
 

 

 

 
 
 

#JCOEDU17 

VI Jornada amb motiu del dia Internacional de l’educació no sexista 

 

Posem en valor els rols tradicionalment femenins 

 
 
Data: 27 de juny de 2017 
Horari: de 9 a 14h 
Lloc: Sala d’actes de l’IES Milà i Fontanals (Barcelona) 
 

Descripció 

 
Aquesta jornada, que es realitza conjuntament pel Departament d’Ensenyament i l’Institut Català de 
les Dones, està dedicada a la posada en comú dels aspectes més rellevants en l’avanç cap a la 
igualtat de gènere en el sistema educatiu, així com l’intercanvi d’experiències coeducatives que es 
realitzen tant a nivell d’aula com de centre i comunitat educativa. 
 
Està especialment adreçada als mestres d’infantil i primària i al professorat de secundària, cicles 
formatius i formació d’adults, però també està oberta a altres professionals interessats en la temàtica. 
 

Objectius 

 
● Celebrar el dia Internacional de l’educació no sexista 
● Reflexionar sobre els rols de les dones i posar en valor els sabers femenins 
● Intercanviar experiències coeducatives realitzades en centres educatius 

 

Programa 

 
9 h Registre i lliurament de la documentació 
 
9.30 h Benvinguda i inauguració de la Jornada. 
            Presentació Institucional a càrrec del Departament d’Ensenyament i de l’Institut Català de les  
            Dones (ICD) 
 
10 h Conferència El valor dels rols tradicionalment femenins des de l’ensenyament 

 
Ponent: Amparo Tomé, llicenciada en Filologia anglesa i professora de sociologia a la UAB. 
La seva activitatat educadora s’ha centrat en Gènere i educació. Assessora en temes de 
coeducació 
 
Torn obert de preguntes  

 



 

11.15-11.45 Pausa 
 
11.45 hTaula rodona: La transmissió dels sabers i el paper de l’educació  
 
 Col·loqui amb dones expertes representatives de diversos oficis tradicionalment  

considerats femenins. 
 
Modera: Persona representant de l’ICD 
 

● Des de l’ensenyament 
● Des del món rural 
● Des de la sanitat 
● Des de la cuina 
● Des de la transmissió oral 

 
Torn obert de preguntes 

 
12:45 h  Experiències als centres 
 

Presentació d’experiències coeducatives d’èxit, per visualitzar i posar en valor el rols de les 
dones i els sabers femenins. 
 
Modera: Persona representant del Departament d’Ensenyament 
 

13.30 h Dinamització basada en temàtica de gènere per part de l’alumnat de cicles formatius  
de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat 

 
14.00 h Cloenda 
  
 

Requisits certificació 

 
Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació 
 

Persones destinatàries 

 
Mestres d’infantil i primària, professorat de secundària, cicles formatius i formació d’adults. 
 
Persones de les administracions públiques vinculades amb temes de gènere 
 

Inscripció 

 
22/05/17 al 18/06/2017 
 


