
 Pla de comissió d’igualtat de gènere.  Responsables: Cinta Blanch, Joan Solé, Susana Ginés, Maje Asins 

OBJECTIUS ACCIONS 
TEMPORITZA

CIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS D’ASSOLIMENT 

Elaborar un protocol de 

prevenció i actuació davant 

de casos d’agressió. 

● Contactar amb VicDones per assessorament.  

● Consultar altres protocols existents. 

● Fer un esborrany del protocol propi i compartir-lo 

amb el claustre.  

● Redacció final i aprovació del protocol. 

● 1r trim 

 

● 1r trim 

● 2n trim 

● 2n trim 

● S’ha elaborat un esborrany del protocol. 

● S’ha consultat al claustre per incloure 

propostes i modificacions. 

● S’ha aprovat el protocol definitiu. 

● No assolit. Tenim localitzat material a partir del 

qual començar a treballar (material enviat per 

Jordi Estrada). 

Vetllar perquè els 

documents del centre 

segueixin la guia de 

llenguatge no sexista.   

● Redacció d’un esborrany de guia de llenguatge no 

sexista a partir dels materials recopilats el curs 

15/16. 

● Presentació de l’esborrany al claustre.  

● Redacció final i aprovació de la guia.  

● Elaboració d’un document resum aplicable als 

documents del centre. 

● Acompanyament en l’elaboració de documentació 

quan el professorat ho requereixi. 

● 2n trim 

 

 

● 2n trim 

 

● 3r trim 

 

● 3r trim 

● S’ha elaborat un esborrany de la guia. 

● S’ha consultat al claustre per incloure 

propostes i modificacions. 

● S’ha aprovat la guia de llenguatge no 

sexista. 

● S’ha fet una anàlisi sobre l’ús del llenguatge 

no sexista en els documents del centre 

basat en el protocol aprovat. 

● S’ha iniciat l’esborrany de la guia de llenguatge 

no sexista. 

Integrar activitats 

coeducatives als diferents 

ensenyaments i àrees. 

● Selecció de les activitats coeducatives que 

s’adeqüen als ensenyaments del centre i proposar-

les al claustre.  

 

● Participació al concurs d’espots sobre la violència 

masclista de l’Ajuntament de Vic.  

● 1r trim - 

2n trim - 

3r trim 

 

 

● 1r trim 

● S’ha fet un recull de diverses activitats 

aplicades a l’aula. 

● S’han valorat les activitats coeducatives 

aplicades. 

 

● S’han elaborat els espots en diferents grups. 

● S’han presentat al concurs. 

●  S’ha fet el recull de les activitats següents: 

activitats del 25N pels ensenyaments d’Anglès; 

activitats 8 de març per tots el nivells; activitats 

de català a GES 2M; orientacions sobre la 

temàtica de l’amor romàntic pel certamen literari 

de Sant Jordi; programació amb mirada 

coeducativa al mòdul d’Anglès III de GES 2. 

 

● S’han elaborat  i presentat 11 espots als grups 

de: GES 2M, GES 2T, GES 2V, Català 2, 

PAU+25, Anglès 2 i 3. 

Incloure a la pàgina web 

del centre un blog específic 

de la Comissió. 

● Mostra de les diferents activitats realitzades al 

centre des del curs 15/16, materials creats, 

recursos, articles, documentació, etc. relacionats 

amb la Comissió.  

●  Tot el 

curs. 

● S’ha creat un espai a la pàgina web del 

centre on penjar la informació. 

● S’han penjat totes les activitats realitzades 

del curs 15/16 i 16/17 al blog. 

● S’ha mantingut l’espai actualitzat. 

● S’ha creat el blog al web. 

 



Iniciar la  introducció de la 

presència de la figura 

femenina a les 

programacions. 

● Trobada amb la doctora Ana López, especialitzada 

en el tema. 

● Establiment de línies de treball i actuacions 

específiques. 

● 1r trim 

 

● 2n trim 

●  S’ha realitzat la trobada amb la doctora. 

● S’han establert línies de treball i actuacions 

per iniciar la introducció de la figura 

femenina. 

●  No assolit. 

Observacions  

 

1.- El CFA Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat ens ha contactat perquè estan interessats a crear una Comissió de gènere al seu centre, arran de la presentació a les V Jornades sobre Coeducació de 

Barcelona el juliol 2016. 

 Valoració de la visita a CFA Can Serra (l’Hospitalet) 

Es presenta el projecte de la Comissió al claustre amb dues activitats:  

- Masclisme/feminisme → reflexió 

- Recollida de preguntes del claustre per a la Comissió, sobre els aspectes que els interessaven i que volien saber. 

Les preguntes ens van conduir a explicar tant la feina feta, com l’organitzativa (a través dels plans de treball de la Comissió) i també a fer valoracions sobre el nostre treball. 

La rebuda va ser positiva i la participació va ser activa. Al llarg del curs, no hem rebut informació. 

 

2.- Valoració de l’activitat dels espots 

 S’han enviat 11 espots al concurs. 

 Han participat els grups següents: Català 2, Anglès 2, Anglès 3, GES 2 matí, tarda i vespre i PAU+25. 

 Activitats prèvies: 

o GES i PAU+25 activitat-reflexió “masclisme/feminisme” 

o Català 2 notícia relacionada amb la violència de gènere 

o Anglès visualització de cartells vídeos, treball amb lletres de cançons relacionades amb la temàtica.  

 Rebuda de l’activitat per part de l’alumnat: 

o GES, PAU+25 i Català 2: molt bona acollida i participació activa. 

o Anglès: una acollida molt polaritzada, tot i que es va poder tirar endavant l’activitat. 

o Al lliurament de premis, un dimarts de desembre a les 21.30h de la nit, va assistir força alumnat, alguns acompanyats de gent externa al centre. 

 

TASQUES PRÒPIES DE LA COMISSIÓ:  

- Cartelleria relacionada amb les diades internacionals. 

- Proposta d’activitats pels diferents ensenyaments relacionats amb les diades. 

 


