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Els primera anys de vida són un moment clau en el desenvolupament identitari dels infants, on es realitzen una gran quan-
titat d’aprenentatges, experimentacions i desenvolupament de capacitats bàsiques com viure i conviure en societat. El rol 
d’educador/a és clau en aquest procés i comporta una gran responsabilitat. En aquesta formació, a partir d’una revisió perso-
nal, aprendrem a identificar els valors i normes relacionades amb el gènere que transmetem als infants de forma inconscient. 
També adquirirem eines i recursos que ens ajudin a tenir una pràctica coeducativa respectuosa amb el procés de cada infant.

OBJECTIUS:

Comprendre el funcionament del sistema sexe-gènere. 
Ser capaç de detectar estereotips i desigualtats de gènere presents a la nostra societat que afecten a nenes i nens a través 
dels valors transmesos a la família, l’escola i altres agents socialitzadors.
Identificar prejudicis, creences, valors i comportaments estereotipats adquirits en la pròpia socialització de gènere.
Desenvolupar estratègies coeducatives. 

CONTINGUTS:

Ens adaptem a les necessitats concretes del grup en base a les següents temàtiques:
Sistema sexe-gènere; estereotips i rols de gènere. Desigualtats de gènere. 
De l’escola mixta a l’escola coeducativa. 
El rol de l’educador/a i la transmissió de valors a través del currículum ocult.
Jocs, joguines, contes, danses i cançons. Una revisió en clau de gènere. 
Propostes coeducatives. Pel que fa al rol de l’educador/a, els recursos educatius, el llenguatge i la relació amb les famílies. 

METODOLOGIA: 

Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per  crear un espai educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. 
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les dinàmiques pro-
posades per tal d’analitzar els referents actuals.

PERSONES DESTINATÀRIES:  Professionals d’educació infantil (àmbit formal i no-formal).

DURADA:  Ens adaptem a la demanda. Mínim una sessió de 2 hores, ampliable a cursos de llarga durada (30h).

EQUIPAMENT NECESSARI:   Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a Internet.

QUAN EL GèNERE COMENçA A CAMINAR. UNA PROPOSTA COEDUCATIVA PER A L’ETAPA 0-6 ANyS


