
Objectiu 2:

Estratègia:

Objectiu 
general

Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Valoracions / Propostes de millora

2.3.1. Contemplar la 
perspectiva de 
gènere en tots els 
àmbits de l'escola.

2.3.1.1 Definir i 
transformar l'espai 
exterior de pati amb 
perspectiva de gènere.

Tot el curs Direcció i 
Referent de 
coeducació

Nombre d’acords referents a 
la
perspectiva de gènere
contemplats en projecte 
d’espai
de pati.

S'han fet les gestions per aconseguir les obres 
d'infraestructura del pati que començaran al mes 
d'agost. Durant el segon trimestre s'ha condicionat el 
pati amb jardineres, decoracions, tipis i teles per 
diversificar els espais de joc. El primer trimestre curs 
21-22 caldrà iniciar la transformació del pati, un cop 
acabades les obres.

2.3.1.2 Visibilitzar 
transversalment la 
presència femenina i 
dels sabers de les 
dones.

Tot el curs Direcció i 
Referent de 
coeducació

Nombre de referents 
femenins
treballats cada curs per nivell 
SI =
No avaluada /CA= 80 % (18
referents)

Durant el curs s'han fet activitats visibilitzant els 
sabers femenins. Ha sonat la música de més de vint 
dones cantants, sobretot en en setmanes especials 
com la del 25N o 8M. Els grups de 4t han iniciat les 
lectures d'una col·lecció amb personatges importants 
de la història amb la presència de 28 personatges 
femenins com: Rosa Parks, Jane Austen, Gloria 
Fuertes, Agathe Christie,... De cara al curs vinent cal 
continuar treballant en aquest línia i sistematizar la 
recollida dades.

2.3.1.3 Promoure jocs 
i joguines no sexistes.

Tot el curs Direcció i 
Referent de 
coeducació

Nombre de jocs/joguines 
introduïts per nivell SI =
No avaluada /CA= 80 % (18 
jocs/joguines)

Durant aquest curs no s'ha pogut sistematitzar la 
recollida de dades d'aquest estratègia. Caldrà fer-ho 
el curs 21-22.

2.3. Consolidació de la coeducació treballant amb perspectiva de gènere i 
d'educació emocional.

Centre: Escola Les Aigües MAC 20-21
Cohesió social



2.3.2. Iniciar 
accions de 
prevenció de la 
violència masclista 
en l'àmbit escolar i 
visibilitzar moldels 
familiars i relacions 
afectives diverses.

2.3.2.1 Promoure la 
reflexió i les accions 
positives per prevenir 
la violència masclista.

Tot el curs Direcció i 
Referent de 
coeducació

Nombre d'activitats de 
reflexió fetes per nivell SI =
No avaluada /CA= 80 % (18 
activitats)

S'ha fet el taller de prevenció de violència masclista 
ofert pel Departament d'Educació als sis grups de 
Cicle Superior. Caldrà sistematitzar aquestes 
activitats el curs vinent creant una comissió de 
coeducació que vetlli pel tema.

2.3.3. Promoure el 
treball sistemàtic de 
l'educació 
emocional

2.3.3.1 Revisar, 
actualitzar i seqüenciar 
el treball d'educació 
emocional de cada 
nivell.

Tot el curs Direcció Índex de compliment del 
criteri:
“Aplicació d’una activitat 
setmanal
relacionada amb l’educació
emocional”
SI = No avaluada/ CA = 80% 
de
les activitats. 

No s'ha pogut fer un seguiment d'aquestes activitats. 
Es postposa per el curs 21-22 i considerar-ho tasca 
de la Comissió de Coeducació.
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