Comissió de gènere de
l’IE Costa i Llobera
comissio.genere@costaillobera.cat
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OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ DE GÈNERE
Des de la Comissió de Gènere volem promoure la coeducació per ajudar que l’alumnat es desenvolupi en plena llibertat i
sense discriminacions per raons de sexe, gènere i sexualitat, fent especial incidència en:
• Educació en igualtat
• Educació en perspectiva de gènere, des d’un enfocament interseccional
• Foment de l’esperit crític entorn dels estereotips i rols de gènere
• Promoure una línia específica de treball entorn de les masculinitats
• Reflexió entorn la diversitat sexual-afectiva i de gènere
• Prevenció de les violències masclistes i lgtbifòbiques
• Creació d’un entorn facilitador
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Creiem que la perspectiva de gènere és un tema transversal que s’ha de tenir en compte en tots els àmbits de l’escola i la
comunitat educativa.
1. AFA
Treballar de forma transversal amb la resta de comissions i vocalies perquè la perspectiva de gènere hi sigui present.
2. FAMÍLIES
Fer accions, comunicacions, xerrades... de sensibilització en la coeducació adreçades a les famílies.
3. EQUIP DIRECTIU I PROFESSORAT
Treballar amb la comunitat educativa per donar visibilitat a tot el que es fa a l’escola en relació al gènere i la coeducació a
totes les etapes educatives.
4. DISTRICTE
Participar en els diferents grups de treball en qüestions de gènere i coeducació del districte: Taula de feminismes del
Districte, Coordinadora de les comissions de gènere de les escoles del barri, etc.
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ACCIONS A CURT TERMINI
• Diagnòstic de la coeducació a l’escola: recollir i posar en valor tot el que es fa tant a nivell educatiu com comunicatiu i
espaial.
• Anàlisi dels recursos disponibles fora de l’escola: maleta pedagògica del consorci, contes per la diversitat de l’Associació
de Famílies LGTBI
• Programar accions en dates assenyalades: 25 Novembre, 11 Febrer, 8Març, 17M, 28J, Carnestoltes, St. Jordi, etc.
• Programar xerrades de sensibilització
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COM VOLEM QUE SIGUI LA COMISSIÓ DE GÈNERE?
• Comissió mixta: famílies, professorat i alumnat.
• Que reculli totes tapes educatives: infantil, primària i
secundària.
• És una comissió dins la vocalia d’Entorn Escola

SUMA’T-HI!
comissió.gènere@costaillobera.cat

