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SINTESI ANUAL  DEL PROJECTE DE COEDUCACIÓ DE L’IES MAREMAR  
 
CODI DEL CENTRE : 08020826 
 
NOM DEL CENTRE: IES MAREMAR 
 
ADREÇA : Cusí i Fortunet, 52 
 
MUNICIPI :  El Masnou 
 
SERVEIS TERRITORIALS : Comarques 
 
TELÈFON : 93 5402398- 935402557 
 
TITULARITAT : Públic 
 
CORREU ELECTRÒNIC : iesmaremar@centres.xtec.cat 
 
PROGRAMA :  COEDUCACIÓ 
 
CURS: 2007-2008 
 
 
 
TÍTOL DEL PROJECTE:  “Coeducació: Educar per a la igualtat i la no-violència” 
 
NOM I COGNOMS DE LA PROFESSORA  RESPONSABLE:   Natàlia  Flo Lario 
 
CORREU ELECTRÒNIC DE LA RESPONSABLE : nflo@xtec.cat 
 
NOMBRE DE PROFESSORAT  IMPLICAT :  30  
 
NIVELLS EDUCATIUS PARTICIPANTS : ESO, Batxillerat, Cicles Formatius. 
 
TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS: 
 
 -Relacionades amb el currículum 
 
 -Tutoria 
 

-Generals de centre (habilitació d’espais, revisió de documents, ampliació del fons 
documental de consulta...) 
 
-Colaboració amb la Universitat de Vic (Recerca sobre gènere, estereotips i adolescència) 
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ALTRES PROPOSTES: 
 
-Participació d’ Ainhoa Gómez, professora  del Consell Escolar, en els cursos de Formació 
en coeducació per a membres de referència en els consells dels diferents centres docents.. 
 
 

ALTRES SECTORS IMPLICATS: 
 
 Institutcions: 
 

-Departament d’Ensenyament (Coordinació: Nuria Solsona i Mercè Otero, responsables dels 
projectes de coeducació en centres educatius) 

 -Ajuntament del Masnou (Regidoria de Serveis socials i de la dona) 
 -Generalitat de Catalunya (Secretaria General de Joventut) 
 -Centre de Recursos Pedagògics  
 -Institut Català de les dones 
 
 Treball amb altres centres: 
 

-Facultat de Psicologia de la Universitat de Vic ( quatre professores de la Universitat estan 
duent a terme una recerca sobre gènere i estereotips  a partir del treball amb el nostre 
alumnat de 4er d’ESO i 2on BAT. La recerca es va iniciar el passat curs 2006-2007). 

 
BREU DESCRIPCIÓ DEL QUÈ S’HA FET: 
 
En aquest segon curs vam començar donant a conèixer el projecte entre el  professorat nou i 
demanant la participació de tots i totes des del currículum propi o bé des de l’acció tutorial. 
Novament, des del principi de curs es va demanar a tothom que presentés propostes de treball en els 
diferents àmbits, per tal de continuar fent de la COEDUCACIÓ un tema molt present al nostre 
centre. Entenem que és molt enriquidor per al nostre alumnat treballar el tema des de diferents 
òptiques, per això es demana a tot el professorat que hi participi, com a mínim, amb dues o tres 
accions puntuals. Es tracta, per tant d’un projecte extensiu, amb voluntat d’arribar al màxim 
d’alumnat possible i treballat des de diferents matèries, activitats, i dates « coeducatives » com el 25 
de novembre i el 8 de març. 
 

A) INTERVENCIONS GENERALS  : 
 
Espais: 
 -Sala de professorat: habilitació d’un espai de coeducació al taulell d’anuncis. 

-Ordinadors: actualització de les carpetes  de “COEDUCACIÓ” a l’escriptori, on s’hi desa 
tot allò que es va fent al llarg del curs. 
-Passadissos: ús dels panells expositors, on s’han dut a terme exposicions de treballs de 
l’alumnat sobre aquesta temàtica (25 de novembre i 8 de març). Exposicions a la planta 
baixa, 1er pis i 2n i escala per a la cel.lebració del “març, mes de les dones”  
-Nou espai per al fons documental, Nous armaris a la sala de coordinació per ordenar tot el 
material que anem adquirint (espai de consulta i prèstec amb DVD, vídeos, llibres, 
documents diversos, premsa…). El llistat de tot el que tenim es va actualitzant 
trimestralment i es va fent arribar a tots els departaments (també està a la nostra web). 
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-Aules: “El Racó No Sexista”, espai de reflexió per a l’alumnat on s’hi pengen notícies, 
articles de diaris, comentaris…temes del dia a dia que porten a la sensibilització envers 
aquesta temàtica i fan molt present el projecte de coeducació a l’aula. 
-Web: A l’apartat de COEDUCACIÓ s’hi poden trobar les propostes del curs actual, una 
mostra de les experiències que s’han dut a terme,els premis de coeducació de Sant Jordi, el 
nou logotip del nostre projecte (figura també a la primera plana de la web, al costat dels que 
ens identifiquen com a centre de la UNESCO i  Escola Verda). També hi apareixen totes les 
activitats i propostes del curs 2006-2007.Aquest és un espai de consulta i exposició, que es 
va actualitzant a mesura que es realitzen les activitats programades. També posa en contacte 
amb d’altres adreces d’interés. (Prof. Responsables Josep Guardia i Maite Paniagua) 
 
 

Celebració de diades commemoratives: 
 

-20 de novembre: Projecte d’informació i sensibilització dels drets dels infants 
(Departament  de Serveis a la comunitat, CFGS d’Educació Infantil. Professores Virginia 
Romero). 
-25 de novembre: “Talla amb els mals rotllos” taller de la No Violència per a 3er d’ESO 
(Secretaria General de Joventut). Intervencions i dinàmiques de grup contra la violència de 
gènere ,impartides per les alumnes del Cicle Formatiu d’Integració Social (professores 
Virginia Romero , Ainhoa Gómez, Palmira Medina).Dinàmiques de grup realitzades per les 
alumnes del  departament d’integració social i serveis a la comunitat amb tot l’alumnat 
d’ESO i 1er BAT. 
Creació de narracions, poemes, dibuixos, lectura i debat a classe i exposició als passadissos 
a partir dels lemes “Si t’estima, no et farà plorar” “Si te quiere, no te harà llorar” des de 
les  matèries de català i castellà, a tota l’ESO i el Batxillerat.. (Professores Marta d’Abadal, 
Ruth Mohino, Maria Villalta,Natàlia Flo i el professor Guillem Vallejo). 
-8 de març: exposició “Dones i món laboral” (Cicle d’Integració Social, professora Ainhoa 
Gómez,Palmira Medina). Mural “Encara…hi ha molta feina a fer” amb una petita selecció 
de notícies significatives que s’han anat penjant als “racons No Sexistes” de les aules al llarg 
del curs(prof. Natàlia Flo). Informació a les tutories sobre la història d’aquesta jornada (tots 
els tutors i tutores). 
Visionat de pel.lícules i qüestionari per a la reflexió per treballar des de les tutories : 
  1er d’ESO :  Tomàquets verds fregits 
  2n d’ESO:  Como agua para chocolate 
  3er d’ESO:  Quiero ser como Beckham 
  4t d’ESO:  En terra d’homes 
             1er BAT :  Petita Miss Sunshine 
  2n BAT :  Thelma and Louise 

 
-2008 any “Mercé Rodoreda” : Exposició a la planta baixa sobre la vida i obra de 
l’escriptora (alumnat de primer cicle; Professora: Ruth Mohíno). 
 

  
B) INTERVENCIONS CONCRETES DES DE DIFERENTS MATÈRIE S I CURSOS 

 
1er ESO 
 
Català (prof. Ruth Mohíno): “Les receptes”. “Avis i avies: la memòria històrica” 
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”L’amic retrobat” . “El sexisme en el llenguatge”.”Si t’estima no et farà plorar” 
Castellà (Maite Valbuena): “Mujer y publicidad”,”Los cuentos y los estereotipos populares”. 
Tecnologia (prof. Cesca Bonastre): “Reciclem tots i totes”,”Projecte elèctric i de reciclatge”. 
Ciències (prof. Alfons Garcia): “Projecte elèctric i de reciclatge ». 
Música (Teresa Ripoll, J.Carles Sentís): “Conjunt instrumental” 
Crèdit de Sostenibilitat (prof. Anna Ballester): “Tinguem cura del jardí i de l’hort”. 
Tutoria : 8 de març (pel.lícula i forum) 
 
2n ESO 
 
Català (prof. Ruth Mohíno”: “ Si t’estima,no et farà plorar” “Exposició Mercè Rodoreda” 
Tecnologia (prof. Cesca Bonastre/Mar Rodríguez):”Reciclem tots i totes” 
Visual i plàstica (prof. Lidia Peyret): Treball plàstic amb el nom d’un munt de dones escriptores i 
les seves obres. 
Música(Teresa Ripoll/ J.Carles Sentís): “Conjunt instrumental” 
Crèdit variable, psicopedagogia (prof. Eduard Giró): “ Parlem de sentiments” 
Tutoria:  8 de març (pel.lícula i forum) 
 
3er ESO 
 
Català i Castellà (prof Guillem Vallejo i Marta d’A badal): 25 de novembre “Si t’estima, no et 
farà plorar””Si te quiere, no te hará llorar”. 
Català (Prof. Marta d’Abadal): Lectura i realització d’un diari personal a partir de l’obra “El diari 
lila de Carlota” 
Castellà (prof. Guillem Vallejo): lectura i anàlisi de la novel.la “Como agua para chocolate”. 
Socials (prof. Encarna Bailón): treballs i exposicions orals sobre temes diversos(sexisme al 
llenguatge, a la publicitat, situació de les dones maltractades a Espanya i a América Llatina) 
Visual i plàstica (Anna Ballester): “El gènere i la publicitat”, “”Disseny del logotip del projecte de 
Coeducació del Centre” 
Tecnologia (Mar Rodríguez):”Les dones del Mercury 7” 
Ciències (Carme Pérez): « Dones i Salut », « Diferents, però iguals » 
 “Talla amb els mals rotllos”, taller de dinàmica de grups sobre la violència 
Tutoria:  8 de març (pel.lícula i forum) 
 
 
4t ESO 
 
Català (prof. Marta d’Abadal ):”Philadelfia: una reflexió sobre la discriminació de l’opció sexual” 
“Carta a un amic/-ga homosexual” 
Català (prof. Maria Villlalta):  25 de novembre “Si tèstima no et farà plorar”  
Castellà (Prof. Natàlia Flo): “Si te quiere, no te hará llorar”, “Grandes escritoras y escritores del 
siglo XIX”, “La casa de Bernarda Alba”, “La casa de los espíritus”, “Violencia y sexismo en 
videojuegos y videoclips”(anàlisi i exposició) 
Anglès (prof. Maria Jené): “Treball sobre grans escriptors i escriptores del XIX: Jane Austen”, 
“Becoming a woman in Zanskar”,“El paper de les dones al s.XIX”,“Iron Jawed Angels: les dones 
sufragistes” 
Socials (Lada Castells): “Iron Jawed Angels: les dones sufragistes”(dins el programa de socials en 
anglès) 
 Psicopedagogia (prof. Eduard Giró):Orientació laboral i d’estudis ”Professions i gènere”  
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Educació Física (prof.  Ricard Pérez ):  Balls de saló ( activitat rítmico-afectiva.) 
Tutoria:  programa d’educació sexual (Servei de Salut). 8 de març (pel.lícula i forum) 
  
 
1er BAT 
 
Castellà (prof. Guillem Vallejo): “Si te quiere, no te hará llorar” 
Educació Física (prof. Rafael Escobar): Balls de Saló (activitat rítmico-afectiva) 
Filosofia (prof.Encarna Bailón): “Reflexión sobre sociedad y mujer” 
Història (prof.Margaret Themistangioglus): “La situació de la dona en diferents societats” 
Tutoria :  8 de març (pel.lícula i forum) 
 
2º BAT 
 
Castellà (prof.Natàlia Flo): “Si te quiere, no te hará llorar”,”La coeducación a través de los 
textos”, “Nada: análisis de los distintos modelos de mujer” 
Anglès (prof. Maria Jené): “La discriminació de la dona a nivell social »  
Tutoria : 8 de març (pel.lícula i forum.Treball realitzat també  a Castellà i Anglès) 
 
 
CICLES FORMATIUS  
 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT  
“Projecte d’informació i sensibilització contra la violència de gènere” (prof. Virginia Romero, Rosa 
Roure). Dinàmiques de grup sobre el tema de la violència preparades per a treballar amb els grups 
d’ESO i BAT (25 de novembre). 
 
“Dones i món laboral” (prof.Ainhoa Gómez, Palmira Medina) Exposició 8 de març sobre la dona en 
el món laboral. 
  
“Plafons de comunicació: emocions i sistemes alternatius de comunicació” (Anabel Romo) 
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL  
“Drets per a ells,per a elles, per a tothom”. Informar sobre els drets dels infants.Concienciar 
l’alumnat de 1erESO sobre la necessitat que els drets fonamentals arribin a tots els nens i nenes 
(Virginia Romero,Carme Vaqué) 
 
 
VALORACIÓ: 
 
PUNTS FORTS:  
 -Ha augmentat el nombre de professors i professores que participen en el projecte (aquest 
curs 30, l’anteriror 22). 
 -El projecte arriba a un gran nombre d’alumnat que hi participa (tota l’ESO, 1er i 2º BAT, 
cicles d’Integració social i Educació Infantil) 
 -El projecte es treballa des de les celebracions significatives(25 de novembre i 8 de març) 
que s’omplen de contingut, i també des del currículum i les tutories. 
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 -Ha augmentat el fons documental i de mediateca i s’ha ubicat en un nou espai més ordenat 
dins el despatx de coordinació. 
 -El professorat ha pogut fer ús d’aquest fons documental i de videoteca a les seves classes. 
 -Totes les propostes han estat molt variades. Es podria dir que la coeducació ha estat molt 
present al llarg de tot el curs.  
 -S’ha potenciat la creativitat i també el debat i la reflexió 
 
PUNTS FEBLES: 
 -Com acostuma a passar, el proper curs  hi haurà canvis a la plantilla i cladrà explicar 
novament el projecte i animar a la participació. 
 -Cal dedicar algunes reunions més d’equips docents ( un parell al trimestre) per a fer el 
seguiment del projecte i donar a conèixer què està fent tohom al llarg del curs (ens podem coordinar 
amb d’altres projectes d’innovació del centre com el de Mediambient) 
 -A  començament de curs cal establir qui serà responsable (no necessariament els tutors o 
tutores) del “Racó no sexista a l’aula”, donat que aquest curs la iniciativa ha funcionat novament de 
manera desigual , però allà on s’ha fet correctament,  ha estat molt profitosa.  
 -Seria bó  que s’impliquessin alguns departaments que no ho han fet tampoc aquest curs 
aquest curs. 
 -El volum d’activitats per grups i nivells  hauria  de ser similar.  
 
 
      El Masnou, Juny de 2008 
 
 
 
Natàlia Flo Lario 
Coordinadora del Projecte de Coeducació  
 

 


