
MALETA DE COEDUCACIÓ 

 

 

Aquesta maleta consta de 42 títols que estan distribuïts en 5 blocs, amb contes seleccionats 

per cada nivell d’edat (cicle inicial, mitjà o superior): 

Bloc 1: TRENCANT ESTEREOTIPS. Personatges protagonistes de les seves pròpies vides , que 

volen superar els estereotips, prejudicis i sexisme amb una convivència amb respecte i 

coresponsabilitat.  

Bloc 2- CAP ABÚS DE CAP MENA. Protagonistes que ens ensenyen  a detectar conductes que 

posen en perill la nostra autoestima. No acceptem comportaments que es regeixen per la 

força, ja que la violència no es mai una solució als conflictes. 

Bloc 3.- FÓRA ETIQUETES….DIFERÈNCIES! Protagonistes en disposició de viure les relacions 

humanes sense etiquetar , veure’ns i estimar-nos tal com som. Protagonistes que valoren la 

dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. 

Bloc 4.- FAMÍLIES. Abordem la diversitat familiar en sentit ampli, tal i com es viu i s’entén el 

concepte de família als nostres dies 

Bloc 5.- DONES I HOMES ESTRAORDINÀRIES. Protagonistes que es valoren i s’estimen, 

aprenen a viure sense discriminacions. Nois que cooperen amb iniciativa i coresponsabilitat. 

La Maleta també compta amb : 

- Guia de lectures no sexistes (Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet) 

- Guia per la tria de contes no sexistes.(dirigida a les famílies) 

- Propostes pedagògiques 

 



Aquest projecte s’emmarca en el projecte de foment de la coeducació i prevenció de les 

violències masclistes que  porta a terme des del Consell Comarcal del Berguedà en 

col·laboració amb els ajuntaments i centres educatius de la comarca i que consta de diferents 

vessant: 

 

 

 

1.- Tallers de conta contes no sexistes als centres de primària de la comarca.  

El Consell Comarcal proporciona tallers per treballar la coeducació i la igualtat als centres de 

primària del Berguedà. 

Aquests tallers es van iniciar durant el curs 2013-2014, i ha tingut continuïtat durant el present 

curs i es preveu donar-ho continuïtat per al curs vinent. 

 

2.- Tallers per a les AMPES.  

Taller “Tria de joguines no sexistes” curs 2013-2014 

 

3.- Taller formatius per al professorat A l’escola... COEDUQUEM!! Curs 2014-2015 

 

A càrrec de l’Associació Candela es realitzaran 12 tallers de Formació de prevenció de 

violències de gènere i coeducació a l’etapa de 6 a 12 anys. 

 

 

 

 

 

      


