
 

Coeducació: canvis socials i identitat de 

gènere a l'aula (II) 
De l'11 al 12 de juliol 2019 

 

Direcció: Rocío Díez Ros 

Coordinació: Manela Faus Mascarell 
 

Crèdits: 15 hores / 1,5 crèdits ECTS 

Preu: estudiants, PDI/PAS UA, alumniUA  i persones desocupades 40€. General 60€. Professorat inscrit 

en CEFIRE gratuït. 

Lloc: C/ Puríssima, 57-59. 03720 Benissa 

Aquestes jornades pretenen propiciar un lloc de trobada per a l'intercanvi d'iniciatives i experiències 

encaminades a proporcionar a la comunitat educativa una visió actualitzada que corresponga als 

canvis socials i els necessitats educatives per a la igualtat. Construir espais d'intervenció en contextos 

educatius per a formar i transformar de manera conjunta estudiants, docents i famílies en qüestions 

relacionades amb coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere. 



 

 

 

Programa 

 

Dijous 11 de juliol 2019 

 

8.00-9.00 h Acollida, lliurament de materials i acreditació.  

 

9.00 h -9.15 h Inauguració 

 

9.15-9.30 h Presentació i obertura del curs. Rocío Diez Ros UA, Manela Faus CEFIRE . 

 

9.30-11.30 h Ponència 1. Paco Cascón: «Convivència escolar»  

 

11.30-13.30 h Ponència 2. Mar Galindo UA: «"Més enllà del llenguatge inclusiu: una 

perspectiva de gènere sobre la comunicació a l´aula".  

 

13.30-14.30 h Taller. Rosa Roig i Manola Roig: «Contem històries de dones d’ací»  

 

Vesprada: 

 

16.00-18.00 h Tallers simultanis:  

 Sandra Molines «Patis coeducatius» 

 FAGA « Feminisme Romaní a l´aula: Historia, histories i referents gitanes»  

 

18.00-20.00 h Experiències coeducatives: centres de la Marina Alta, la Safor, la Ribera Baixa i 

el Comtat.   

 

Divendres 12 de juliol 2019 

 

9.00-11.00 h Ponència 1. Carles Pons Poquet : «Les noves masculinitats»  

 

11.00-12.30 h Ponència 2. Francisco Juan Martínez Pérez UPV: «Urbanisme i perspectiva de 

gènere»  

 

12.30-14.30 h Tallers simultanis:  

 Urbanins «Igualtat» 

 Oro, plata y bronce «Esport amb perspectiva de gènere»  

 

14.30 h. Actuació musical i cloenda a càrrec de la Unitat d'Igualtat de la UA i CEFIRE 


	COEDUCACIO _POSTER INDIVIDUAL 2019
	PROGRAMA COEDUCACIÓ

