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1. Introducció

El document de Formació a centre amb assessorament extern des de la pràctica reflexiva:  
Coeducació conté un seguit d’accions que tenen com a objectiu principal la transformació 
del  centre  en  una  comunitat  de  pràctica  reflexiva  coeducativa  (crítica  i  col·lectiva).  La 
metodologia  de la  pràctica  reflexiva  és un element  important  en  els  assessoraments en 
coeducació i reforça el tipus d’activitats que veiem útils i interessants. Permet de seguir el 
procés que parteix de l’experiència individual per compartir-la i contrastar-la i així créixer, 
modificar, canviar i avançar. 1

La raó d’endegar aquest camí és la necessitat que s’ha fet des de diferents mirades sobre 
els processos de canvi en centres escolars vers una escola coeducativa: les escoles que 
aprenen  són  organitzacions  que  són  capaces  d’autoregular  el  seu  propi  procés  de 
desenvolupament. I això no és casual. Segons les persones expertes en l’anàlisi d’aquest 
tipus d’escola, aquestes posseeixen una estructura interna sòlida i una gestió interna de la 
comunicació que permet als seus membres reflexionar de forma ordenada i sistemàtica de 
tal manera que aconsegueixen una construcció gradual de coneixement coeducatiu a partir 
de l’intercanvi  entre el professorat.  En aquest sentit,  les escoles es constitueixen per sí 
mateixes  com  un  lloc  d’aprenentatge  en  coeducació  per  excel·lència,  un  aprenentatge 
col·lectiu  i  una  professionalització  interactiva  lligada  al  mateix  temps  al  propi 
desenvolupament personal de cadascun dels membres.

El disseny d’aquest Assessorament en Coeducació té dues fonts bàsiques. D’una banda, 
hem partit del que ja estava escrit i contrastat des de la pràctica reflexiva, elaborat pel Grup 
Tècnic i, en concret, la seva exemplificació aplicada al treball per competències bàsiques2. 
D’altra banda, hem incorporat la nostra pròpia pràctica en sis centres ja que hem anat veient 
la necessitat d’una adaptació específica als assessoraments en Coeducació. 

El  grup  de  formadores  en  coeducació  en  els  darrers  dos  cursos  ha  estat  impartint 
formació a les persones designades pels Consells Escolars per vetllar per la consolidació de 
la Coeducació en els centres educatius de tot  el  territori.  Enguany,  aquest programa ha 
afegit una altra acció formativa: l’assessorament a centres. S’han pogut beneficiar d’aquest 
pilotatge,  dissenyat  especialment  segons  cada  demanda concreta,   diversos  centres  de 
primària i  secundària de les poblacions de l’Hospitalet  de Llobregat,  Sant  Boi,  Terrassa, 
Sabadell, Tarragona, Oliana i Barcelona.

En el segon bloc trobarem de manera resumida algunes de les bases teòriques en les 
quals ens hem fonamentat per l’elaboració del protocol d’intervenció a centres. S’introdueix 
el concepte de canvi planificat a les organitzacions adequant-lo a la situació actual de canvi 
dels centres educatius d'una escola mixta a una escola coeducativa. S’aprofundeix en el nou 
perfil de professionals de la formació en coeducació i en les competències que haurà de 
desenvolupar per tal d’acompanyar qualsevol procés de canvi cap a l'escola coeducativa 
que  la  intervenció  formativa  pugui  afavorir  o  desencadenar.  I  es  planteja  de  manera 
resumida l’estructura de l’assessorament en Coeducació.

1  Aquí  només farem referència a les activitats  i  a les eines de pràctica reflexiva.  La 
conceptualització d’aquesta metodologia la trobareu en els documents de referència prou 
coneguts i divulgats.

2 Deixem clar que el referent conceptual  de la Pràctica reflexiva es troba en aquests 
documents i que nosaltres només hi farem esment de forma pràctica i puntal  al llarg 
d’aquest protocol.
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En  el  tercer  bloc,  es  perfila  l'indispensable  protocol  inicial,  on  es  tenen  els  primers 
contactes amb el centre educatiu. 

A continuació  es desenvolupa cadascuna de les  5  possibles  sessions.  I  finalment,  el 
Calaix d’eines recull instruments de dos tipus: 

• Instruments per a la reflexió. Porten una numeració entre claudàtors per facilitar la 
seva gestió.  La  seva funció  és acompanyar  el  procés reflexiu  individual  i  grupal. 
Aquest  segon  pas  grupal  introdueix  els  contrastos  entre  iguals  (les  t petites)  i 
continua amb la redescripció de la pràctica. 

• Documents de contrast. Solen portar un títol i el nom de l’autora o de l’autor. Són 
textos de lectura que aporten el contrast de persones expertes en Coeducació (les T 
grosses).
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 Estructura de l’assessorament en centre en Coeducació

2.1. Objectius de l’assessorament

El propòsit  general  de l’assessorament és el d’aproximar-nos a les línies bàsiques de la 
Coeducació  per  introduir-les  en  el  nou  currículum  i  en  el  treball  per  competències.  Es 
concreta en: 

• Reflexionar sobre el significat de la Coeducació i del treball per competències. Arribar 
a un marc d’interpretació compartit. 

• Adonar-se de les implicacions metodològiques, actitudinals, curriculars... que comporta 
aquesta nova mirada.

• Preparar  activitats pràctiques que desenvolupin  la  Coeducació  connectant  diferents 
àrees. 

• Evidenciar els canvis que se’n deriven en l’avaluació.

• Impulsar  accions  afavoridores  del  treball  en  equip  en  el  sí  de  la  comunitat  de 
pràctiques reflexiva. 

Tenint en compte que es tracta d’un assessorament en centre i que en la Coeducació hi 
ha molt àmbits i nivells de treball, és important de definir l’objectiu de l’assessorament de 
cada centre, d’acord amb la seva demanda formativa. 

2.2. Característiques de la intervenció

Algunes de les activitats que ens ajudaran a assolir els objectius han de seguir un ordre 
perquè formen part d’un cicle coherent que cal fer pas a pas. D’altres poden ser introduïdes 
en el moment que les formadores creguin més adient. Amb això volem dir que l’estructura 
proposada ha estat útil i apropiada per als centres on hem intervingut, però que no l’hem de 
prendre com un esquema que ens limiti, sinó com una proposta que caldrà reorientar en 
cada intervenció.

L’objectiu  principal  d’un  assessorament  en  centre  és  l’acompanyament  del  grup  de 
professorat  disposat  a fer  un procés de canvi  en la  seva pràctica educativa.  Un procés 
personal  i  grupal  que  demana  a  la  persona  assessora  de  tenir  en  compte  les 
característiques individuals i també el tarannà de cada escola o institut, allò que anomenem 
la  cultura  de centre.  És  d’esperar  que el  professorat  disposat  a  seguir  l’assessorament 
estigui motivat individualment, però ja és més difícil que aquesta motivació sigui grupal i que 
hi hagi un hàbit de treball conjunt. 

Actualment,  el  Departament  d’Educació  ha  dissenyat  la  formació  en  centre  amb 
assessorament extern seguint tres eixos bàsics: la creació d’una comunitat de pràctiques; el 
desenvolupament  i/o  aprofundiment  d’un  camp curricular  de  terminat;  i  l’aplicació  de  la 
pràctica reflexiva com a mètode de reflexió i de creació de nou coneixement.

La nostra proposta, que es caracteritza pel següent:

• En cada sessió es tracten aspectes concrets de la  Coeducació,  a partir  del  que 
nosaltres entenem que forma part del marc conceptual i a partir de les demandes 
que anem rebent en les diverses trobades i en cada centre.

• Hem intentat d’anar motivant una consciència de comunitat de pràctiques a partir de 
les activitats realitzades.

• L’esperit  reflexiu  amara  el  conjunt  de  la  nostra  intervenció,  per  això  hem  tingut 
sempre en compte que en cada sessió hi hagi activitats específiques de la pràctica 
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reflexiva,  adaptant  els  instruments  per  tal  que  la  reflexió  tingui  com a  centre  la 
Coeducació. 

Aquests són els tres eixos bàsics de cada sessió. Les activitats, els textos i els instruments 
estan orientats seguint aquesta proposta. Hem de tenir en compte que abans de les 
trobades  pròpiament  dites,  hi  ha  una  part  molt  important  de  l’assessorament  que 
consisteix en la presa de contacte amb el centre on es farà la intervenció i l’acord entre 
les  formadores  i  el  grup  que  hi  participarà.  Aquesta  part  no  s’ha  de  deixar  a  la 
improvisació, sinó que ha de tenir una estructura apropiada.

2.3. La coeducació: el canvi en educació

El canvi de l'escola mixta a l'escola coeducativa és un llarg camí i, podem dir que en aquests 
moments hi ha una certa sensibilització per la Coeducació. Cada cop és més necessària 
perquè molts dels problemes que es donen a les aules poden tenir vies de solució a partir 
d’un canvi important en la mirada i les actituds del professorat i de l’alumnat. Tant és així, 
que la mateixa normativa d’inici de curs dóna instruccions perquè la Coeducació formi part 
explícita  del món educatiu3.  La majoria  del professorat,  necessita  d’un guiatge per fer el 
canvi  cap  a  l'escola  coeducativa,  és  a  dir  un  marc  conceptual  coeducatiu,  recursos, 
propostes  viables,  referents;  en  definitiva,  la  mirada  coeducativa  sobre  tot  el  que  fem i 
desfem en cada centre. 

La  coeducació  suposa  un  canvi  educatiu  que  és  més  ampli  en  funció  del  procés 
autènticament participatiu que es desenvolupa en el centre i de l'actitud investigadora per 
part del professorat, agent del canvi, Per això cal determinar temes o mancances, generar 
hipòtesis i contrastar-les en la pràctica.

Per tant s’ha de facilitar la participació real als centres, la discussió ideològica, cultural, 
pedagògica, metodològica, etc, tot permetent que cada centre redefineixi els seus senyals 
d’identitat i construeixi els seus propis projectes per avançar cap a la coeducació. Entre les 
condicions per al canvi cal  tenir  en compte la planificació rigorosa, la millora clara de la 
situació present, etc. 

• Cal que incorpori l’oportunitat que el professorat entengui què es canvia, per què i 
per a què, i que allò, més enllà de plantejaments tècnics permeti la contrastació de 
models de societat coeducadora i de cultura equilibrada que reculli les aportacions 
de dones i homes.

• El canvi reclama la concurrència de processos complexos de diàleg, discussió, debat 
i apropiació social, institucional i personal de pressupòsits i opcions estratègiques.

Formació del professsorat per al canvi vers l'escola coeducativa

La institucionalització del canvi d'escola mixta a escola coeducativa es dóna quan un centre 
incorpora a la seva realitat institucionalitzada la filosofia, les metes, les estratègies, etc, de la 
coeducació. Quan deixa de representar una proposta innovadora, ja que s’ha acomodat al 
funcionament  normal  del  centre  i  hi  roman  de  manera  relativament  estable.  En  aquest 
apartat  són  importants  els  lideratges  interns,  amb  la  condició  que  aquests  permetin 
l’apropiació dels temes i objectius del canvi. 

Els criteris més concrets per a una formació per al canvi cap a l'escola coeducativa són:

3 Vegeu les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres del curs 2009-
10 (Primària  i  secundària)  i  la  pàgina  web  de  Coeducació 
(http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/recursos)  on  trobareu  un  bon  nombre  de 
recomanacions per aplicar aquestes instruccions als centres educatius.
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1. Una  formació  generadora  d’il·lusió  i  de  compromís  amb  la  coeducació  en  el 
desenvolupament de la pràctica del professorat.

2. Capacitadora del professorat en el disseny, realització i avaluació de propostes de 
canvi i presa de decisions entorna  la coeducació, en tots els àmbits educatius .

3. Facilitadora d’una reconstrucció dels esquemes de pensament i acció del professorat 
que incorporin la coeducació.

4. Tenir present que l’aprenentatge constructivista que es postula per a l’alumnat també 
val  per  al  professorat,  i  que per  tant  cal  partir  dels  seus respectius  sistemes de 
creences i opcions de valor. 

Un objectiu de l’assessorament és la creació d’una comunitat de pràctiques que adquireixi 
les eines necessàries per continuar una tasca formativa individual i grupal que els permeti 
d’avançar de forma continuada. Però la nostra pràctica ens ha demostrat que aquest és el 
més difícil dels objectius, perquè no depèn només de nosaltres i no sempre és un objectiu 
del centre o del grup que assisteix a l’assessorament. I més tenint en compte la durada de la 
intervenció i, per tant, creiem que, sense negligir-lo, hem de centrar la mirada en els altres 
objectius més assolibles que ens permetran d’avançar.

2.5. Algunes idees sobre les direccions de centres educatius

Atès que és fonamental el paper de les direccions dels centres per avançar cap a l'escola 
coeducativa, a continuació indiquem algunes idees sobre les direccions. Els corrents teòrics 
més  innovadors  i  progressistes  coincideixen  en  el  rebuig  de  les  orientacions  més 
"professionalistes” de les direccions de centres educatius. També del “gerencialisme” que 
assimila  el  món  educatiu  a  l’empresarial,  com  si  el  sentit  de  l’autoritat,  les  finalitats  i 
l’estructura organitzativa de l’escola s’assemblés al d’una empresa. És evident que aquests 
plantejaments  dificulten  el  procés  d’avenç  cap  a  l’escola  coeducativa.  Podem  ser  més 
sensibles  a la coeducació les següents idees:

• Direcció com a tasca col·legiada, atesa la importància de l’equip directiu. 
• Necessitat  de  combinar  atributs  personals  com  ara  la  flexibilitat,  sensibilitat, 

tolerància  amb  altres  de  més  estructurals:  accés  a  la  informació,  comunicació 
orgànica, autoritat formal...

• Gran importància de la direcció en la qualitat dels processos educatius, sempre que 
sigui democràtica i fomenti la participació. 

• La innovació en coeducació pot  ser problemàtica ja  que es dirigeix  al  cor  de les 
pràctiques educatives del professorat i no es queda a la superfície. 

• Les direccions han de valorar  la importància del desenvolupament professional el 
professorat  en  el  camp  de  la  coeducació,  d’ampliar  els  horitzons,  promoure  la 
participació, proposar més que donar ordres, utilitzar la burocràcia per a facilitar i no 
pas per a limitar, facilitar el contacte amb el context. 

Les activitats i els instruments amb què comptem hores d’ara són diversos i suficients per 
fer un bon treball.  Nosaltres vam fer una selecció de materials ja existents, la majoria de 
vegades adaptant-los als nostres objectius concrets, i també, a vegades hem dissenyat nous 
instruments.  Amb ells  hem creat  un banc de recursos,  que excedeixen la possibilitat  de 
posar-los tots a en pràctica, perquè aquest tipus d’activitats, encara que estiguin pautades 
demanen un temps per  poder  seguir  tot  el  procés.  Però hem preferit  incloure’ls  al  final, 
ordenats  i  numerats  d’acord  amb  l’estructura  proposada,  perquè,  tenint  en  compte  la 
diversitat de centres i interessos, a vegades ens pot interessar una o altra activitat, un o altre 
instrument. El que està clar és que cal seleccionar i és el que hem fet nosaltres, com es pot 
veure en el disseny concret de cada trobada. 
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2.4. Estructura de l’assessorament

L’assessorament en centre en Coeducació està estructurat en cinc trobades de tres hores 
cada  una.  A  continuació  resumim el  contingut  de  les  cinc  trobades  que  més  endavant 
desenvoluparem amb detall. Aquest resum pot orientar sobre el desenvolupament general 
de l’actuació i la distribució dels diferents temes i de l’aplicació de la metodologia. 

Primera trobada: Jo/nosaltres i la Coeducació

L’objectiu  d’aquesta  primera  trobada  és  establir  un  marc  conceptual  de  la  Coeducació, 
partint  de les concepcions individuals  i  negociant-ne el  significat  que té per al  grup.  Per 
aconseguir-ho hem de començar creant un clima de confiança entre les persones assistents 
i les assessores. 

Les primeres  activitats  tenen per  objectiu  la  presentació  del  grup,  tot  valorant  el  que 
cadascú i cadascuna pot aportar al grup i al centre. Iniciem ja algunes formes de treball de 
grup.  Com a segon pas,  tenim l’activitat  Bones pràctiques coeducatives,  que permet fer 
aflorar les fortaleses que les persones assistents tenen o coneixen en matèria coeducativa. 
És la fase de l’autoanàlisi.

En  aquesta  trobada  i  en  totes  les  altres  és  molt  important  acabar  demanant  a  les 
persones assistents què s’emporten de la sessió, què ha estat important o representatiu per 
a elles, què els pot fer avançar. A partir de la posada en comú d’aquestes experiències 
comencem a perfilar el que serà el marc comú coeducatiu.

Segona trobada: Quins camins coeducatius volem fer al nostre centre? 

La  finalitat  d’aquesta  trobada  és  aprofundir  en  alguns  temes  ja  tractats  en  els  primers 
contactes i iniciar el camí per a arribar a un pla de millora en Coeducació. A partir de la 
gestió compartida de coneixements sobre Coeducació i de l’anàlisi de bones pràctiques cal 
plantejar què volen sostenir, aprofundir, canviar, introduir o  compartir. Una segona fase es 
basarà  en  l’esmicolament  dels  plantejaments  anteriors  per  pensar  com  ho  faran  (per 
departaments, en els equips docents, en les tutories).

L’anàlisi dels  microrelats  proporciona  un  bon  panorama  de  la  visió  que  tenen  les 
persones  assistents  sobre  la  Coeducació,  tant  per  aprofundir-la  i  aprofitar-la  per  al  Pla 
d’acció, com per proposar activitats que permetin reconduir idees confuses. Els textos de 
contrast ens ajudaran a anar centrant més la mirada coeducativa. Caldrà arribar encara a un 
punt de major concreció per treballar aspectes com el llenguatge inclusiu, la prevenció de la 
violència, la visibilització dels sabers femenins o altres.

En aquesta trobada hi ha d’haver el contrast de l’experta (alguna píndola sobre el model 
de  Coeducació)  per  centrar  el  concepte  de  Coeducació  i  el  que  entenem  per  mirada 
coeducativa. Es pot fer a través de l’explicació d’experiències coeducatives reeixides, el que 
es fa en altres centres, es pot facilitar informació i textos de lectura d’altres expertes. 

En acabar la sessió cal que cada docent tingui dissenyat el seu Pla d’Acció individual, 
que podrà ser posat en comú i compartit en la tercera trobada. 

Tercera trobada: Com coeduquem? 
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En aquesta trobada partirem de l’observació de casos per veure com hi podem aportar una 
mirada coeducativa. Iniciarem l’activitat amb l’exposició col·lectiva per compartir propostes i 
veure  els  punts  en  comú  que  presenten.  Les  assessores  aportaran  algunes  propostes 
d’observació que permetin eixamplar el panorama de les diferent situacions que demanen 
una intervenció o una mirada coeducativa.  I  els  documents de  contrast aportaran nous 
elements per a la redescripció. 

És el moment de practicar El bon debat i també és el moment del contrast de la persona 
experta qui, sobretot, ajuda a veure els punts en comú i condueix cap a la conscienciació de 
la conveniència de l’auto formació com un procés que té continuïtat al centre. Amb això es 
pot plantejar un altre objectiu d’aquesta fase: la creació d’una comunitat de pràctiques. Per 
això  és  important  que emergeixi  la  necessitat  de  l’auto  formació.  Un  cop hem recordat 
aquest sentit col·lectiu de la formació i del treball al centre, és el moment de demanar el 
següent pas: el disseny del Pla d’Acció del grup. 

Quarta trobada: Coeduquem coeducant 

L’objectiu  de  la  trobada  és  arribar  a  la  concreció  de  les  activitats  a  realitzar,  amb  la 
temporització, els instruments i la metodologia a emprar, i la posada en pràctica a les aules. 

Continua  el  contrast  per  part  de  les  assessores  que  des  de  la  seva  expertesa 
proporcionen petites píndoles teòriques per ajudar la pròpia activitat i avançar en el procés 
formatiu. 

Ens trobem en el moment de la redescripció de la pràctica. 

Cinquena trobada: Com avancem? 

L’objectiu d’aquesta trobada és doble: a) avaluar les experiències concretes que hem dut a 
l’aula, pensar correctius, millores i avenços per a la resta del curs i per cursos posteriors, si 
és el cas; b) avaluar el procés realitzat i veure com el podem continuar. 

També ens podem plantejar  com  encomanar  el que hem après a altres companyes i 
companys del claustre.

Aquesta darrera trobada pot ser útil per llençar la idea de tot el que saben fer i també del 
que queda per fer: és important que el centre treballi amb la mirada coeducativa i que la 
Coeducació  sigui  una realitat  en el  conjunt  del  centre,  des de la  Junta directiva,  fins el 
personal  no  docent.  Els  equips  docents,  les  persones  coordinadores,  els  departaments 
didàctics  tenen  molt  a  dir.  És  el  moment  de  plantejar  la  possibilitat  d’un  segon 
assessorament el proper curs. 

2.5. Què ens ajuda en el dia a dia?

Per  realitzar la nostra tasca com  a assessores hi ha alguns instruments que ens són molt 
útils:

• Un portafolis de les formadores on classificar les informacions que tenim del centre 
(protocol inicial), la llista d’assistència, l’organigrama amb els noms de les persones 
participants,   els documents que genera cada grup, el  full  de seguiment  de cada 
trobada (quadern de bitàcola).

• El  moodle del centre on les formadores estem inscrites com a editores i  podem 
penjar  els documents, textos, instruments, així  com el guió de cada trobada i  els 
recordatoris de les sessions i de les tasques encomandes. En els centres que no en 
tinguin es pot substituir pel correu electrònic, fent un grup i enviant-los tota aquesta 
informació i recursos per tal que els tinguin fotocopiats per a cada sessió.

• El  moodle d’assessoraments de les  formadores on  hem anat  penjant  tots  els 
materials i recursos, així com aquest protocol i els altres de referència.
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• Cal tenir en compte que la majoria d’instruments penjats són en format Word i, per 
tant, modificables. Això és molt important si ens hem d’adaptar com hem dit a les 
necessitats dels diversos grups i centres. Caldria conservar la capçalera comuna i el 
peu. Ara bé, en els documents de retorn, és important que al peu hi surti el nom del 
centre. A l’annex final hi trobareu alguns exemples.

També pensem que és bàsic el fet que les intervencions les facin dues formadores; la 
pròpia  metodologia  de  la  pràctica  reflexiva  demana  aquest  tipus  de  col·laboració.  És 
important que entre les dues persones es creï una complicitat que afavoreixi el treball i que, 
a més,  quedin clares les funcions de cada una.  L’ideal  és que mentre una de les dues 
condueix l’activitat, l’altra prengui nota del que està passant. Hi ha molts detalls a tenir en 
compte que no són perceptibles per la mateixa persona que està donant paraules, escoltant 
els i les docents i intervenint. També a vegades passa que cada una té algunes activitats en 
les quals se sent més còmoda i que tampoc no podem renunciar als moments d’inspiració 
per intervenir. Hem elaborat una petita fitxa de seguiment (Diari de les formadores) que pot 
ser molt útil per dissenyar i acompanyar cada trobada. 

2.6. Rol de les persones formadores

En línies generals podem dir que les formadores tenen la missió d’acompanyar i guiar el 
procés reflexiu, tot reforçant el marc conceptual coeducatiu. En concret, la seva tasca es 
basa en el següent:

• Emfasitzar que el treball coeducatiu a l’aula no significa més feina, sinó una mirada i 
una manera de fer diferent.

• Procurar amb el seu to de veu, la proximitat personal, treure solemnitat a la seva 
exposició.  És  important  de  recordar  que  l’assessora  és  també docent  en  el  seu 
centre i es troba amb les dificultats pròpies del món educatiu.

• Valorar de manera especial tot el que es digui a la sessió, tant de manera individual 
com col·lectiva, per tal d’incidir  en un estat d’ànim receptiu i  de major seguretat i 
confiança.  És  important  de  respectar  les  paraules  en  les  quals  les  persones 
assistents expressen les seves creences en matèria coeducativa.

• Adreçar  el  tema  cap  a  un  vesant  positiu  des  del  primer  moment  de  la  reflexió 
individual fins a la posada en comú de les activitats.

• Explicar el sentit de cada activitat i el motiu per emprar cada instrument. Es pot fer 
abans o després de l’activitat. En els centres on tenen moodle, les eines de cada 
trobada es poden penjar abans de la trobada i, per tant, els i les assistents tenen els 
instruments i  els textos ordenats en el seu portafoli  i  els demanem que els vagin 
traient  al  llarg  de  la  sessió.  És  molt  important  que  no  tinguin  la  sensació  d’una 
acumulació de materials.  Amb tot, pot ser preferible que els instruments els vagin 
donant les formadores al llarg de la sessió per reforçar el valor sorpresa i facilitar el 
caràcter espontani de l’autoreflexió.

• Vetllar perquè els grups siguis heterogenis quan convé que ho siguin. Com 
que  ja  coneixen  les  persones  en  formació  poden  suggerir  canvis,  si  ho  veuen 
necessari.

• Donar suport en tot moment a les propostes que estan realitzant, ajudant a 
veure  les  llums  més  que  no  pas  les  ombres,  però  també recordant  que  cal  ser 
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realistes i anar pas a pas. Potser poden prioritzar algun objectiu per a aquest curs i 
deixar altres objectius per a cursos propers.

• Cal recordar-los que un cop tinguin una mica clar què volen fer, treballarem la 
manera de fer-ho i que hi ha un gran nombre de recursos per tirar endavant amb el 
que es proposin.

• És molt important que, a partir dels microrelats i de les intervencions que facin 
sobre  les  lectures  dels  textos  de  contrast,  les  assessores  puguin  detectar  les 
mancances o les confusions sobre Coeducació. Això els permetrà de preparar textos 
i activitats per a les trobades següents.

• També val  la  pena  d’anar  escoltant  i  observant  el  que  elaboren  sobre  el 
projecte individual. Així podrem preveure materials i/o experiències que els puguin 
ser útils i també els podrem acompanyar i orientar en el seu propòsit.

2.9. La pràctica ens va ensenyant

A continuació fem un petit relat d’aspectes que hem anat veient importants en les trobades, 
o  bé  perquè  han  funcionat  des  del  principi,  o  bé  perquè  els  hem  anat  corregint  amb 
l’experiència.

• És molt important que el contrast (T) no es basi només en la lectura de textos, sinó 
en l’expertesa de les formadores que hi aportin elements en els moments oportuns. 
Hem comprovat que aquesta aportació és bàsica. No es tracta d’introduir un tema a 
la  manera  tradicional  o  de  donar  un discurs,  sinó  d’aprofitar  una intervenció,  un 
dubte, una exposició  d’un cas on veiem que cal clarificar,  ordenar,  centrar,  guiar, 
reconduir. Si no és possible fer-ho en el mateix moment, cal recollir-ho i tractar-ho en 
un altre moment de la mateixa trobada o en una trobada posterior. Ens ha anat molt 
bé de fer aquestes aportacions quan donem els documents de retorn on es reflecteix 
el que en el si del grup va sortir en la trobada anterior. 

• Creiem que és important, també, que en cada sessió hi hagi alguna activitat que no 
sigui directament textual, sinó que sigui un treball amb imatges. Ajuda a la distensió 
del grup, perquè es percep com una activitat més lúdica; provoca un canvi emocional 
i aporta el simbòlic iconogràfic que acostuma a sorprendre a les formadores i a les 
pròpies persones participants.

• Pensem que  cada trobada ha de tenir dues parts: a la primera es recull alguna 
activitat  de l’anterior  sessió,  amb documents de retorn  i/o  amb el  recordatori  del 
quadern  de  bitàcola.  Serveix  per  enllaçar  amb el  que  volem  tractar  en  aquesta 
primera part. A la segona part, es pot tractar un tema diferent o es pot treballar des 
d’una perspectiva diferent o amb activitats d’una altra mena. En el disseny concret de 

Equip de Coeducació 12 Programa de Formació en Coeducació
Formació en centre amb assessorament extern



Àrea de Programes de Formació
Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

cada trobada hem inclòs aquesta estructura més detallada, a partir del que nosaltres 
hem treballat que, evidentment, és modificable per adaptar-lo a cada grup. Amb tot 
hem  procurat  que  al  llarg  de  les  cinc  trobades  surtin  els  eixos  principals  de  la 
Coeducació.

• En totes les trobades ha d’haver-hi: 

a) activitat de reflexió individual
b) activitat de contrast amb grup petit
c) activitat de contrast amb el grup gran
d) contrast amb les assessores
e) metareflexió sobre el procés que estem realitzant
f) contrast amb expertes i experts en Coeducació (textos breus)

• A  mesura  que  van  avançant  les  activitats  anem  introduint  activitats  de 
redescripció.

• Hem de tenir  clar  que  la  pràctica reflexiva és la  metodologia  més adient  per  a 
aquest tipus de treball amb el professorat, però també que és una eina, no el centre 
de l’assessorament.

• Els instruments de treball de la pràctica reflexiva s’han de dosificar i repartir en les 
diferents trobades. 

• El mateix amb els documents de contrast: podem llegir a classe algun text breu; els 
textos més llargs es proposen entre trobada i trobada, acompanyats d’una pauta de 
lectura. És molt important que aquestes lectures es recullin en la trobada posterior i 
que serveixin com a veritable document de contrast (T) i, per tant, cal posar en comú 
els aspectes més rellevants del que hem llegit.

• Un altre aspecte important és el  control del temps. És difícil perquè el professorat 
assistent sol estar cansat i amb necessitat de compartir les dificultats i els èxits de la 
seva vida docent.  La  tendència  a xerrar,  explicar,  divagar  o afegir  una anècdota 
darrera d’altra és constant. Cal trobar un equilibri perquè no es pot tallar tot, però cal 
deixar clar des del principi que una de les tasques de les formadores serà aquest 
control del temps, tant pel que fa a la durada de les activitats de reflexió com pel que 
fa a les intervencions. 

• Seguint en aquesta línia del control de temps, és imprescindible deixar cinc minuts 
reals al final de cada trobada per a la realització  in situ del  quadern de bitàcola. 
Altrament, ens trobem que no l’han fet i que ja no recorden gaire cosa i costa molt 
d’iniciar la primera activitat de recollida de la trobada anterior.

• Un cop feta la trobada inicial i la prospecció dels objectius de l’assessorament en 
cada centre concret, cal dissenyar el conjunt de les trobades i facilitar el guió a les 
persones assistents. Si després cal fer alguna modificació ja s’avisarà. En el cas dels 
centres que compten amb un moodle, el guió queda penjat i a disposició de tothom.

• Per tal de garantir una bona organització de la intervenció en un centre, considerem 
importantíssima la trobada inicial, el que anomenem protocol inicial, que exposarem 
a continuació.
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3. Protocol inicial: els primers contactes amb el centre educatiu4

La pràctica ens ha ensenyat que el primer contacte amb el centre és basic per deixar fixades 
algunes  condicions  irrenunciables  per  al  bon  desenvolupament  de  la  intervenció.  A 
continuació expliquem amb detall com veiem aquesta etapa i presentem els instruments que 
l’acompanyen.

Com a passes prèvies a l’inici de l’assessorament cal conèixer els motius que té el centre 
per demanar-lo. Sigui quin sigui l’objecte de la demanda és molt important concretar com es 
farà i consensuar que el tema sigui abastable, concret i realista, tenint en compte el context, 
la implicació i l’estructura organitzativa.

Una  o  dues  trobades  de les  assessores  amb membres de  l’equip  impulsor  i  alguna 
persona realment implicada de la junta directiva poden ajudar a obtenir aquesta informació 
prèvia amb l’objectiu de:

• Consensuar el tema i les bases d’actuació

• Contractar espais adients per al bon debat i la reflexió sistemàtica

• Acordar uns horaris adients sense altres interferències

• Potenciar la disponibilitat dels docents per funcionar com a equip

Seqüenciació del procés de negociació

1. Els Serveis Educatius reben la demanda del centre.

2. Les assessores poden consultar aquesta demanda per tenir una primera idea del tipus 
d’assessorament que es demana i anar preparades a la visita al centre.

3. Es realitza una trobada inicial entre les assessores i el grup impulsor i algun membre 
de la direcció per deixar clars els aspectes bàsics de la formació i ajustar la demanda a 
les possibilitats de l’assessorament. 

4. Només en el cas que no hi hagués acord clar en aquesta trobada es pot realitzar una 
segona entrevista per  ajustar  la  demanda a les possibilitats  reals  que han vist  les 
assessores després de la primera. En aquests casos és previsible que el centre faci un 
replantejament de la demanda inicial. Seria recomanable que aquesta reorientació la 
fes el centre tenint en compte les opinions del professorat que hi assistirà i no només 
les del grup impulsor i la direcció.

5. Quan hi hagi acord explícit, les assessores poden fer un document de retorn amb les 
conclusions i el disseny de la intervenció, que es pot penjar en el moodle del centre i 
que servirà de referència i de guió de les trobades.

6. Creiem molt important que els primers contactes es facin en acabar el curs anterior 
(juny-juliol) de manera que el centre pugui tenir en compte l’assessorament a l’hora de 
dissenyar el calendari escolar. És fonamental i innegociable que les sessions no es 
vegin  interferides  per  reunions,  claustres  o  consells  escolars  que  treuen  temps  i 
energies de les persones docents, que ja estan fent un sobreesforç per a formar-se.

4 Pel que fa a les negociacions prèvies a les quals al·ludim  ens remetem al Protocol general per a 
l’assessorament en centre, que també tenim com a marc de referència en relació a la creació de la 
comunitat de pràctiques i, en general, a les línies mestres de l’assessorament extern.
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La trobada inicial és convenient que es realitzi amb membres del grup impulsor i, si és 
possible,  amb la totalitat  del  professorat que participarà en l’assessorament,  inclòs algun 
membre de la direcció del centre. Aquesta presència és també fonamental que es doni al 
llarg de la intervenció, perquè la implicació d’alguna persona de l’equip directiu pot garantir 
una continuïtat  i  unes condicions  més favorables en el  desenvolupament  del  pla d’acció 
coeducatiu del centre.

Aquesta  trobada  s’ha  de  considerar  com  una  sessió  de  treball,  no  com  una  sessió 
protocol·lària  o  com una simple  entrevista.  Per  tant,  prèviament,  les  assessores  hauran 
mantingut contacte telefònic i/o  electrònic per deixar clar aquest aspecte. Per tant, l’hora i 
l’espai de la trobada han de tenir les condicions per fer un bon treball.

Desenvolupament de la trobada

Les assessores es presenten com a persones expertes en Coeducació i com a formadores 
en pràctica reflexiva, alhora que com a professores en actiu en els seus centres respectius. 
Després d’una pregunta general sobre el motiu de la sol·licitud de formació,  deixem parlar 
obertament les persones del centre. De ben segur que aniran sortint aspectes significatius 
dels quals prendrem nota. Per recollir  les característiques d’aquest primer contacte tenim 
l’instrument [0.1].

En  una  segona  fase,  iniciarem  una  conversa  exploratòria,  en  la  qual  emprarem dos 
instruments: Dades del centre [0.2]  i Un primer passeig amb guió [0.3].

El context des de la mirada de la Direcció

Aquest qüestionari pot ajudar a reforçar el primer. Es pot donar a la persona de la direcció 
que ens atén per tal que el complimenti. Instrument [0.2]. 

Un primer passeig amb guió 

El guió el tenen les assessores al cap i, de forma amable i demostrant interès pel que passa 
al centre, una d’elles anirà fent preguntes per tal que surtin aquells aspectes que considerem 
importants de conèixer  en aquesta fase prèvia,  mentre l’altra assessora prendrà algunes 
notes. És possible que unes preguntes portin a les altres sense haver de seguir la llista de 
forma molt estricta. L’assessora ha d’explicar el motiu d’aquestes preguntes que es formulen 
amb la voluntat de conèixer el centre i el tarannà d’un professorat amb qui compartirem les 
hores d’assessorament i  moltes experiències i  vivències,  amb l’objectiu final  d’incloure la 
mirada coeducativa en tots els àmbits del treball del centre. Instrument [0.3].

La percepció del propi centre

Aquesta part és molt important perquè ens permet de conèixer com les persones presents 
viuen el seu centre. Cal estar-hi atentes a tota mena de llenguatges, perquè no és el mateix 
el que pot dir la persona representant de la direcció o un professor o professora. No cal que 
totes  les  dades  siguin  recollides,  però  sí  les  que  percebem  com  a  més  significatives. 
Instrument [0.4].

L’assessorament que els podem oferir

Un cop feta aquesta prospecció inicial, i tenint en compte el que ens han plantejat i el que ja 
coneixíem de la demanda prèvia al Centre de Recursos, expliquem el tipus d’assessorament 
que nosaltres podem oferir. Cal deixar clars alguns aspectes :

• Es tracta d’una formació que fa analitzar la pràctica i que es dirigeix cap a la pràctica.
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• Implica el  compromís del professorat  que participa directament, però  també el del 
centre, el qual hauria de facilitar a les persones participants un horari adient (dins de 
l’horari escolar) i un espai de reunió.

• La durada de la formació cal distribuir-la preferentment en sessions de tres hores i 
amb una separació de dues o tres setmanes entre trobada i trobada. En qualsevol 
cas les sessions no han de ser inferiors a dues hores. És molt  recomanable que 
l’assessorament es pugui incloure dins de l’horari escolar. Fer aquesta trobada inicial 
a final de curs pot permetre l’adaptació dels horaris del professorat implicat. Podem 
posar l’exemple d’un centre de cicles formatius que ha pogut fer l’assessorament al 
matí  perquè les  persones implicades  tenien les  classes  a la  tarda.  La  diferència 
d’actitud i  rendiment ha estat molt gran amb altres centres que gairebé no tenien 
temps per dinar.

• A banda de les trobades presencials,  és bàsica la feina que el  professorat ha de 
portar  a  terme:  l’assessorament  no  s’acaba  amb l’assistència  a  les  sessions  de 
treball, sinó que tot just comença amb elles. L’assessorament és un procés d’anada 
a les aules i també de tornada, ja que posteriorment s‘ha d’avaluar. En el camí, ens 
hauríem de trobar amb l’observació, co observació i contrast d’aquesta observació en 
el si de la comunitat de professorat. Se’ls proposaran una sèrie d’activitats com a 
treball  autònom i  cal  el  compromís  de  les  persones  participants  per  realitzar-les 
puntualment en benefici del treball del grup.

• Ha d’haver-hi una avaluació continuada que implicarà les persones participants en la 
formació però també al propi centre; al cap i a la fi, aquesta formació revertirà en la 
millora global o parcial del centre educatiu.

• Necessitat de  continuar la formació  durant, almenys, un curs més, si l’avaluació ha 
estat positiva. Caldria fer explícit que es tracta d’un compromís a llarg termini, tant 
per part del centre com del professorat formador.

• A efectes pràctics és molt recomanable que el primer dia de l’assessorament (el que 
anomenem la primera trobada) les persones assistents portin  ja  una carpeta que 
serà el seu portafolis i una llibreta com a quadern de bitàcola. També és molt útil que 
les assessores tinguin accés al moodle abans de la primera trobada per poder penjar 
el guió de treball i els instruments, si ho consideren oportú.

Calendari

Com ja  hem dit, aquest  primer  contacte  amb el  centre  s’hauria  de fer  a  finals  de juny 
principis  de  juliol.  En  cas  que  no  fos  possible,  no  pot  allargar-se  més  enllà  de  mitjan 
setembre.

Un  cop  feta  la  visita  al  centre  i  acordat  el  contingut  i  les  característiques  de 
l’assessorament, es pot completar en forma d’esquema la seva temporització. Instrument 
[0.5]
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4. Trobada 1: Jo/nosaltres i la Coeducació

Què pretenem?

• Crear un clima de confiança i de treball en el grup.

• Fomentar  la  conveniència  de  formar  una  comunitat  de  pràctiques  a  partir  de 
l’experiència compartida i en les coordenades  del bon debat.

• Fer aflorar les fortaleses de les persones assistents en matèria coeducativa per tal 
que el professorat sigui conscient que no es tracta de canviar radicalment les coses, 
sinó de canviar la mirada i la manera de fer-les. En aquest sentit plantegem el treball 
coeducatiu com un treball competencial (competències bàsiques)

• Detectar què considerem una bona pràctica coeducativa.

• Establir un marc conceptual compartit de la Coeducació. Partim de les concepcions 
individuals de les persones participants, contrastades amb l’expertesa de persones 
coneixedores del tema i per arribar a negociar el significat que la Coeducació té per 
al grup.
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Estructura de la sessió

A continuació  presentem l’estructura de tota la sessió per tal de donar una visió global de 
les activitats i, sobretot, del procés que s’hi realitza.

Activitat Instrument Temps

• Roda de presentacions Qui sóc i per què sóc aquí? [1] 20’

• En què consistirà 
l’assessorament

Exposició oral 10’

• Compartint experiències El bon debat [2] i [3] 40’

• La  meva/la  nostra  relació 
amb la Coeducació

El meu símbol en Coeducació [4] 
L’observació del grup [5]

5’ (ind)
20’ (grup)

• Metareflexió Exposició oral 10’

• Anàlisi de bones pràctiques 
coeducatives

Bones pràctiques coeducatives [6]
Graella de referència [7]

10’ (ind)
30’ (grup)

• Contrast (T) Educar és coeducar 
Text d’Amparo Tomé

10’

• Coeducació i CCBB La  Coeducació  atén  les 
competències. Exposició oral. 

20’

• Què me’n porto? Diari de bitàcola 5’
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Primera part

Però,  com  ja  hem  indicat  veiem  important  de  diferenciar  dues  parts  en  cada  trobada. 
Aquesta és l’estructura de la primera part de la trobada, amb les orientacions per a cada 
activitat5

Activitat Instrument Temps

• Roda de presentacions Qui sóc i per què sóc aquí? [1] 20’

• En què consistirà 
l’assessorament

Exposició oral 10’

• Compartint experiències El bon debat [2] i [3] 40’

• La  meva/la  nostra  relació 
amb la Coeducació

El meu símbol en Coeducació [4] 
L’observació del grup [5]

5’ (ind)
20’ (grup)

• Metareflexió Exposició oral 10’

Roda de presentacions

Instrument [1]
Cal començar amb alguna activitat que faciliti la coneixença entre els membres del grup i les 
formadores  i  que  ajudi  a  crear  un  clima  de  confiança.  Segurament,  les  persones  que 
assisteixen a la formació, en ser d’un mateix claustre, es coneixen. Però a vegades aquesta 
coneixença és molt superficial i creiem molt adient de crear un clima de confiança en el grup. 
D’altra  banda,  sempre  pot  haver-hi  professorat  nou  i  a  les  assessores  també  ens  cal 
conèixer una mica les persones amb les quals treballarem una temporada.

Aquesta activitat compta amb una part individual i amb una posada en comú de tot el 
grup.

En què consistirà l’assessorament

Tot  seguit  passarem  a  presentar  l’assessorament  amb  els  seus  objectius:  crear  una 
comunitat  de pràctiques que pugui  treballar  de forma autònoma en matèria  coeducativa 
basant-nos  en la  metodologia  de la  pràctica  reflexiva.  És  el  moment  de recordar  a  les 
persones assistents la importància de la  participació en les activitats presencials  i  de la 
lectura de textos i realització d’altres activitats no presencials. El moodle del centre serà un 
recurs molt útil.

Les formadores hauran recollit el més significatiu de la demanda del centre a partir del full 
de la sol·licitud adreçada als Serveis Educatius i  de l’entrevista amb la direcció i  el grup 
impulsor. La presentaran al grup i demanaran un torn d’intervencions per concretar i matisar 
el que calgui. Servirà també perquè les formadores puguin definir una mica més quin és el 

5 Al final del protocol trobareu un instrument anomenat  Diari de l’assessorament en el 
qual podem concretar aspectes de cada trobada i per a cada centre. 
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seu paper com a acompanyants del procés. També permetrà de visibilitzar la necessitat de 
compartir experiències d’una forma estructurada amb les tècniques pròpies del bon debat. 

Compartint experiències: el bon debat

Instruments [2] i [3].
Per aconseguir un treball col·laboratiu cal realitzar bons debats, comptant amb la participació 
de les persones que formen el grup. Aquesta activitat resulta molt important perquè, si bé, 
les persones participants tenen idea de què hauria de ser un bon debat, reconeixen que no 
solen  donar-se  bons  debats  en  els  centres.  Treballar  aquesta  forma  de  compartir 
experiències pot ser molt positiu per afavorir un canvi en les dinàmiques de les reunions 
entre docents.

L’activitat té una part individual i una grupal.

La meva/la nostra relació amb la Coeducació

Instrument [4]
Un cop vista la conveniència de compartir  de forma estructura les pràctiques individuals 
podem passar a veure les fortaleses individuals que faran possible l’avenç del grup a partir 
de l’activitat  del  símbol.  Instrument  [4].  És  una activitat  que permet  fer  aflorar  creences 
individuals i que, posada en comú, ens pot portar a una visió més grupal. És molt important 
que,  al  menys,  una  de  les  assessores  comenci  la  seva  exposició,  com  a  exemple  de 
l’activitat. Deixem 5 minuts per pensar i escriure individualment i tot seguit es passa a la 
presentació de la resta del grup (20’). 

Podríem dir que aquesta és l’activitat estrella de la trobada. Cal donar molta importància 
al  fet  que pensin  bé quin objecte pot  representar  la  seva mirada coeducativa o la  seva 
manera d’entendre la Coeducació. La segona part de l’activitat permet posar sobre la taula 
allò que ens ha sorprès de les altres persones, potser perquè no les coneixem prou o perquè 
mai havia sortit el tema a la conversa. A mida que vagin exposant en veu alta els diferents 
símbols,  una de les assessores pot anotar a la pissarra les idees que van sorgint.  Amb 
aquest pas previ, a més d’iniciar l’obertura del grup, comencem a veure algunes idees del 
professorat en relació a la Coeducació i podem fer-nos un mapa mental del que després 
anirem construint entre tot el grup. Si coeducar és educar, totes les persones del grup ja 
tenen un pas previ fet. És important de fer un document de retorn.

Metareflexió

És el moment de mirar enrera per entendre què hem fet fins ara i explicar el procés reflexiu 
en les seves tres fases.

                                     
Segona part
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Aquesta és l’estructura de la segona part de la trobada

Activitat Instrument Temps

• Anàlisi de bones pràctiques 
coeducatives

Bones pràctiques coeducatives [6]
Graella de referència [7]

10’ (ind)
30’ (grup)

• Contrast (T) Educar és coeducar 
Text d’Amparo Tomé

10’

• Coeducació i CCBB La  Coeducació  atén  les 
competències. Exposició oral.

20’

• Què me’n porto? Diari de bitàcola 5’

Bones pràctiques coeducatives

Instruments [6] i [7]
En  la  primera  part  hem  vist  la  importància  d’un  bon  debat  per  compartir  pràctiques 
coeducatives i algunes de les fortaleses individuals de les persones que formen el grup. Ara 
anem a donar un pas endavant. Amb l’activitat  Bones pràctiques coeducatives, pretenem 
que aflorin les fortaleses que les persones assistents tenen en matèria coeducativa. Les 
assessores poden tenir també algunes de pensades per afegir, en el cas que no surtin els 
àmbits coeducatius que ens interessa que surtin. Passejar-se entre els grups, fins i tot, seure 
amb algun dels grups, pot anar bé per anar copsant què es diu i què no s’arriba a nomenar. 
Comença com a activitat individual i després grupal. 

Es  reparteix  el  document  Bones  pràctiques  coeducatives.  Primer  es  realitza 
individualment i després es posen en comú les bones pràctiques en petit grup, utilitzant la 
graella  de referència.  Si  el  grup classe no és molt  nombrós,  pot  ser  interessant  que la 
posada en comú sigui per a tothom. 

Educar és coeducar

Les formadores fan referència al text d’Amparo Tomé que tenen penjat al moodle i, per tant, 
que tenen imprès.  Alguna  de les  frases  llegides  en veu alta  servirà  com a element  de 
contrast (T). El comentari global del text es farà en la segona trobada.

Coeducació i competències bàsiques (CCBB)
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En l’anterior activitat hem fet referència a activitats coeducatives. De ben segur que podrem 
trobar relació amb les CCBB, especialment amb algunes d’elles. Aquesta activitat és molt 
important, perquè els centres es troben ara en un procés de treball per competències que 
pot reforçar la mirada coeducativa, de la mateixa manera com pensem que no pot haver-hi 
treball competencial que no sigui coeducatiu. Però en aquesta primera trobada, només es 
tractaria d’enunciar aquesta relació, que aprofundirem en la propera. 

Treball autònom

En aquesta primera trobada hem d’encomanar algunes tasques a realitzar:

1. El microrelat [8] que ens han d’enviar o penjar al moodle per preparar una activitat. És 
molt important de remarcar que el microrelat, encara que es basi en fets reals, ha de 
tenir  un  caire  imaginari  i  simbòlic,  perquè  la  seva  funció  és  fer  aflorar  creences 
personals. Una altra cosa serà l’observació de casos reals i concrets, activitats que es 
farà en la tercera trobada.

2. La lectura del text Educar és coeducar, d’Amparo Tomé. En aquesta ocasió pot tractar-
se d’una lectura espontània, per remarcar els aspectes més rellevants. Si la formadora 
ho prefereix es pot acompanyar del document  Lectura d’un article des de mirades 
diferents [13].

Què m’emporto?

Abans de donar per acabada la sessió és molt important de pensar individualment en el que 
hem fet. Proposem a les persones assistents una guia en forma de preguntes:

• Què m’emporto de la sessió?

• Què ha estat important o representatiu per a mi?

• Què em pot fer avançar?

Observacions

Les activitats d’aquesta trobada permeten de preparar documents de retorn molt interessant 
que, a més, serviran per valorar els avenços realitzats al final de l’assessorament. 6 L’anàlisi 
d’aquests documents servirà a les formadores per detectar mancances i preparar activitats 
futures o per remarcar aspectes puntuals.

 

6 Podeu veure algunes mostres al final d’aquest protocol.
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5. Trobada 2. Quins camins coeducatius volem fer al nostre centre? 

Què pretenem?

• Arribar a un marc conceptual  bàsic sobre Coeducació a partir del contrast (T) i de les 
aportacions personals del grup.

• Observar situacions que contenen o que demanen una mirada coeducativa.

• Aprofundir  en  uns  hàbits  de  treball  que  ajudin  a  avançar  individualment  i  que 
afavoreixin la creació d’una comunitat de pràctiques.
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Estructura de la sessió

A continuació  presentem l’estructura de tota la sessió per tal de donar una visió global de 
les activitats i, sobretot, del procés que s’hi realitza.

Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
primera trobada? 

Exposició oral de cada persona en grup 
gran 

10’

• Avançant  cap  a  la 
comunitat de pràctiques. 

El bon debat (document de retorn)
El  bon  debat  en  la  comunitat  de 
pràctiques [9] (document de contrast)

45’

• Mosaic coeducatiu. Microrelats coeducatius [10] 10’ (grup petit)
20’ (grup gran)

• Metareflexió.  El 
portafolis.

El portafolis inicial, intermig i final [11] 15’

• Avançant vers les bones 
pràctiques coeducatives.

Criteris  per  dissenyar  una  bona 
pràctica coeducativa [12.1] i [12.2]

20’

• Marc conceptual 
coeducatiu. Revisió del 
treball autònom i nous 
elements de contrast.

Coeducar és educar (Amparo Tomé)
Sexisme i androcentrisme en la llengua 
(Mercè Otero)
Lectura  d’un  article  des  de  mirades 
diferents [13]
Els  reptes  d’una  escola  coeducativa 
[14]

20’

• El meu projecte de 
canvi. Treball autònom.

El  meu  projecte  de canvi:  pla  d’acció 
[15]

20’

• Què me’n porto? Diari de bitàcola 5’
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Primera part

Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
primera trobada? 

Exposició  oral  de  cada  persona  en 
grup gran 

10’

• Avançant  cap  a  la 
comunitat de pràctiques. 

El bon debat (document de retorn)
El  bon  debat  en  la  comunitat  de 
pràctiques [9] (document de contrast)

45’

• Mosaic coeducatiu. Microrelats coeducatius [10] 10’ (grup petit)
20’ (grup gran)

• Metareflexió.  El  portafolis 
inicial, intermig i final.

El portafolis  [11] 15’

Què em vaig endur de la primera trobada?

Hem  de  partir  del  que  vam  fer  en  la  trobada  anterior,  posant  en  comú  les  reflexions 
individuals sobre el que es van endur. És el moment de centrar dues qüestions bàsiques. 
Una conceptual (la Coeducació) i una altra metodològica (el bon debat).

Avançant cap a la comunitat de pràctiques: el bon debat ens ajuda a treballar en grup

Instrument de retorn i Instrument [9]
Tot seguit podem recordar la importància del bon debat com a recurs per dur a terme un 
treball  col·lectiu, per crear, en definitiva, una comunitat de pràctiques. Podem partir de la 
necessitat que les persones participants estan mostrant de treballar de forma conjunta en el 
centre. Això demana la realització d’un bon debat. I  aquí podem aportar el document de 
retorn  del  bon  debat  per  comentar-lo,  contrastar-lo  amb  l’instrument   [9]  i  fer-ne  una 
redescripció.

Mosaic coeducatiu

Instrument [10]
El següent  pas consistirà en compartir  els microrelats que han elaborat.  En principi,  són 
anònims i així els repartirem entre els grups. Analitzaran els diversos continguts i, si volen, 
poden  intentar  d’esbrinar  l’autor  o  autora  de  cada  relat.  Aquest  exercici  afavoreix  la 
coneixença i la confiança del grup, però l’important de l’activitat és l’observació de situacions 
que han redactat sobre fets reals o ficticis, que demanen o permeten de posar-hi la mirada 
coeducativa.  Serveix de pont  entre el  que ja  es va comentar en la  primera trobada i  el 
contrast que farem en la segona part d’aquesta.
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Metareflexió: el portafolis

Instrument [11]
Ara és un bon moment per fer una metareflexió sobre el que estem fent i de la manera com 
ho estem fent.  Un breu recordatori  del  cicle  reflexiu  i  una menció  especial  al  portafolis. 
Podem passar i llegir El portafolis [11], instrument bàsic en la pràctica reflexiva. 

Segona part

Activitat Instrument Temps

• Avançant vers les bones 
pràctiques coeducatives.

Criteris  per  dissenyar  una  bona 
pràctica coeducativa [12.1] i [12.2]

20’

• Marc conceptual 
coeducatiu. Revisió del 
treball autònom i nous 
elements de contrast.

Coeducar és educar (Amparo Tomé)
Sexisme  i  androcentrisme en  la 
llengua (Mercè Otero)
Lectura  d’un  article  des  de  mirades  
diferents [13]
Els  reptes  d’una  escola  coeducativa 
[14]

20’

• El meu projecte de canvi. 
Treball autònom.

El meu projecte de canvi: pla d’acció 
[15]
Coeducació i  competències bàsiques 
[16]

20’

• Què me’n porto? Diari de bitàcola 5’

Avançant vers les bones pràctiques coeducatives

Instruments [12.1] i [12.2]
A  partir  de  l’activitat  de  la  primera  trobada  Bones  pràctiques  coeducatives  passarem a 
l’elaboració dels Criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa. Aquests criteris poden 
servir per reforçar i avançar en el marc conceptual sobre Coeducació que hi ha al grup. En la 
primera part de l’activitat són les persones docents qui elaboren els criteris i, en la segona, 
es realitza una activitat de contrast amb una llista ja elaborada.

El contrast de les expertes: coeducar és educar

Instruments [13] i [14]
És el moment de fer una activitat de contrast amb textos d’expertes sobre la Coeducació. 
Podem  recordar  el  text  de  l’Amparo  Tomé i  fer  una  posada  en  comú espontània,  que 
respongui a aquells aspectes que les persones participants hi han vist com a rellevants. És 
important que les assessores centrin els tres aspectes bàsics que l’autora del text remarca 
per arribar a una escola coeducativa. 
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Un segon pas serà presentar el text de la Mercè Otero, entre d’altres possibles. Un breu 
comentari  de  les  assessores  i  tot  seguit  la  recomanació  de  llegir  els  textos  de  forma 
sistemàtica, acompanyats de l’instrument [13]. Aquesta serà una tasca encomanada per a la 
propera trobada, com a treball  autònom. Cal explicar que aquest instrument de lectura el 
presentem ara, però que és molt útil per a acompanyar qualsevol altra de les lectures que 
els recomanarem al llarg de l’assessorament.

L’instrument [14] pot servir per provocar una discussió oberta que poden organitzar de 
forma més controlada o menys, depenent del grup. A partir d’aquí, i aprofitant algunes de les 
intervencions, cal introduir un contrast de l’experta per centrar el concepte de Coeducació i 
el que entenem per mirada coeducativa. Pot ser una exposició oral més o menys teòrica, 
però  acompanyada  de  referents  (textos  i  bibliografia  diversa)  i  d’exemples  concrets 
d’experiències d’altres centres. És molt important de relacionar i incorporar el que va sorgir 
en la trobada anterior sobre el que entenien per bones pràctiques coeducatives.

El meu projecte de canvi: el pla d’acció

Instruments [15
 ] i [16]
A partir de la gestió compartida de coneixements sobre Coeducació i de l’anàlisi de bones 
pràctiques cal que el professorat es plantegi què vol sostenir, aprofundir,  canviar, introduir o 
compartir. Aquest moment de la reflexió té tres fases. És important que es realitzi primer de 
forma individual a partir de tot el que ja s’ha treballat per, més endavant, elaborat un projecte 
de  grup.  En  aquest   moment  farem  referència  al  projecte  individual,  que  explicarem 
degudament, amb els exemples que calgui i que quedarà com una activitat a realitzar entre 
trobada i trobada. 

Però també es pot recordar que tot el procés que farem en aquestes sessions forma part 
de la voluntat de les persones participants en l’assessorament de millorar la seva pràctica 
educativa i, alhora, l’educació al seu centre. En aquesta mateixa línia d’un Pla de millora al 
centre, les formadores poden plantejar altres vies a tenir en compte, que es relacionen molt i 
que la normativa contempla: el treball per competències bàsiques (CCBB) i el Projecte de 
convivència,  que  té  un  apartat  de  Coeducació.  En  aquest  moment  es  pot  presentar  el 
document  Coeducació i  competències bàsiques partint  de la idea que qualsevol activitat 
coeducativa és competent.

Treball autònom

En aquesta segona trobada hem d’encomanar algunes tasques a realitzar:

1. Observació de casos. El professorat assistent a l’assessorament observarà la 
seva aula, els passadissos i els diversos espais del centre i recollirà un cas que li 
hagi  cridat  l’atenció  i  on  cregui  que  cal  posar  la  mirada  coeducativa.  Resumit 
breument, cada docent penjarà el cas observat al moodle.

2. Cada docent avançarà en el seu Pla d’Acció i preparà una breu exposició oral 
de 2’ per exposar-la a la resta de companyes i companyes en la tercera trobada.

3. La lectura del text  Sexisme i androcentrisme en la llengua,  acompanyat del 
document  Lectura d’un article des de mirades diferents [13]. 
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Què m’emporto?

Abans de donar per acabada la sessió és molt important de pensar individualment en el que 
hem fet. Proposem a les persones assistents una guia en forma de preguntes:

• Què m’emporto de la sessió?

• Què ha estat important o representatiu per a mi?

• Què em pot fer avançar?

Observacions

Les activitats  d’aquesta trobada permeten de detectar  mancances per preparar activitats 
futures o per remarcar aspectes puntuals.  Sobretot,  en aspectes com la diferència entre 
escola mixta i escola coeducativa, el sentit de la igualtat i l’atenció a la diferència sexual i tot 
el que significa el currículum ocult.  Aquests i  altres temes han de sorgir  en les properes 
trobades per ser tractats amb major profunditat.
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6. Trobada 3. Com coeduquem? 

Què pretenem?

• Anar perfilant els criteris que poden aportar una mirada coeducativa a les situacions 
que es donen al centre i a les possibles actuacions del professorat. 

• Concretar  aspectes i  àmbits  coeducatius dels  plans d’acció   individuals  per mirar 
d’arribar i un Pla d’Acció del grup. 
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Estructura de la sessió

A continuació presentem l’estructura de tota la sessió per tal de donar una visió global de les 
activitats i, sobretot, el procés que s’hi realitza.

I
Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
segona trobada? 

Exposició  oral  de  cada  persona  del 
grup 

10’

• Observació i anàlisi de 
casos

Observació de casos [17]
Anàlisi de casos [18]
Anàlisi d’imatges [19]

25’
20’
20’

• Activitat de contrast Lectura  d’un  article des  de  mirades 
diferents [13]

 
15’

• Exposició oral dels plans 
individuals

El  meu  projecte  de canvi:  pla  d’acció 
[15]
Escolta activa [20]

30’

• Avançant en coeducació: 
la diferència sexual i la 
relació educativa (activitat 
de contrast)

El millor i el pitjor de ser nena i de ser  
nen [21]
La  diferència  sexual  en  el  rendiment  
escolar [22]
La Coeducació a l’aula [23]

30’

• Com ens organitzem per 
avançar en Coeducació?

Els plans d’acció del grup [24] 25’

• Què me’n duc? Diari de bitàcola 5’
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Primera part

Aquesta és l’estructura de la primera part de la trobada, amb les orientacions per a cada 
activitat:

I
Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
segona trobada? 

Exposició oral de cada persona del grup 10’

• Observació i anàlisi de 
casos

Observació de casos [17]
Anàlisi de casos [18]
Anàlisi d’imatges [19]

25’
20’
20’

• Activitat de contrast Lectura  d’un  article des  de  mirades 
diferents [13]

15’

Què em vaig endur de la segona trobada?

Hem  de  partir  del  que  vam  fer  en  la  trobada  anterior,  posant  en  comú  les  reflexions 
individuals  sobre  el  que  es  van  endur.  Bàsicament  vam  tractar  dos  àmbits:  la 
conceptualització de la coeducació a partir dels microrelats i de les bones pràctiques i la 
metodologia a partir del bon debat i el portafolis. 

Aquesta activitat pot provocar la necessitat d’introduir algun comentari o de donar èmfasi 
a  algun  tema  que,  potser  no  va  quedar  prou  clar  o  que  va  desencadenar  dubtes  o 
desacords. Cal tenir en compte que la primera trobada pot començar a sacsejar creences i 
actituds personals i professionals. Hi ha la possibilitat d’anotar-lo i de proposar de tractar el 
tema més a fons en la propera trobada.

Observació de casos

Instrument [17] 
Tot  seguit  passarem al  tema central  d’aquesta  part  de la  tercera trobada:  l’observació  i 
l’anàlisi de casos amb mirada coeducativa. Les persones assistents hauran lliurat o penjat al 
moodle les seves observacions de casos concrets i reals. Les assessores en seleccionaran 
alguns, els que considerin més representatius i que recullen aspectes diferents a tenir en 
compte (responsabilitat en les tasques, violència verbal o física, tractament de la llengua...). 

El  nostre  objectiu  és  anar  una  mica  més  enllà  de  compartir  les  experiències  i 
observacions. Per això els proposarem una reflexió individual sobre un o més casos i una 
posada en comú en petit  grup. La parella formadora no donarà cap indicació i passat el 
temps previst  es passarà  a  la  posada en comú.  En aquesta  fase és  molt  important  de 
remarcar la diferència entre observar i valorar. Entre tot el grup s’ompliran les columnes i es 
veurà que pràcticament tothom ha fet valoracions. És el moment d’explicar què és important 
d’extreure  d’una  observació.  Tot  seguit  passarem a  repensar  l’observació  a  partir  de  la 
segona taula del full.

Per  a les  persones formadores aquest  és  un instrument  que serveix  per  explicar  les 
característiques d’una bona observació. I a les persones participants els ajuda a entendre i 
interioritzar com es fa una bona observació.
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Com sempre, és molt útil que les formadores tinguin un petit banc d’observació de casos 
per posar algun exemple. L’activitat de l’anàlisi de casos ens permet d’orientar el camí que 
podem fer un cop observat un cas. Com actuem? 

L’anàlisi de casos i el contrast (T)

Instruments [18] i [13]
Un cop establerts alguns criteris d’observació de casos, posem la mirada en un o dos casos 
triats per les formadores. Aquesta activitat té per objectius:

1. Acostar  el  professorat  al  macrotema que  estem  treballant  a  partir  d’un  exemple 
proper a la seva realitat.

2. Consensuar les respostes que han de donar en aquests casos.

3. Trobar ple sentit a una Teoria que els ajudarà a concretar els criteris amb els quals 
donaran les seves respostes.

4. Contrastar el que pensen (producte final de la reflexió contrastada de les seves t amb 
la T) amb el que volen concretament (treball del macrotema).

La persona formadora llegeix en veu alta o resumeix el cas que serà objecte d’anàlisi. 
Després de la lectura es demana al professorat que pensi durant 5’ de forma individual les 
respostes que donaria a les preguntes que es projecten en pantalla o escrites a la pissarra. 
En petit grup posen en comú les diferents respostes (15’) i un portaveu manifesta en veu alta 
la posició consensuada pel grup. 

Un pas endavant serà el comentari, amb l’instrument corresponent [13] del text de Mercè 
Otero, Ús no sexista ni androcèntric de la llengua que, a part de tractar el tema de la llengua 
inclusiva deixa clars alguns conceptes coeducatius bàsics. 

En aquest moment del contrast, podem també fer referència als altres textos ja llegits i 
comentats:  Els reptes d’una escola coeducativa i la conferència Coeducar és educar. Amb 
aquestes activitats estem entrant de ple en la conceptualització de la Coeducació i l’estem 
posant en relació amb la pròpia pràctica del professorat, afegint nosaltres allò que pensem 
que  completa  el  panorama  de  la  mirada  coeducativa  i  que  ajudarà  a  crear  un  marc 
conceptual  compartit  en  la  comunitat  de  pràctiques.  L’activitat  de  contrast  la  faran  per 
parelles o per grups de tres i observaran en què els ajuda el que han llegit, en què els fa 
avançar i què els cal encara. Està clar que en aquesta tercera trobada es tractaran alguns 
dels àmbits bàsics en Coeducació i  que altres quedaran pendents per ser tractats en la 
quarta trobada. Aquesta activitat permet de trobar l’aplicació de la teoria a un cas concret 
proposat i facilita el creixement individual i grupal en activitats futures. 

Anàlisi d’imatges

Instrument [19]
Una activitat molt interessant és l’anàlisi d’imatges. Partim d’un power point 7 que pot passar-
se sencer i, segons el temps de què disposem i les característiques del centre, es pot anar 
comentant cada imatge des de la pantalla.  Aquestes imatges les tenim també en format 
paper i el que proposem nosaltres és de seleccionar aquelles imatges que complementen 
els casos que ja han sortit en l’activitat anterior o que els reforcen, segons les prioritats que 
tinguem. Cada persona en triarà una i passarà a fer-ne el comentari. 

També podem provocar amb imatges i frases escrites per l’alumnat i ja recollides per les 
formadores, presentades en format  power point  o escrites en paper. I amb casos escrits, 

7 Aquest tipus de materials, així com vídeos i textos de major llargada els trobareu en el 
moodle de l’assessorament.
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fragments d’articles o de llibres que portem impresos. Aquests recursos seran especialment 
importants quan haguem vist que les observacions de les persones docents no responen a 
tota la casuística que volem fer aflorar. La idea és que hi hagi diversitat de situacions que, 
probablement,  provocaran  alguns  comentaris  espontanis  i  donaran  lloc  al  contrast  i  la 
conceptualització posterior. 

És una activitat que podem fer després de l’anàlisi de casos o abans. Creiem interessant 
aquest treball visual perquè, a més del contingut, té una funció didàctica i motivadora, ja que 
el treball amb imatges alleugereix la càrrega de tres hores de treball. 

Segona part

Podem resumir la segona part de la trobada amb la taula següent:

Activitat Instrument Temps

• Exposició  oral  dels 
diversos plans individuals

El  meu  projecte  de  canvi:  pla  d’acció  
[15]
Escolta activa [20]

30’

• Avançant en coeducació: 
la diferència sexual i la 
relació educativa 
(activitat de contrast)

El millor i el pitjor de ser nena i de ser  
nen [21]
La  diferència  sexual  en  el  rendiment 
escolar [22]
La Coeducació a l’aula [23]

30’

• Com ens organitzem per 
avançar en Coeducació?

Els plans d’acció del grup [24] 25’

• Què me’n duc? Diari de bitàcola 5’

Exposició oral dels diversos plans individuals

Instruments [15] i [20]
En  aquesta  segona  part  de  la  trobada,  començarem  recordant  els  objectius  de 
l’assessorament  i  la  tasca  encomanada  en  l’anterior  trobada:  esquematitzar  en  quins 
aspectes vol treballar cada docent per avançar en Coeducació i de quina manera ho vol fer. 
Tot  seguit  passarem  a  l’exposició  del  pla  que  cadascú  hagi  preparat  com  a  tasca  no 
presencial, acompanyat de l’instrument Escolta activa [20]. 

L’activitat  de  l’escolta  activa  és  una  eina  molt  important  per  promoure processos  de 
construcció de coneixement a partir de l’activació del coneixement previ. Perquè:

• Crea confiança i complicitat
• Tranquil·litza
• La persona se sent valorada
• Permet parlar i arribar al fons del problema
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A partir de l’exposició que realitzi cada una de les persones en formació, la formadora pot 
ajudar a aprofundir l’explicació amb preguntes netes que ajudin a fixar aspectes recurrents, 
a focalitzar el tema, a fer emergir creences i,  sobretot, que estimulin l’esmicolament dels 
termes o conceptes que fan servir per tal de descobrir les petites operacions que s’amaguen 
darrera. Preguntes com:

• Què implica per a mi/nosaltres...?
• Què entenc per...?
• Què és per ami un bon tractament de ...?
• Quins exemples puc donar...?
• Per a què serveix...?
• Qui, com, on, quan...?
• Podries afegir alguna cosa més?
• Amb què podem comparar això que dius?
• I què va passar abans? I després?

L’escolta activa també ha de ser eix vertebrador de les interaccions en el si del grup. S’ha 
de potenciar que en l’organització del treball cooperatiu tothom adopti el paper de narrador i 
el d’interlocutor mirall. Aquest segon recolza emotivament la persona que parla i l’estimula a 
continuar buscant per a millorar la comprensió i interpretació de la pròpia experiència, però, 
alhora, aquesta escolta li proporciona a ell o ella un contrast amb les seves experiències i 
opinions.

Avançant en coeducació: la diferència sexual i la relació educativa 

Instruments [21], [22] i [23]
Aquesta és una activitat de contrast proposada per les formadores. El més habitual és que 
alguns aspectes coeducatius no surtin de forma espontània i, per tant, les formadores els 
poden introduir. Els instruments proposats reforcen la diferència sexual viscuda pels nois i 
noies i també la incidència d’aquesta diferència en el rendiment escolar. Solen ser aspectes 
que sovint el professorat considera superats, però cal posar-los sobre la taula per poder 
aportar la mirada coeducativa: si no els detectem no podrem avançar. També el tema de la 
relació  a  l’aula  és  fonamental  en  Coeducació.  Són  instruments  breus  i  senzills,  que 
provoquen la reflexió.

Com ens organitzem per avançar en Coeducació?

Instrument [24]
És el moment de compartir les diferents propostes individuals. La idea és de veure de quina 
manera el projecte de cadascú o cadascuna s’obre al centre, es veu influenciat pel que fan 
les altres persones,  implica la  resta del  professorat,  fins i  tot,  dels  docents que no han 
assistit a l’assessorament. La graella de referència permetrà que cada una de les persones 
participants  tingui  un  breu  resum  escrit  de  les  propostes  de  les  seves  companyes  i 
companys. Si el grup és molt nombrós i no hi ha temps per exposar-les en grup gran, es pot 
treballar per grups d’afinitats. Aquests grups de treball poden estar organitzats d’acord amb 
els interessos de les persones participants. Poden ser homogenis, per exemple per cicle o 
per  departament.  O  per  la  temàtica  triada  (sabers  femenins).  Però  també  poden  ser 
heterogenis (treball de llengua inclusiva que abraci tot el centre). 

És important concretar,  de totes les possibilitats que estan veient, en quines es volen 
centrar o per quines volen començar a treballar o a aprofundir: llenguatge inclusiu, prevenció 
de la  violència,  visibilització  dels  sabers  femenins  o altres possibilitats  de treballar  amb 
mirada coeducativa. La trobada hauria d’acabar amb un guió força clar de cada grup sobre 
el que volen treballar i com volen fer-ho. 
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Treball autònom

Entre les trobades 3 i 4 cal plantejar algunes tasques a realitzar que seran fonamentals per 
avançar en el pla d’acció grupal.

1. Si no s’ha pogut fer la posada en comú global, de tot el grup, cada grup de treball 
passarà  el  seu  guió  a  les  persones  encarregades  d’unificar  un  document  que 
incorpori els objectius compartits i els no compartits. D’aquests darrers caldria veure 
quins podrien ser compartits per sectors determinats (per exemple, en les tutories, o 
en un nivell  concret o equip docent concret). Es pot penjar al moodle o el poden 
fotocopiar  i  enviar-lo  a  les  formadores  que  el  tindran  en  compte  per  acabar  de 
concretar la quarta trobada.

2. Cada  grup  cercarà  informació  i  aprofundirà  en  el  seu  àmbit  de  treball.  Aquests 
materials els portaran a la quarta trobada. Se’ls recomanarà la consulta de la web de 
Coeducació on trobaran experiències i referències sobre nombrosa documentació i 
bibliografia.  Les  formadores  completaran  aquests  materials  amb  altres  que 
considerin adients (articles de diari, llibres...).

3. Lectura d’un text  sobre violència vers les dones de Marina Subirats;  activitats de 
llengua  inclusiva.  Lectures  recomanades  sobre  noves  masculinitats  i 
micromasclismes (penjades al moodle).

4. També se’ls proposa que realitzin l’activitat (o prevegin la seva realització) a l’aula: El 
millor i el pitjor de ser nena i de ser nen.

Què me’n porto

Abans de donar per acabada la sessió és molt important de pensar individualment en el que 
hem fet. Proposem a les persones assistents una guia en forma de preguntes:

• Què m’emporto de la sessió?

• Què ha estat important o representatiu per a mi?

• Què em pot fer avançar?

Observacions

Aquesta trobada és molt  important  perquè es troba just  al  mig de l’assessorament.  Cal 
deixar clar que han d’avançar en el  projecte individual  i  de grup i  portar una feina força 
elaborada a la quarta trobada, que dedicarem a aprofundir en el pla d’acció del grup. Per 
tant,  entre  la  tercera  i  la  quarta  trobada  han  de  treballar  de  forma  grupal,  compartir, 
intercanviar, projectar conjuntament; d’alguna manera és un pas cap a una comunitat de 
pràctiques. Aquesta idea cal reforçar-la fent-los veure que és la manera d’auto formar-se i de 
crear o consolidar uns hàbits bàsics en una comunitat educativa.
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7. Trobada 4. Coeduquem coeducant

Què pretenem?

• Arribar  a  la  concreció  de  les  activitats  a  realitzar,  amb  la  temporització,  els 
instruments i la metodologia a emprar.

• Iniciar la posada en pràctica d’una activitat a les aules.

• Continuar  el  contrast  per  part  de l’experta  i  d’alguns textos  de referència  bàsics: 
petites píndoles teòriques per avançar en el marc conceptual.
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Estructura de la sessió

A continuació presentem l’estructura de tota la sessió per tal de donar una visió global de les 
activitats i, sobretot, el procés que s’hi realitza.

I
Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
segona trobada? 

Exposició oral de cada persona del grup 30’

• Avancem en els plans 
d’acció: llengua inclusiva

La representació de dones i  homes a la  
llengua [25]

15’

• La violència vers les 
dones

Text de la Marina Subirats
 
15’

• Plans d’acció:activitat de 
redescripció

[15], [24] 
Plans d’acció: activitat de redescripció [26]

30’

• Noves masculinitats i 
micromasclismes

Comentari  dels  aspectes  més  rellevants 
dels textos de Daniel Gabarró i introducció 
al de Luís Bonino.

15’

• Recursos coeducatius Visita  i  comentari  de  la  pàgina  web  de 
Coeducació

30’

• Del Pla d’acció a la 
pràctica a l’aula

Reflexió en petit grup per veure què poden 
incorporar als seus plans d’acció i com fer-
ho. Disseny d’una pràctica amb alumnes.

25’

• Què me’n duc? Diari de bitàcola 5’
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Primera part

Aquesta és l’estructura de la primera part de la trobada, amb les orientacions per a cada 
activitat:

I
Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
tercera trobada? 

Exposició oral de cada persona del grup 20’

• Avancem en els plans 
d’acció: llengua inclusiva

La representació de dones i homes a la 
llengua

15’

• La violència vers les 
dones

Text de la Marina Subirats
 
15’

• Plans d’acció:activitat de 
redescripció

[15] i [24]
Plans  d’acció:  activitat  de  redescripció 
[26]

30’

• Metareflexió Reflexió sobre el moment del procés: la 
redescripció

10’

Què em vaig endur de la tercera trobada?

Hem  de  partir  del  que  vam  fer  en  la  trobada  anterior,  posant  en  comú  les  reflexions 
individuals  sobre  el  que es  van endur.  L’experiència  ens  ha ensenyat  que en aquestes 
darreres trobades sorgeix una necessitat més gran de recuperar i comentar aspectes de les 
trobades anteriors. Amb l’anàlisi de casos van sorgint diversos temes que afecten a nivell 
personal i professional. I també nombroses preguntes que s’acaben de desenvolupar entre 
trobades. 

D’altra banda, el treball de posar en comú els plans d’acció individual i de cercar materials 
i bibliografia segur que desencadena petits conflictes que demanen resposta. Per aquest 
motiu  cal  deixar  una estona per  poder-los  acollir.  Fins  i  tot,  les  formadores poden tenir 
aspectes a comentar sobre marc conceptual i/o sobre plans d’acció.

Avancem en els plans d’acció: llengua inclusiva

Instrument [25]
En les trobades anteriors s’ha fet esment en diverses ocasions a la discriminació que suposa 
que les dones no siguin visibles en la llengua que emprem en la vida quotidiana i en els 
centres educatius. És important que aquesta idea no quedi com una manera d’emprar el 
llenguatge políticament correcte, sinó que hi hagi una autèntica sensibilització sobre el tema 
de la llengua.  El text  de la Mercè Otero,  Ús no sexista ni  androcèntric de la llengua,  ja 
plantejava el centre de la qüestió. Ara es tracta d’avançar una mica més amb unes activitats 
pràctiques que solen sacsejar força les persones assistents, alhora que veuen que la llengua 
té recursos per incloure dones i homes. 
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A part de citar la bibliografia més propera i,  fins i  tot, de portar a l’aula els llibres per 
visibilitzar-los i apropar-los, cal fer esment al document  Receptes per visibilitzar les dones 
en l’àmbit de la coeducació (d’Eulàlia Lledó), que potser ja coneixen i que també està penjat 
a la web de Coeducació. No està de més de portar un original per tal que el centre pugui 
tenir a mà algunes còpies en color.

Aquest aspecte de la llengua inclusiva ha d’estar inclòs en tots els plans d’acció, per tant, 
és un bon moment per recordar-ho.

La violència vers les dones 

La invisibilització en la llengua és de per si una forma de violència. “El que no s’anomena no 
existeix”. Per tant, és una bona manera d’introduir el tema de la violència i dels diversos 
tipus  de  violència,  que  sovint  són  manifestes  i  preocupen  en  els  centres,  però  sovint 
romanen perquè no se’ls dóna la importància que tenen i perquè formen part del currículum 
ocult. No podem tirar endavant plans d’acció que no tinguin en compte la violència vers les 
dones. 

El tema no és nou en l’assessorament. Ha sortit diverses vegades, segurament en els 
microrelats i també en l’observació i anàlisi de casos i d’imatges. Ara es tractaria de què les 
assessores recullin breument el que ha sortit fins ara i proposin el comentari de l’article de 
Marina Subirats que han llegit entre trobada i trobada com a treball autònom.

Plans d’acció: activitat de redescripció

Instruments [15] , [24] i [26]
Un cop comentats aquests temes tan importants en Coeducació, demanem a les persones 
assistents que recuperin els seus instruments de treball relacionats amb els plans d’acció 
individuals i grupals. Les assessores ja coneixen el contingut dels diversos plans d’acció i, 
per tant, poden fer una breu relació entre les propostes que han sorgit al grup i els temes 
que s’acaben d’esmentar.

Tot seguit, es demanarà al professorat que treballi per grups d’interessos. Recordem que 
aquests grups ja s’han format en el període entre les trobades 3 i 4. Se’ls demana que posin 
atenció en dos aspectes:

1. Que unifiquin en el seu grup els aspectes comuns, sense deixar de banda els que no 
ho són.

2. Que  reflexionin  sobre  la  presència  o  no  presència  de  la  llengua  inclusiva,  del 
tractament  i  prevenció  de  la  violència  vers  les  dones  i  altres  aspectes  que  les 
assessores  vegin  importats  (relació  educativa...).  En  definitiva  es  tractaria  de 
preguntar-se: De què m’han servit les lectures que he fet? Què m’han aportat les 
activitats realitzades?

Metareflexió

Un cop hem arribat aquí, és molt important d’aturar un moment l’activitat per pensar en quin 
moment del procés reflexiu ens trobem. Un breu recordatori del procés, a la pissarra, pot ser 
molt útil. Cal remarcar la importància de la redescripció per avançar. Com la redescripció 
ens porta al canvi. Un canvi que a vegades és tan sols a consolidació del que ja fèiem, però 
que sovint comporta també la incorporació de noves visions de les coses i,  per tant,  de 
noves accions. En aquest cas la redescripció de l’activitat individual ve donada perquè hem 
fet aflorar experiències personals que hem compartit i contrastat amb altres experiències de 
companys i companyes per posteriorment passar al contrast amb diverses fonts d’expertesa. 
Tot plegat ens permet d’incorporar, de sumar, d’avançar. En aquest avenç, a vegades, i això 
passa  molt  en  Coeducació,  necessitem  treure,  esborrar,  restar  actituds  arrelades  en 
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nosaltres que són discriminatòries, sexistes i que reprodueixen els valors androcèntrics que 
volem superar.

La redescripció l’hem realitzada ara a partir d’un pla d’acció que, potser és només un 
projecte, sense una pràctica d’aula. O potser, incorpora algunes pràctiques. En qualsevol 
cas,  la  redescripció  està  plena  de  sentit  quan  la  realitzem  a  partir  de  la  pràctica  i  de 
l’observació  del  que  passa  a  l’aula.  La  pròpia  experiència  contrastada  o  no  amb altres 
experiències i amb les aportacions d’expertes i experts ens permet la redescripció que ens 
ajuda a avançar. Així es completa el cicle: una nova pràctica amb la qual iniciem un cicle 
nou.

Segona part

Podem resumir la segona part de la trobada amb la taula següent:

Activitat Instrument Temps

• Noves masculinitats i 
micromasclismes

Comentari  dels  textos  de  Daniel 
Gabarró,  Reconstruir  la  identitat  
masculina:  una  necessitat  política i 
presentació  del  text  de  Luís  Bonino, 
Los micromachismos.

30’

• Recursos coeducatius Visita i comentari de la pàgina web de 
Coeducació

30’

• Del Pla d’acció a la 
pràctica a l’aula

Reflexió  en  petit  grup  per  veure  què 
poden incorporar als seus plans d’acció 
i  com  fer-ho.  Disseny  d’una  pràctica 
amb alumnes.

25’

• Què me’n duc? Diari de bitàcola 5’

Les noves masculinitats

Aquest és un altre tema coeducatiu molt  important.  Sovint,  en els assessoraments hi  ha 
diversos professors, potser no tants com voldríem, però n’hi ha. El fet que hi siguin ja és 
important, però no sempre garantia de què tinguin les idees clares; més aviat sol haver-hi 
confusió i malestar, tant per part d’ells com de les pròpies dones en relació a la seva identitat 
com a homes i al rol que volen assumir. Per aquesta constatació i pel fet que a les aules 
tenim noies i  nois,  creiem molt  important  de tractar  el  tema de les noves masculinitats. 
Estem  convençudes  de  la  necessitat  que  els  homes  abandonin  els  rols  que  se’ls  han 
assignat i que han assumit, perquè només entre dones i homes farem un món habitable on 
ens puguem relacionar en llibertat. A l’actualitat hi ha diversos grups d’homes que han iniciat 
moviments anomenats de les noves masculinitats. Ja hem comentat en la trobada anterior 
un  breu  text  de  Daniel  Gabarró.  El  text  sencer,  Reconstruir  la  identitat  masculina:  una 
necessitat política, és de major llargada i el vam proposar com a lectura de referència. Ara 
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és el moment de fer un comentari entre tot el grup per veure els aspectes que destaquen 
més. Les assessores poden intervenir remarcant el que considerin més adient. S’anuncia 
també el text de Luís Bonino, Los micromachismos8, que serà una tasca autònoma per a la 
propera trobada. 

Recursos coeducatius: el web de Coeducació

A aquestes alçades de l’assessorament, ja s’ha fet esment d’un bon nombre de recursos; 
més d’una vegada, de el web de Coeducació. Però a pràctica ens ha ensenyat que és molt 
important de dedicar una estona concreta a l’aula per fer un recorregut sobre els diversos 
recursos que podem trobar en aquesta pàgina. Una pàgina que, d’altra banda, es renova 
constantment i que va incorporant treballs i experiències de centres de primària i secundària, 
així com les aportacions de grups i expertes i experts en Coeducació. 

D’altra banda, en el mateixa web trobem les referències a les lleis actuals i, especialment, 
a les Instruccions d’inici de curs amb les recomanacions per poder-les portar a terme en els 
centres.

També hi trobem en format electrònic la Guia de Coeducació per als centres educatius:  
pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. Aquesta guia conté 
una nombrosa bibliografia organitzada per àmbits temàtics.

Un altre recurs que també està penjat al web és la Informació bibliogràfica. Coeducació, 
publicada per l’Associació de Mestres Rosa Sensat (2007).

A part de la visita al web, és interessant que les assessores portin alguns llibres i revistes 
que  puguin  ser  interessants  com  a  lectura  orientativa  i  com  a  formació  personal  dels 
docents. És el cas de Balones fuera,  El perfume de la maestra i tants d’altres.

Del Pla d’acció a la pràctica a l’aula

Després d’aquestes activitats d’observació dels recursos que tenen a la seva disposició, és 
important de demanar un altre moment per plantejar quines idees, activitats, experiències 
poden incorporar a la seva proposta. És a dir, quines passes donaran a partir d’ara, per 
acabar de donar forma als plans d’acció. I, en concret, comencen a preparar una activitat 
que realitzaran a  la  seva aula  o  al  seu  espai  d’influència  entre  la  quarta  i  la  cinquena 
trobada.

Treball autònom

Entre  les  trobades  4  i  5  demanem  a  les  persones  participants  en  l’assessorament  les 
següents activitats de treball autònom:

1. Iniciar  i/o completar  una pràctica a la seva aula que estigui  prevista en el  seu pla 
d’acció. Observar què passa a l’aula per compartir l’experiència amb la resta del grup 
en la propera trobada. Les professores i els professors que treballin algun aspecte 
comú poden compartir també l’observació. És important que vegin en quins aspectes 
de la pràctica estan treballant també les competències bàsiques. Se’ls demana que 
elaborin  el  seu  propi  document  d’observació,  seguint  els  procediments  que  han 
treballat en les quatre sessions ja realitzades.

2. Portar escrit el Pla d’acció individual amb totes les incorporacions. Les persones que 
hagin arribat  a un consens per treballar  conjuntament,  també portaran per escrit  el 
resultat dels seus acords. Aquest document s’ha de lliurar a les assessores i forma 
part de la superació de l’assessorament.

3. Lectura del text de Fina Birulés sobre la diferència sexual.

8 Publicat per la revista La Cibeles, nº 2, Ajuntament de Madrid, novembre de 2004.
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4. Lectura optativa del text de Luís Bonino, Los micromachismos.

Què me’n porto

Abans de donar per acabada la sessió és molt important de pensar individualment en el que 
hem fet. Proposem a les persones assistents una guia en forma de preguntes:

• Què m’emporto de la sessió?

• Què ha estat important o representatiu per a mi?

• Què em pot fer avançar?

Observacions

Els  tres  aspectes  més importants  d’aquesta  trobada són donar  suport  als  plans  d’acció 
individuals, fomentar el treball de grup i fer pràctica coeducativa a l’aula. Pel que fa al primer 
aspecte, presentar-los i comentar alguns dels recursos que poden trobar fàcilment és de 
gran ajut:  els  materials  i  les  experiències  d’altres  centres  són  la  mostra  fefaent  que  la 
Coeducació és possible als nostres centres si  volem que hi  sigui  present.  Pel que fa al 
treball  de  grup,  és  important  de  remarcar  que  la  Coeducació  no  pot  ser  una  col·lecció 
d’experiències separades unes de les altres, sinó que una bona acció coeducativa precisa 
de la coherència i la col·laboració entre les persones docents i, en conjunt, de tot el centre. 
La  pràctica  a  l’aula,  per  petita  que  sigui  l’activitat,  ha  de  ser  un  motor  per  animar  el 
professorat en el seu pla de millora i, en el fons, és el que dóna sentit a qualsevol activitat 
formativa del professorat.

També, tenint en compte que la propera ja és la darrera trobada, podem mirar de recollir 
alguns temes o àmbits coeducatius que encara no s’hagin tractat i que les formadores vegin 
important de fer-ho o que les persones assistents demanin de ser tractats. Aquesta serà la 
primera part de la darrera trobada.
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8. Trobada 5. On hem arribat? Com avancem?

Què pretenem?

• Avaluar les experiències concretes que hem dut a l’aula. Pensar correctius, millores i 
avenços per a la resta del curs i per cursos posteriors.

• Aprofundir en el marc conceptual de Coeducació

• Exposar i valorar el cicle reflexiu de manera conjunta.

• Valorar el nostre procés al llarg de l’assessorament i veure com podem continuar. 

• Plantejar-nos com compartir i fer extensiu el que hem après a altres companyes i 
companys del claustre.

• Verbalitzar les valoracions positives i negatives del procés formatiu.
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Estructura de la sessió

A continuació presentem l’estructura de tota la sessió per tal de donar una visió global de les 
activitats i, sobretot, el procés que s’hi realitza.

Activitat Instrument Temps

• Què  em  vaig  endur  de  la 
quarta trobada? 

Exposició  oral  de  cada  persona  del 
grup 

10’

• Què passa a l’aula? 
Compartim experiències

Què passa a  l’aula?  [27]  (instruments 
elaborats per les persones docents)

30’

• Marc conceptual de 
referència en Coeducació:

diferència sexual
estereotips
amor romàntic
identitats sexuals
sabers femenins

Posada en comú dels textos llegits com 
a treball autònom (Fina Birulés, Bonino)
La diferència sexual  [28]
Proposta d’indicadors coeducatius [29]
Els usos dels espais [30]
Ús  del  temps  des  de  la  perspectiva 
coeducativa [31.1] i [31.2]

 
50’

• Descripció del camí fet en 
Coeducació 

El meu riu de la Coeducació  [32] 20’

• Metareflexió: el cicle 
reflexiu

El portafolis [11] 10’

• Avaluació de 
l’assessorament

Mirant enrera [33]
Valoració de l’assessorament [34]

20’

• Els  plans  d’acció  en  el 
context del nostre centre

• Com avançarem?

Presentació dels plans d’acció

Reflexió en forma de bon debat sobre 
la inserció dels plans en el centre
Com podem avançar en Coeducació? 
[35]

30’

• Què me’n duc? Diari de bitàcola 5’

• Cloenda Agraïments i comiat entre formadores i 
persones assistents.

5’
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Primera part

Aquesta és l’estructura de la primera part de la trobada, amb les orientacions per a cada 
activitat:

Activitat Instrument Temps

• Què em vaig endur de la 
quarta trobada? 

Exposició oral de cada persona del grup 10’

• Què passa a l’aula? 
Compartim experiències

Què  passa  a  l’aula?  [27]  (instruments 
elaborats per les persones docents)

30’

• Marc conceptual de 
referència en 
Coeducació:

diferència sexual
estereotips
amor romàntic
identitats sexuals
sabers femenins

Posada en comú dels textos llegits com 
a treball autònom (Fina Birulés, Bonino)
La diferència sexual  [28]
Proposta d’indicadors coeducatius [29]
Els usos dels espais [30]
Ús  del  temps  des  de  la  perspectiva  
coeducativa [31.1] i [31.2]

 
50’

Què em vaig endur de la tercera trobada?

Partim, com sempre, del que vam fer en la trobada anterior, posant en comú les reflexions 
individuals sobre el que es van endur. Tenint en compte que aquesta és la darrera sessió de 
l’assessorament,  hem  de  procurar  de  relacionar  les  intervencions  amb  el  propòsit  de 
valoració final que té.

Què passa a l’aula? Compartim experiències

Instrument [27]
En la trobada anterior els vam demanar la posada en pràctica d’una activitat coeducativa, tot 
observant què passa a l’aula per compartir l’experiència amb la resta del grup en la darrera 
trobada. És possible que algunes professores i professors hagin compartit alguna activitat, 
fent un treball cooperatiu. Aquesta idea de compartir és important que la vegin les pròpies 
persones docents, perquè és un pas important per tirar endavant un treball col·lectiu. Durant 
o després de les exposicions, que han de ser breus perquè tothom hi pugui intervenir, es 
important que vegin que el treball realitzat és competencial i que quan diem que una activitat 
és competencial ha de ser coeducativa. ´

Un altre aspecte important d’aquesta activitat és que se’ls va demanar que elaboressin el 
seu propi instrument d’observació, seguint els procediments que han treballat en les quatre 
sessions  ja  realitzades.  Aquest  és  també  un  pas  perquè  vegin  com  van  entrant  en  la 
metodologia de la pràctica reflexiva i com és d’important de crear instruments que ens ajudin 
a seguir el procés. Les formadores poden valorar positivament els instruments fets i, si cal, 
fer alguna proposta per completar-los. És útil tenir un instrument preparat per les formadores 
per contrastar-lo i, si és el cas, ampliar o esmicolar els que han presentat. Com a instrument 
de partida de l’observació pot ser útil l’instrument [7].

Marc conceptual de referència en Coeducació
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Instruments [28], [29], [30] , [31.] i [31.2]
Tenint en compte que ens trobem en la darrera sessió de l’assessorament és important de 
recollir  aquells aspectes que, o bé han generat dubtes i  preguntes, o bé no s’han pogut 
tractar anteriorment. En alguns casos són les mateixes persones participants que hauran 
demanat  a  les  formadores  una  pinzellada  sobre  alguns  temes.  Els  que  proposem  ara 
completen el  marc conceptual  que ja  s’ha  tractat  en les  trobades anteriors.  Amb tot,  la 
Coeducació  abraça  el  conjunt  de  la  vida  i  ,  per  tant,  de  la  pràctica  educativa.  Als  que 
proposem se’ls podrien afegir d’altres, que en tot cas podrien formar part d’un aprofundiment 
en Coeducació. Cal tenir, a més, en compte, que cada centre té les seves necessitats i el 
seu tarannà i, per tant, la demanda, no sempre serà la mateixa. També ens podem trobar 
que el  centre tingui  ja  una bona experiència  coeducativa  i  que aquesta  part  conceptual 
bàsica no sigui tan necessària. En tots els casos recordem que és important que quedin 
clars els objectius de cada centre en el protocol inicial.

Els temes proposats per a aquesta part de la trobada són els següents:

1. Diferència sexual. Instrument  [28].  A partir de la posada en comú del text de 
Luís Bonino i del text de Fina Birulés que vam proposar en la quarta trobada, poden fer 
un breu debat sobre la diferència sexual, que sovint queda molt desdibuixada amb el 
concepte d’igualtat. 
2. Estereotips.  Instrument  [29].  Un  cop  hem  arribat  a  aquest  moment  de 
l’assessorament, les persones participants solen demanar una pauta que els ajudi a 
veure en què poden millorar la pràctica coeducativa i en què pot millorar el centre en 
Coeducació. Els indicadors coeducatius són una guia per debatre primer i  per tenir 
com  a  referència  al  centre.  A  partir  de  l’instrument  [29]  les  formadores  poden 
relacionar altres activitats realitzades (microrelats, anàlisi de casos i d’imatges...) on 
hem vist estereotips de gènere, i com aquests estereotips condicionen i redueixen el 
fet de ser dona i el fet de ser home. Aquesta reflexió ens pot portar als dos temes 
següents.
3. Amor romàntic. 
4. Identitats sexuals
5. Sabers femenins. Molts dels problemes que trobem a les aules, i en la vida 
quotidiana  en  general,  com  la  violència  contra  les  dones  i  l’amor  romàntic,  se 
sustenten en la centralitat de tot el que és masculí i el menyspreu i la ignorància del 
que  és  femení.  Una  de  les  tasques  imprescindibles  en  els  centres  escolar  és  la 
visibilització i valoració dels sabers femenins en tota la seva pluralitat. Per tant, no pot 
haver-hi un projecte Coeducatiu que no els contempli.
6. Ús del temps i dels espais. Instruments [30] , [31] i [31.2]. Una altra realitat 
que es dóna en els centres i que sovint s’ignora o no es valora adequadament, és l’ús 
del  temps i  dels  espais.  El  primer fa referència,  sobretot,  a la  diferent  atenció que 
dediquen a l’aula, als passadissos i, en general, en el conjunt de la vida escolar, als 
nois i a les noies. Pel que fa als espais, sobretot al pati, però també en altres àmbits (el 
laboratori  o  l’aula  d’informàtica,  per  exemple),  veiem  que  hi  ha  una  ocupació 
centralitzada en els nois. Són dos aspectes més que reforcen l’androcentrisme que 
encara existeix a l’escola. Aquesta situació permet, a més, de recordar la diferència 
entre escola mixta i escola coeducadora. La primera té prou amb tenir nois i  noies 
junts a l’aula; la segona regula i equilibra la presència de noies i nois als centres i, si 
cal, potencia les noies com a mesura per aconseguir una veritable igualtat. A llarg del 
curs  hem  fet  referència  a  documents  de  suport  teòric  per  treballar  aspectes 
coeducatius. Són referents importants els textos de Marina Subirats i d’Amparo Tomé, 
en concret el llibre Balones fuera, ja citat, on es troben indicadors i propostes de canvi.
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Segona part

Podem resumir la segona part de la trobada amb la taula següent:

Activitat Instrument Temps

• Descripció del camí fet en 
Coeducació 

El meu riu de la Coeducació  [32] 20’

• Metareflexió: el cicle 
reflexiu

El portafolis [11] 10’

• Avaluació de 
l’assessorament

Mirant enrera [33]
Valoració de l’assessorament [34]

20’

• Els  plans  d’acció  en  el 
context del nostre centre

• Com avançarem?

Presentació dels plans d’acció

Reflexió en forma de bon debat sobre 
la inserció dels plans en el centre
Com podem avançar en Coeducació? 
[35]

30’

• Què me’n duc? Diari de bitàcola 5’

• Cloenda Agraïments i comiat entre formadores i 
persones assistents.

5’

Descripció del camí fet en Coeducació

Instrument [32]
Aquesta segona part  de la  darrera trobada està dedicada íntegrament a fer  la  reflexió  i 
l’avaluació  final.  Després  d’haver  comentat  els  aspectes  de  la  Coeducació  que  ens 
semblava important de tractar, les persones participants tenen una visió àmplia del marc 
conceptual i del seu propi pla d’acció. És el moment de mirar cap endins i pensar el camí 
que han seguit al llarg de la seva vida i que les ha portat a realitzar aquesta formació en 
Coeducació. L’activitat del riu és molt adient, però podrien ser alguna altra que faci aflorar el 
jo individual i que tingui un caràcter simbòlic.

Metareflexió: valoració del cicle reflexiu

Instrument [11]
Després que cadascú i cadascuna ha fet aquesta introspecció personal,  és el moment de 
fer  la  metareflexió  que  ens  ajudi  a  veure  el  camí  que  hem  realitzat  en  aquest 
assessorament;  camí que un cop arriba al final  torna a començar,  en un continu procés 
d’autoanàlisi, contrast i redescripció.  Aquest és el procés del canvi que elles i ells han de 
continuar fent.
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També hem de fer referència al  Portafolis [11] i  comprovar en quin moment ens trobem 
(portafolis  final).  Com que  les  formadores  ja  tenen  força  informació  sobre  les  persones 
participants i les seves inquietuds, poden dirigir força bé el grup. És important que quedi 
constància escrita (a la pissarra, per exemple) de la reflexió que s’està compartint en aquest 
moment. Servirà per a poder-les tenir en compte en els apartats següents. 

Avaluació de l’assessorament

Instruments [1], [6], [12] , [33] i [34]
És el moment de recuperar els primers mapes conceptuals realitzats, corresponents a les 
activitats  Qui soc i per què sóc aquí?  [1], Bones pràctiques coeducatives  [6],  Criteris per  
dissenyar una bona pràctica coeducativa  [12].  Aquestes activitats ens situen en el  mapa 
mental inicial de les persones assistents. Reprenem aquesta informació i la contrastem amb 
el  que  hem  elaborat  al  llarg  del  procés.  En  els  mateixos  instruments  inicials  podem 
incorporar el que hem après i, per tant, podem veure en què hem avançat.

En aquesta fase avaluem el procés seguit en l’assessorament (Instrument [33]) i el propi 
assessorament com a curs de formació (instrument [34]).

Els plans d’acció en el context del nostre centre 

Instrument [15]
En  la  darrera  trobada  cal  fer  la  presentació  i  lliurament  dels  diferents  plans  d’acció. 
Recordem que poden ser individuals, però també podem presentar plans que comparteix 
més d’una persona. Cal donar molta importància a aquest acte i una certa oficialitat. 

És  important  que les  formadores,  que  en aquests  moments  ja  coneixen  prou bé  els 
diversos plans d’acció, destaquin el caràcter transversal que té la Coeducació i la possibilitat 
de compartir els plans en la seva totalitat o parcialment. També és important de fer-los veure 
la importància d’estendre aquests a la resta del professorat i de què tot el que es fa quedi 
escrit i s’incorpori al Projecte Curricular de centre, al Pla d’Acció tutorial i al Projecte educatiu 
de centre, de manera que el canvi i l’avenç que s’està realitzant tingui continuïtat a l’escola o 
a l’institut.
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Com avançarem?

Instrument [35]
Una de les claus de l’èxit d’un assessorament en centre és, precisament, l’expectativa de 
futur que es creï, d’alguna manera, la declaració d’intencions sobre les passes a seguir per 
continuar avançant. Aquesta és una tasca a realitzar en la darrera trobada.

L’activitat té una primera part individual, amb preguntes mols senzilles que es posaran en 
comú en petit  grup primer i  en grup gran després. Una de les formadores escriurà a la 
pissarra  tot  allò  que  sigui  comú  al  grup,  separant  les  idees  diferents,  que  seran 
argumentades però no rebutjades. 

Tot seguit es passarà a prioritzar per on començar. Les formadores vetllaran perquè els 
criteris de la tria siguin coherents amb les característiques del grup i perquè siguin realistes i 
es puguin dur a la pràctica. A més a més, reforçarà la idea de transversalitat de les accions 
coeducatives, especialment relacionant-les amb altres projectes del centre i, sobretot, amb 
el treball per competències. 

És molt important que en aquesta darrera sessió es posi èmfasi en la idea de millora 
personal i professional i també en la millora del centre que suposa tirar endavant amb els 
plans  d’acció.  Cal  reforçar  la  idea  de la  importància  de  compartir  objectius  i  del  treball 
cooperatiu en el centre. Aquests aspectes haurien de sortir de forma espontània entre les 
persones docents, com a conseqüència del procés formatiu que han realitzat, però si no és 
així, les formadores poden contribuir a què surti al llarg del debat.

Què me’n porto?

Com hem fet en totes les trobades, abans de donar per acabada la sessió és molt important 
de pensar individualment en el que hem fet. Proposem a les persones assistents una guia 
en forma de preguntes:

• Què m’emporto de la sessió?

• Què ha estat important o representatiu per a mi?

• Què em pot fer avançar?

• Com m’he sentit?

Cloenda

Cal deixar un petit espai per fer una cloenda de reconeixement per la feina feta al llarg de les 
cinc trobades i pel regal de la relació d’intercanvi i d’afecte que s’ha produït.

Observacions

Aquesta darrera trobada pot ser útil per llençar la idea de tot el que saben fer i també del 
que queda per fer: és important que el centre treballi amb la mirada coeducativa i que la 
Coeducació  sigui  una realitat  en el  conjunt  del  centre,  des de la  Junta directiva,  fins el 
personal  no  docent.  Els  equips  docents,  les  persones  coordinadores,  els  departaments 
didàctics  tenen  molt  a  dir.  És  el  moment  de  plantejar  la  possibilitat  d’un  segon 
assessorament el proper curs.
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Les formadores han de saber valorar molt positivament els plans d’acció presentats i el 
conjunt  de les aportacions fetes per totes i  tots al  llarg del curs.  També han de tenir  la 
capacitat  de posar ordre en les exposicions fetes i  d’ajudar a destriar  els aspectes més 
rellevants que configuren el projecte que poden tirar endavant. Han de manifestar una bona 
dosi d’empatia per tal d’aparèixer com una guia que acompanya, una aliada que pot ajudar i 
orientar el professorat en el camí que s’han proposat.

Com a missatge final, nosaltres veiem molt important de remarcar que tot el que fem a 
l’aula i en la vida diària, cada un dels nostres actes i cada una de les nostres passes ha 
d’estar amarada de la mirada coeducativa i  que això ha representat per a nosaltres una 
autèntica transformació que els/les convidem a experimentar. El mateix fet d’assessorar és 
coeducatiu, al menys és així com nosaltres ho hem viscut.
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