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Coeducació, treballem

per fer una Universitat Lliure de Violència Masclista
Objectius:
La Jornada és centra en la coeducació, una eina fonamental en el treball per la igualtat també en l'àmbit
universitari i en la necessitat que la comunitat universitària
estiga sensibilitzada en temes com la violència de gènere,
les violències sexuals i l'assetjament contra l'alumnat.

Fa nou anys va crear l'assignatura Projecte Educatiu d'Igualtat

Pretenem presentar la coeducació com l'instrument idoni
en la lluita per la igualtat de gènere en les aules.

Karícies coeducatives: Rosa Sanchis Caudet, és professora

Dimarts, 16 d' octubre de 2018
17:45 h. Inscripcions

de Gènere, de la qual és coordinadora. Actualment,
desenvolupa "Las Educadoras" un projecte audiovisual que
visibilitza la tasca de 15 dones que treballen la coeducació.

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

18:00 h. Conferència inaugural a càrrec 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.

educativa contra la violència a la dona va guanyar diversos

Presenta i modera el debat Paqui Méndez, periodistaguionista especialitzada en violència de gènere.
Presidenta de l’Associació per la Coeducació i directora
dels certàmens internacionals “Curtmetratges per la
Igualtat” i “Curtmetratges per la Diversitat”.

temes com el racisme, o les discriminacions a l’escola; i

19:00 h. Taula redona amb les intervencions de
Mercedes Sánchez Vico: La igualdad también se
aprende. Proyecto de Igualdad a través de la imagen.
Professora de secundària, Cap del Departament de
Llengua de l'IES Eduardo Janeiro de Fuengirola i responsable del Pla d'Igualtat.

premis.
Què hem après dels projectes de coeducació: Noemí
Canelles Tigel, Sociòloga i Treballadora Social, amb una
experiència professional sempre entre la intervenció
socioeducativa i la recerca sobre temes de violències, gènere
i cultures juvenils. Els últims anys s'ha dedicat especialment
a l’avaluació d’impacte de projectes de prevenció. A partir
d’aquesta feina comença a col·laborar amb Fil a l’Agulla en
l' avaluació de projectes, entre ells els de coeducació, atenció
a la diversitat i prevenció de l’assetjament escolar; Investigació
Acció Participativa amb mestres famílies i alumnat per explorar
intervencions de facilitació i formació amb la comunitat
educativa.
Presenta i modera el debat Sandra Molines Borrás, llicenciada
i doctora en Psicologia amb la tesi titulada: “La coeducació
en un centre educatiu: anàlisi del pati escolar”. Professora
universitària i experta en gènere, coeducació i sexisme.
Integrant de l'Associació per la Coeducació.
20.45 h. Cloenda a càrrec d' Amparo Mañés Barbé, directora

