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Recursos bibliogràfics i audiovisuals: La coeducació als centres educatius .   
 
 

Recursos web: 
 

. Coeducacció - espai de recursos:  
https://coeducaccio.coop/recursos/ 

. Guia «DESAPRENENT. Una mirada feminista a l’etapa 
secundària» : https://coeducaccio.coop/portfolio-item/wp-
content-uploads-2019-04-guia_desaprenent-pdf/ 
 
. Programa formatiu de prevenció de la violència masclista: Programa formatiu de prevenció 
de la violència masclista . Materials elaborats: CoeducaAcció i Fundació Aroa.  
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/prog-form-prev-violencia-
masclista/ 
 

.  “Encoratja’t!  una proposta educativa  per la igualtat de 
gènere i la violència zero”:   
https://projectes.fundesplai.org/encoratjat/ 
 
 

. Guia de coeducació per als centres educatius i recursos 
per a l’elaboració d’un projecte de centre : 
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines10.pdf 
 

. Guia de contes i novel·les per la igualtat de gènere i la violència 
zero (3-18 anys) : https://escoles.fundesplai.org/wp-
content/uploads/2018/04/Guia-de-contes-i-novel%C2%B7les-per-
la-igualtat-de-g%C3%A8nere-i-la-viol%C3%A8ncia-zero-
Fundesplai.pdf 
 

. Educant en Igualtat, material per treballar a l’aula :   
http://www.educandoenigualdad.com/ca/ 

 
 
 

. «Patis coeducatius. Guia per a la transformació feminista dels espais escolars.»                        
Un projecte de Col.lectiu Punt 6   i Coeducacció  :  
. https://issuu.com/patioscoeducativos/docs/llibre-
patiscoeducatius_31-03-2020_cat_versioonlin 
. https://coeducaccio.coop/uncategorized/presentem-el-video-patis-
coeducatius-guia-per-a-la-transformacio-feminista-dels-espais-escolars/ 
 
 

. Red de patios inclusivos y sostenibles:  

https://redpatios.wordpress.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=TaJ1Ylbf16Y 
https://www.youtube.com/watch?v=rzj0UOcX5s0&t=7s 
 

. Perspectiva de gènere als centres escolars : 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/usespais/ 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aplicacio/graella-
coeducacio-centre.pdf 
. Escoles feministes: http://www.escolesfeministes.org/ 
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Contes:  
. Recomanacions de llibres interessants des de la perspectiva de gènere : 
https://twitter.com/CoeducAccio/status/1253318938999443456?s=08 
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. 40 Contes per la Igualtat de Gènere i a Violència zero : Educació infantil: 
https://escoles.fundesplai.org/blog/petita-infancia/40-contes-per-la-igualtat-de-genere-i-
la-violencia-zero-educacio-infantil/ 
 

. Guia de contes:   
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Dona/contes_no_sexistes.pdf 
 
 
 
 

. Articles:  

. La coeducació a les escoles o quan realment garantim la 
prevenció de les violències de gènere: : 
https://diarieducacio.cat/la-coeducacio-a-les-escoles-o-quan-
realment-garantim-la-prevencio-de-les-violencies-de-genere/ 

. El valor educatiu dels contes i la coeducació a Educació Infantil i Primària – Institit Català 
de les Dones: https://diarieducacio.cat/blogs/rella/2018/04/06/el-valor-educatiu-dels-contes-i-la-
coeducacio-a-educacio-infantil-i-primaria/ 
 
. Xerrada Gerard Coll-Planas “Gorda, choni, tonto, maricon. Gènere, raça, classe, 
diversitats funcionals i altres interseccions de les desigualtats socials dins l’escola. 
Cruïlles i reptes”:  http://www.escolesfeministes.org/2019/05/13/video-de-la-xerrada-de-gerard-
coll-planas-sobre-interseccionalitat-i-desigualtats-socials-a-lescola/ 


