Competència digital (CD) 
4 Competència aprendre a aprendre (CAA) 
5 Competències socials i cíviques (CSC) 
6 Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEE) 
7 Consciència i expressions culturals (CEC) 

Criteris i procediments d’avaluació  de l’activitat 

Assistència al 85 % de les sessions presencials 
Enquesta de satisfacció i punts de millora 
Grau de participació als debats i activitats-tallers proposats 

 
 

València,  novembre  de 2015 
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