
 

BENVINGUDA EN IGUALTAT 

“Benvolguda en igualtat” es defineix 

com una sessió especifica d’acollida a 

l’alumnat novell de cadascun dels 18 

centres amb què compta la Universitat 

de València. L’equip tècnic de la Unitat 

d’Igualtat i les persones que integren 

les Comissions d’Igualtat de cadascun 

dels 18 centres són les encarregades de 

dirigir eixa sessió de recepció on 

explicar el significat d’estudiar i viure en 

una universitat igualitària on la 

discriminació i la desigualtat no tenen 

cabuda. 

 

Facultat de Física: 10 de setembre 
Facultat de Fisioteràpia: 16 de juliol 
(assemblea informativa) 
Facultat de Geografia i Història: 13 de 
setembre 
Facultat de Magisteri Per determinar 
Facultat de Medicina i Odontologia: 6 de 
setembre 
Facultat de Psicologia: Del 4 al 7 de 
setembre 
Facultat de Química: 7 de setembre 

A esta sessió de recepció, li segueix una sessió 

de contingut lúdic, també gratuïta i que 

incideix de ple en la prevenció de la violència 

de gènere en l’alumnat més jove. El monòleg 

“No solo duelen los golpes” de Pamela 

Palenciano.  

Campus de Blasco Ibáñez 

18 de setembre. 18:00 h.  Aula Magna.  Facultat de 

Filosofia i CC de l’Educació 

Campus de Burjassot 

19 de setembre. 11:00 h. Saló d’Actes.  Biblioteca 

“Eduardo Boscá”  

Campus de Tarongers 

19 de setembre. 17:00 h. 
 Saló d’Actes.  
Facultat de Ciències Socials 
 

 NO SOLO DUELEN LOS GOLPES 

 

UNIVERSITAT LLIURE DE VIOLÈNCIA 

MASCLISTA 

16 d’octubre. 18 hores. Paranimf de 

la Universitat de València. La Nau 

Centre Cultural 

Amb les intervencions de:   

KIKA FUMERO 

Professora i Coeducadora, especialista 

en diversitat LGBTi, en violència de 

gènere i igualtat. Investigadora i 

escriptora. Màster Oficial en Estudis 

de Gènere i Polítiques d'Igualtat, 

Master en Maltractaments i violència 

de gènere i Màster en Dret, economia 

i política de la Unió Europea.  

Coautora del llibre “Escuelas Libres de 

Violencias Machistas”  

Fundadora del Projecte Observatori 

Coeducativo-Lgbti, una plataforma 

online a nivell estatal dissenyada i 

pensada perquè cada part integrant 

de la comunitat educativa (famílies, 

alumnat i professorat) trobe en ella un 

espai lliure de violències masclistes  

Administradora del blog 

diversidadycoeducacion.com sobre 

eines i experiències educatives 

relacionades amb la Coeducació. 

 

 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria :  
Per determinar 
Facultat d'Economia Del 3 al 7 de setembre 

Facultat d'Infermeria i Podologia: Per 
determinar 
Facultat de Ciències Biològiques: Per 
determinar  
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport:  Per determinar  
Facultat de Ciències Matemàtiques: 10 
de setembre 
Facultat de Ciències Socials: 10 de 
setembre 
Facultat de Dret: Per determinar  
Facultat de Farmàcia: Del 3 al 7 de 
setembre 
Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 10 de setembre 
Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació:  21 de setembre  
 



 

MERCEDES SÁNCHEZ VICO 

Professora de secundària, Cap del 

Departament de Llengua de l'IES 

Eduardo Janeiro de Fuengirola i 

responsable del Pla d'Igualtat d'aquest 

Centre.  Fa nou anys va crear 

l'assignatura Projecte Integrat 

d'Igualtat de Gènere, de la qual és 

coordinadora i la professora 

responsable d'impartir-la en Batxillerat 

i ESO. En l'actualitat, està 

desenvolupant un projecte 

audiovisual, LES EDUCADORES, 

documental que pretén visibilitzar la 

gran tasca que realitzen 15 dones per 

aconseguir coeducar en igualtat i fer 

possible la transformació d'un món a 

millor per igualitari.  

ROSA SANCHIS 

Professora de Valencià a l'IES Isabel de 

Villena de València i des de fa més de 

quinze anys imparteix educació 

afectivosexual.  Coautora de 

Sexualidad y adolescencia i de l'assaig 

sobre la sexualitat Què tinc ací baix?, 

dirigit al públic adolescent i publicat 

també en castellà. 

Amb Tot per amor? Una experiència 
educativa contra la violència a la dona 
va guanyar el Premi de Pedagogia Rosa 
Sensat 2005 i el IX Premi Melchor 
Botella de Renovació Pedagògica. 

Botella de Renovació Pedagògica. 
També és autora de: Abril no és un 
més i Primavera per a Palmer.  

NOEMÍ CANELLES 

Sociòloga i treballadora de 
l'organització Fil a l'Agulla, que 
treballa en l'àmbit de l'assetjament 
escolar i la prevenció i la discriminació 
de les violències, la visibilització i 
l'abordatge dels casos de bullying des 
d'una perspectiva sistèmica. Ha 
treballat en “Cardedeu Coeduca”: 
primer projecte de coeducació 
municipal a tot Catalunya 

Presenten i moderen: 

PAQUI MÉNDEZ, periodista-guionista 

especialitzada en violència de gènere. 

Presidenta de l’Associació per la 

Coeducació. Autora de diferents 

audiovisuals i documentals, entre ells 

“Campiones Invisibles”.  Directora 

dels  certàmens internacionals  

“Curtss per la Igualtat” i “Curts per la 

Diversitat”.  

SANDRA MOLINES, Llicenciada i 

Doctora en Psicologia amb la tesi 

titulada: “La coeducació en un centre 

educatiu: anàlisi del pati escolar” 

Experta en gènere, coeducació i 

sexisme. 

La seua Tesi doctoral ha sigut “La 

coeducació en un centre educatiu: 


