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Les famílies del segle XXI 
Coeducació: Fem camí. 
 
 
 
Objectiu 
 
La seqüència va dirigida a les famílies, a l’equip docent i a tota persona que 
tingui inquietud i vulgui conèixer que s’entén per Coeducació.  
 
La finalitat es apropar, d’una manera planera i entenedora, les eines que 
ajuden a entendre una societat on existeix la diversitat de pensament, de races, 
de tendències sexuals, ...  
 
On un tret diferenciador pot marcar, per bé o per malament, la vida d’una 
persona des del mateix moment que neix. 
 
Trencar amb els estereotips i aplanar un camí ple de costums antigues i donar 
pas a una educació mes oberta i plena de matisos, on hi cabem tots i totes. 
 
Aquesta educació ha de néixer al nucli familiar però ha de créixer i nodrir-se 
dels centres educatius, del professorat i de la societat en general. 
 
 
 
Activitat 
 
Es planteja un Fòrum de 3 sessions. 1 sessió per trimestre, coincidint amb el 
calendari escolar. I la durada aproximada de les sessions, de 2 o 2´30h. 
 
A cada sessió es plantejaran dos temes. 
La presentació de cada tema seguirà la següent estructura: 
 

• Introducció dels temes triats per part d’una persona experta 
• Exemples en format audiovisual o en format escrit, obtingut de revistes, 

diaris o llibres dels temes triats 
• Taula rodona, debat dels temes dirigit per l’expert/a i amb la participació 

del públic assistent 
 
Al final de cada sessió s’haurien d’haver tocat els diferents punts de les guies 
dels Debats.  



Continguts 
 
Sessió Primera - Octubre 
 

• Introducció a la Coeducació 
• Mitjans de comunicació. 

 
S’intentarà donar resposta a les següents qüestions: 

 
• La societat quin marc ens ha dibuixat  
• Què s’entén per Coeducació 
• Com influeix la mare i el pare dins del nucli familiar 
• Què pot aportar l’equip docent a l’àmbit escolar 
• Mitjans de comunicació, les joguines i el Nadal 

 
 

Material Visionat 
 
• Famílies com a realitat. Durada 10 minuts 
Títol vídeo:  Thats a family – Debra Chassnoff (Youtube) 
 
Estudi realitzat a EUA Universitat de Yale per una professora. Durada 15 
minuts 
 
• Títol vídeo:  Una Classe dividida (Youtube) 
 
• Anuncis de joguines  a televisió durant la campanya nadalenca.  
 
 
Debat  
 
S’obre el debat, un cop visionats els documents. 
 
1er. Vídeo  
 
Quins tipus de famílies existeixen al nostre entorn 
Quins costums hi ha a cada família segons origen dels pares o mares 
La realitat de la nostra societat. La diversitat. 
Es la visió dels nens i nenes. 
 
2º Vídeo 
 
Les conclusions que arriba la mestra. La facilitat de trencar la unió entre un 
grup de alumnes cohesionat i avingut en tan sols 15 minuts. 
Com es crea conflicte per una influència externa 
Manipular, influenciar, a nens i nenes 
Una diferència física és determinant 
 



3er Vídeo 
 
Anuncis enfocats a determinat públic 
Diferenciació per edat, sexe, estatus... 
Joguines amb campanyes amb violència, nyonyes, ... 
Per què s’utilitzen unes campanyes o unes altres de màrqueting 
Tecnologies de la informació i la comunicació si però amb seny i criteri 
 
 



Sessió Segona – Final 2º Trimestre 
 

• Afectivitat i Autoestima 
• Contes i faules – mites caiguts 

 
S’intentarà abordar els següents temes: 

 
• Introducció del tema afectivitat 
• Diferències vocacionals entre nen i nena 
• Els jocs individuals i de grups 
• Els espais comuns com s’haurien de repartir 
• Com potenciar l’autoestima  
• Trencament d’estereotips (“els nens no ploren”) 

 
 

Material Treballat 
 
• Com trencar barreres. Durada 15 minuts 
Títol Vídeo: “Rosa Caramelo ” (Youtube) – Llibre Ed. Lumen 
 
• L’autoestima i com ensenyar a dir  “No”. Durada 10 minuts 
Títol llibre: “Ni un besito a la fuerza ” – Marion Mebes – Ed. Maite Canal 
        “Ni una caricia a la fuerza ” – Marion Mebes – Ed. Maite Canal  
 
• Pel·lícules Disney  – Blancaneus, Ventafocs, “La Bella i la Bèstia”  
Es pot visionar petits fragments de les pel·lícules o bé un conte.  
 
 
Debat 
S’obre el debat un cop vist el material. 
 
1er. Vídeo  
 
Mitjançant una faula, es treballa les diferències que existeixen molt sovint a 
l’hora d’educar a una nena o bé a un nen. Les mares i els pares marquen unes 
pautes que no sempre respecten les llibertats dels infants. La societat molt 
sovint dirigeix aquestes pautes. 
 
 
2on. Llibre 
 
“Ensenya a diferenciar entre les sensacions còmodes i agradables de les que 
no ho són. Ajuda a desenvolupar les percepcions i sentiments. Insistint en la 
possibilitat de dir  No.  
 
És un document que ajuda a prevenir la violència sexual a menors.” (Una 
mestra d’escola a internet) 
 
 
 



3er. Vídeo – Fragments 
 
Pel·lícules Disney – Finals feliços on la princesa és rosa, dòcil, donzella i el 
príncep és un cavaller, guerrer i sempre la salva. 
 
Molt sovint apareix la dona com ésser desprotegit i és l’home qui la salva de ser 
devorada, enverinada, etc... o la desperta amb un petó. 
 



Sessió Tercera – Maig 
 

• La dona al S.XXI  
• Violència de gènere. Prevenció 

 
S’intentarà abordar els següents temes: 

 
• Introduir tracte de la dona a la història 
• Enfoc històric de la dona 
• Llibres de text i història escrita 
• Les famílies com s’organitzen al S.XXI  
• La realitat de la violència de gènere als menors 
• Qui la pateix, a on, i com detectar-la 

 
Material Treballat 
 
• Llibre de text de 4ª d’ESO -  Coeducatiu. Durada 15 minuts 
Títol: “El Segle XX en Primera Persona ” – Ed. Octaedro 
 
• Manual sobre la violència de gènere – Durada 30 minuts 
Títol: “Guia para Chicas” . Instituto Andaluz de la Mujer”. Mª Jose Urruzola. 
Títol: “No te lies con chicos malos ”. Mª Jose Urruzola. 
 
 
Debat 
 S’obre el debat un cop vist el material. 
 
1er. Document 
 

• Dibuixar amb quatre ratlles l’evolució o la visió de la dona des dels 
temps antics fins als nostres dies. 

• Obtenir models femenins igual que hi ha de masculins. 
• Abordar la importància d’una educació justa i equilibrada per que els 

nostres fills i filles tinguin un tracte igualitari, davant d’una societat 
tradicionalment inquisidora amb la dona. 

• Despertar l’esperit crític dels nostres fills i filles. Dotar-los d’eines que 
els hi permeti créixer i desenvolupar-se com a persones justes i amb 
les mateixes condicions. 

• Tractar els temes des de la vida quotidiana. Canvi de perspectiva. 
Societat canviant. 

 
2º. Document 
 

• Aproximar a les famílies la realitat de la violència al carrer, a casa,... 
• Donar eines per a que sigui més fàcil detectar si es pateix una agressió 
• Donar possible respostes a aquesta agressió, el per què? 
• Com dir NO a un comportament que no agrada 
• Com enfocar l’agressió 

 


