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COEDUCACIÓ A L’ESCOLA GINESTA  

Teresa Farrés Solsona i Mari Llorente Angulo, mestres del CEIP Ginesta de 

Matadepera. 

 

A la nostra escola i des del mes de setembre estem desenvolupant un projecte de 

coeducació que està emmarcat dins dels Projectes d’innovació educativa del 

Departament d’Educació. Aquest projecte ha estat consensuat  pel  Claustre i aprovat en 

Consell Escolar. Tindrà una durada de tres cursos, temps que és necessari per la  

sensibilització,  formació i preparació i per  poder avançar cap una escola coeducativa.  

En els anys anteriors, ja s’havien fet activitats encaminades a manifestar la necessitat de 

treballar en aquesta línia. Es feien activitats concretes i esporàdiques  en dades molt 

significatives (8 de març, Dia de la no violència...) per  desmitificar la tradicional  

distribució de les feines  domèstiques.  

Treballs ocasionals, que sovint involucraven a més d’un cicle, però que quedaven  

reduïts a treball de tutoria i depenien de la sensibilitat i coneixement que cada persona 

podia tenir del tema. 

Amb motiu de la concessió de l’esmentat projecte hem començat a fer diferents 

activitats, que ens han fet veure la necessitat d’implicar a tots els agents educatius, és a 

dir, les famílies, la institució escolar, el temps de lleure, els  tallers, el menjador i la 

resta d’institucions municipals. 

 Per portar a terme les activitats, hem utilitzat materials  de procedència diversa : 

- Departament d’Educació.  

- Quaderns de Coeducació de l’I.C.E de la UAB. 

-“Maleta Coeducativa” (grup Lluna Plena). 

- Quaderns de l’Institut Català de les Dones...etc. 

I d’altres que ens hem anat confeccionant nosaltres. 

El que estem fent és ben senzill, segurament en molts altres centres hi ha experiències 

similars que es duen a terme des de fa temps. Allò que sí voldríem remarcar és la 

INTENCIONALITAT amb què treballem, per incorporar dintre del currículum moltes 

actituds, procediments, conceptes i sistemes conceptuals que, potser, ja hi figuren,  però, 

sota una perspectiva i criteris diferents. 

Un dels primers aspectes que ens vam plantejar va ser el referent al currículum ocult, és 

a dir el propi bagatge personal del professorat que fa que, sense adornar-nos, incorrin en 

fer diferències de gènere. Quantes vegades, per exemple, quan es tracta de demanar 
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ajuda als alumnes per temes relacionats amb la força física com pujar uns paquets de 

secretaria, per exemple, ens dirigim als nois i quan demanem ajuda relacionada amb 

temes d’estètica, com  arreglar unes cartelleres, …, busquem les nenes?  Evidentment 

cal  canviar actituds. 

Un altre dels temes que ens mereixen molta cura és el del llenguatge que emprem, que 

no sigui sexista. Cal buscar paraules alternatives genèriques, evitant utilitzar un 

llenguatge massa carregat. 

 

ACTIVITATS 

 

L’hora de l’esbarjo és fonamental per veure si una escola és coeducativa o no, ja que 

és on es manifesta lliurement com es reparteix l’espai comú que és el pati. A tota la 

Primària vam fer una observació sistemàtica del que passava a l’hora d’esbarjo i vam 

constatar el que ja sabíem, que  gairebé tot l’espai estava ocupat pel nois jugant sobretot 

a futbol. Hem ofert alternatives,  de manera que les diferents maneres de ser i de viure el 

lleure poguessin tenir cabuda i, de moment, hem comprat uns jocs de taula gegants i  

també els oferim  el  bibliopati  en el que els nens i nenes poden fullejar algun conte o 

còmic 

 

Racons a educació infantil: 

Treballem els següents racions: Racó de la casa, on els nens i les nenes poden banyar 

ninots i nines, planxar la roba, fer el dinar, parar la taula, escombrar, rentar i estendre la 

roba..., racó de la botiga (qui va a comprar, qui fa  de venedor o de venedora, fer la llista 
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de les coses que volem comprar, preparar la compra i portar-la a casa....), racó de titelles 

( amb titelles per representar contes diversos, per inventar-se històries...), racó de les 

construccions (amb peces de diferents mides i dificultat), racó dels cotxes i dels trens, 

racó de les TIC (amb ordinadors portàtils)... 

Tot i semblar trivial, és una activitat paradigmàtica adreçada a treballar, no els racons 

pròpiament com a metodologia, sinó la vessant intencional adreçada fonamentalment a 

veure les possibilitats que els nens i les nenes tenen de coparticipar en jocs i activitats 

diverses sense rols de sexe estereotipats. 

Sovint és necessària la intervenció de les mestres per arribar a fonamentar  principis de 

conducta que es contradiuen amb alguns que l’alumnat ja té interioritzats en moltes de 

les seves actituds, per influència de la socialització familiar i dels mitjans de 

comunicació. La nova pauta conductual  precisa de la figura de la persona adulta amb 

mirada coeducativa, en aquest cas de les mestres, per poder portar a terme la 

coparticipació. 

  

Cicle Inicial 

 
Respecte el funcionament general per tal d’afavorir la cooperació i la col·laboració, 

ens hem fixat en els següents aspectes:  

- Establiment de càrrecs rotatius fomentant la responsabilitat compartida del nen i de 

la nena, de manera que cada càrrec sempre hi ha una parella formada per una nena i 

un nen per tal d’estimular el treball conjunt i la cooperació. 

- Situar l’alumnat  a la classe de manera que afavoreixi la interrelació entre nens i 

nenes.  

- Establir els grups de treball i els de tallers de manera que el tant per cent de nenes i 

nens estigui equilibrat. 

Respecte el  joc: 

- Observació de l’ocupació dels espais del pati 

- Tenir cura que al pati hi hagi joguines que afavoreixin el joc cooperatiu i no     

competitiu: jocs gegants, bibliopati, etc..., limitant els típics jocs de pilota a horaris 

més concrets.  

Treball tutorial amb important incidència en tot el que implica actituds i 

emocions:  
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- A partir de contes, textos, imatges que presentin alguna situació personal o social que 

representin conflicte de valor, per tal d’establir una diàleg participatiu per reflexionar, 

pensar i triar la millor solució.  

- Realització de petites dramatitzacions que representin conflictes de valor o situacions 

en les quals s’hagi d’emetre judicis i prendre decisions 

- Utilització d’un dossier de treball “Tothom és igual” a partir de l’explicació del conte 

El partit de futbol,  elaborat per l’escola amb l’objectiu de reflexionar sobre certs tòpics 

del rol femení i masculí.       

- A la Bústia de classe, l’alumnat pot exposar situacions que s’han viscut com a 

conflictives a discutir i trobar estratègies de resolució 

 

Cicle Mitjà 

 

Acció tutorial específica sobre actituds i emocions. 

Els nens i les nenes d’aquests cursos treballen unes fitxes que tenen com a objectiu  

comunicar-se, explicar-se experiències pròpies i fer valoracions. Els ha ajudat molt a 

elaborar estratègies sobre els comportaments i les actituds que han de prendre en 

determinades situacions. Els resultats són molt satisfactoris. 

 

Tallers de costura. 

 

Des de fa bastants cursos en aquest cicle fem un taller de costura en el que participen 

tant els nens com les nenes. La durada d’aquest taller és d’un trimestre i es fa a tercer i a 

quart. A tercer, l’alumnat aprèn a enfilar l’agulla i  a cosir botons, es treballa, quan es 
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pot, amb mig grup classe. L’objectiu final és fer un treball artístic en el que es combina 

la pintura i els botons cosits. Els treballs  elaborats són molt  lluïts i vistosos.   

A quart, es fa punt de creu amb canemàs. Primer, dissenyen en un full quadriculat la 

inicial del seu nom que pot ser inventada o copiada d’algun llibre, després la cusen a la 

roba. També ho complementen amb altres creacions. 

 

A Educació Física  treballem els jocs cooperatius entre nois i noies. 

 

Amb lectura de contes estem treballant les diferències entre nenes i nens a l’hora 

d’escollir un llibre de lectura. Hem observat que les nenes no tenen prejudicis a l’hora 

de triar un llibre, els és igual que el protagonista sigui nen o nena, cosa que no passa 

amb els nois que, per regla general, rebutgen els llibres en els que la protagonista és una 

noia. 

Tanmateix, en els llibres que escollim per llegir a classe, estem vetllant perquè sigui  el 

mateix el nombre d’autores i autors i el de protagonistes femenins i masculins.  . 

 

Cicle Superior. 

 

Com treballem a les tutories?   

La coeducació és una part importantíssima de l’educació, es tracta d’ensenyar i aprendre 

a relacionar-se, a establir relacions de respecte, a viure sense discriminar i a valorar els 

sentiments. El treball de tutories ha estat determinat per aquests valors, hem fet 

activitats de diferents tipus, per exemple mostrar-los  la imatge d’una mare amb un nadó 

i proposar-los que diguessin què els suggereix. Van sortir paraules molt boniques que 

expressaven la seva tendresa interior, tant en els nois com en les noies. També van  

enviar-se missatges positius entre companys i companyes, amb la finalitat d’aprendre a 

valorar-se més i a millorar la pròpia autoestima,  

 

Hem introduït la coeducació  en el currículum d’algunes  matèries, valorant i 

donant a conèixer els sabers  de les dones. 

 

Coneixement del medi  social. 

Hem treballat tres objectius, el primer dirigit sobretot a les nenes i fa referència a la 

importància  del  treball  professional com a camí imprescindible per esdevenir una 
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persona adulta, responsable, independent i  lliure per decidir el propi destí. Si de grans 

decideixen només ser mestresses de casa, tenir cura dels fills i de la llar, que sigui una 

decisió plenament responsable i amb coneixement del que comporta. Quan les decisions 

es prenen amb responsabilitat és quan esdevenim ciutadanes i ciutadans, amb ple dret de 

ciutadania.  

El segon objectiu ha estat reflexionar sobre el treball domèstic. Hem utilitzat materials 

elaborats per les dones del grup de treball “Lluna plena”. Hem analitzat com es 

distribueixen les feines a les llars dels nois i noies de cicle i hem vist que s’han de 

distribuir responsablement  entre els membres de la família.. 

El tercer objectiu ha estat introduir el paper de la dona  en els diferents períodes de la 

història. 

 

Coneixement del medi natural. 

En aquesta assignatura incidim en dos aspectes: en primer lloc en l’àmbit de la salut, ja 

que les noies i els nois d’aquest cicle comencen a tenir molt present el tema de les 

modes i l’estètica. El tema de l’alimentació i el de la cura del propi cos els treballem 

sota la perspectiva de la importància de la salut i de l’autoestima, ja que malauradament, 

l’aspecte físic compta moltes vegades de forma prioritària i per sobre d’altres valors. 

En segon lloc, totes les experiències d’introducció a la química i a la física les fem  

amb elements de la cuina, ja que és el gran  laboratori de transformació i de canvis 

d’estat des de sempre. És una manera de fer evident a l’alumnat que la ciència és 

present a la vida quotidiana. 

 

Llengua   

 

Volem treballar les novel·les des de la perspectiva de gènere, tanmateix les que 

escollim per treballar amb el nostre alumnat  mirem que estiguin en equilibri la quantitat 

de personatges femenins i  masculins, i també la paritat d’autores i d’autors. 

A l’hora de treballar el gènere donem la mateixa importància al masculí que al femení. 

Ens plantegem si cal dir sempre “escriu el femení de”, potser també podem plantejar-ho 

a l’inrevés,  oi? 

 

Matemàtiques 
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Estem treballant per crear algunes unitats didàctiques relacionades exclusivament amb 

temes de la llar, ja que introduir l’àmbit domèstic en el món escolar és una manera de 

dignificar el treball que des de sempre han fet les dones. 

Resumint  molt, el que pretenem és que els nois i noies aprenguin a ser feliços, a 

desenvolupar-se  de manera que quan siguin homes i dones adults i adultes visquin amb 

responsabilitat, sense violència de gènere i esdevinguin ciutadants i ciutadanes, amb ple 

dret de ciutadania i també, molt més feliços. 

 

 


