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Les VIII Jornades de coeducació "Coeducació sentimental i eròtica. La
necessitat de les noves masculinitats" mantenen la seua vocació inicial
de generar un espai obert a la discussió i reflexió que permet al públic en
general, i a tota la comunitat universitària en particular, aproximar-se a
noves formes de relacions interpersonals, sentimentals i eròtiques i superar
els vells models androcèntrics. Les recerques actuals continuen cridant
l'atenció sobre la necessitat d'oferir nous relats sobre el que significa ser
home en el segle XXI. Els mecanismes de filtratge o fugida respecte de la
forma d'exercir la masculinitat hegemònica són clau per a la necessària
presa de consciència dels homes.
Pensem que una educació, que es presenta a si mateixa com a
democràtica, ha de comprometre's amb el repte d'enfrontar la misogínia i
aconseguir la igualtat de gènere a través d'accions dirigides a desenvolupar
una experiència educativa lliure de prejudicis.
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Las VIII Jornadas de coeducación "Coeducación sentimental y erótica.
La necesidad de los nuevas masculinidades" mantienen su vocación
inicial de generar un espacio abierto a la discusión y reflexión que permita al
público en general, y a toda la comunidad universitaria en particular,
aproximarse a nuevas formas de relaciones interpersonales, sentimentales y
eróticas y superar los viejos modelos androcéntricos. Las investigaciones
actuales aluden a la necesidad de ofrecer nuevos relatos sobre lo que
significa ser hombre en el siglo XXI. Los mecanismos de filtraje o fuga
respecto a la forma de ejercer la masculinidad hegemónica son clave para la
necesaria toma de conciencia de los hombres.
Pensamos que una educación, que se presenta a sí misma como
democrática, ha de comprometerse con el reto de enfrentar la misoginia y
alcanzar la igualdad de género a través de acciones dirigidas a desarrollar
una experiencia educativa libre de prejuicios.
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P RO G RA MA
Estructura de la Jornada
9.30 h. Recepción de las personas asistentes.
10.00 h. Inauguración y presentación de la Jornada:
Rosa Mª Bo Bonet, Decana de la Facultat de Filosofia. i
Ciències. de l’Educació.
Amparo Mañes Barbé, Directora de la Unidad de Igualdad
10.30 h. Conferencia "Educar para construir relaciones libres de
violencia”.
Carmen Ruiz Repullo, Socióloga que ha trabajado en el
Instituto de la Mujer de Andalucía e imparte charlas sobre la
violencia de género.

Les VIII Jornades de Coeducació tracten de mirar cap endavant,
d'incorporar un espai propositiu, transformador, per reformular els espais
universitaris. Aquest any l'accés al relat ha vingut precedit de formació en el
tema que articula aquesta proposta: La coeducació sentimental i eròtica i la
necessitat d'oferir nous models de masculinitat.
Sis tallers desenvolupats des de març a octubre de 2019, donen sentit a
l'exercici de l'escriptura i busquen conduir al canvi cultural. A través de
microrrelats pretenem dotar de protagonisme a les dones i també estimular
l’aparició de noves masculinitats. Les VIII Jornades de Coeducació volen
convidar als i les estudiants de la Universitat de València a participar en
l'escriptura de relats coeducatius.

11.45 h. Conferencia "La construcción de nuevas masculinidades"
José Ignacio Pichardo Galán, profesor de Antropología Social
y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Vicedecano de relaciones internacionales y de innovación.
13.00 h. Pausa
13.30 h. Charla "Valoración de los talleres de coeducación sentimental y
erótica"
Charo Altable Vicario, profesora de secundaria y experta en
coeducación.
Lectura de microrrelatos.
Entrega de premios "II PREMIO DE ESCRITURA
COEDUCATIVA"

14.00 h

14.00 h. Cierre Sesión.
Rosa Mª Bo Bonet, Decana de la Facultad de Filosofía. y
Ciencias de la Educación.
Las VIII Jornadas de Coeducación tratan de mirar hacia adelante, de
incorporar un espacio propositivo, transformador, para reformular los
espacios universitarios. Este año, el acceso al relato ha venido precedido de
formación en el tema que articula esta propuesta: La coeducación
sentimental y erótica y la necesidad de ofrecer nuevos modelos de
masculinidad.
Seis talleres desarrollados desde marzo a octubre de 2019, dan sentido al
ejercicio de la escritura y buscan conducir al cambio cultural. A través de
microrrelatos pretendemos dotar de protagonismo a las mujeres y también
estimular la aparición de nuevas masculinidades. Las VIII Jornadas de
Coeducación quieren invitar a las y los estudiantes de la Universitat de
València a participar en la escritura de relatos coeducativos.

P RO G RA MA
Estructura de la Jornada
9.30 h. Recepció de les persones assistents.
10.00 h. Inaugura i presentació de la Jornada:
Rosa Mª Bo Bonet, D Degana de la Facultat de Filosofia. i
Ciències. de l’Educació.
Amparo Mañes Barbé, Directora de l'Uniat d'Igualtat
10.30 h. Conferència "Educar per a construir relacions lliures de
violència”.
Carmen Ruiz Repullo, Sociòloga que ha treballat en
l’Institut de la Dona d’Andalusia i imparteix xarrades al
voltant de la violència de gènere.
11.45 h. Conferència "La construcció de noves masculinitats"
José Ignacio Pichardo Galán, professor d’Antropologia
Social i Psicologia Social de la Universitat Complutense de
Madrid. Vicedegà de relacions internacionals i d’innovació.
13.00 h. Pausa
13.30 h. Xarrada "Valoració dels tallers de coeducació sentimental i
eròtica"
Charo Altable Vicario, professora de secundària i experta
en coeducació.
Lectura de microrrelats.
Entrega de premis "II PREMI D’ESCRIPTURA
COEDUCATIVA"
14.00 h. Tancament de la Sesión.
Rosa Mª Bo Bonet, Degana de la Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació.

