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La coeducació és un model educatiu integral que 
té per objectiu l’assoliment de la igualtat entre 
dones i homes ensenyant i aplicant el respecte a les 
diferències i la diversitat, amb l’objectiu d’assolir una 
escola lliure de prejudicis i estereotips.  

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre 
dones i homes de les Illes Balears, i el Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere preveuen 
tota una sèrie de mesures adreçades a aconseguir 
un model coeducatiu, que ha d’estar basat en el 
desenvolupament integral de la persona al marge 
d’estereotips i rols segons el sexe, l’orientació i 
la identitat sexual, el rebuig a qualsevol tipus de 
discriminació, el tractament de la diversitat afectiva 
i sexual i la garantia d’una orientació acadèmica i 
professional no esbiaixada pel gènere. 

L’escola coeducadora és un dret dels infants, que han 
de poder desenvolupar-se personalment i socialment 
d’acord amb les exigències d’una societat del segle 
XXI, en la qual els rols de gènere tradicionals són 
cada cop més disfuncionals i perjudicials per a les 
persones i les comunitats. 

La formació del professorat és condició 
imprescindible per avançar en la implementació 
d’aquest model educatiu.
 

En què consisteix?
El postgrau d’EU en Coeducació té com a 
objectiu fonamental facilitar al professorat 
d’ensenyament no universitari els coneixements, 
les eines i les estratègies necessàries per la 
transformació dels centres educatius en escoles 
coeducadores mitjançant el desenvolupament 
de les competències següents: 

1. Identificar i analitzar les característiques i els 
processos d’aprenentatge dels gèneres en les 
societats contemporànies.

2. Dissenyar, implementar i avaluar pràctiques 
educatives basades en el desenvolupament 
integral de la persona al marge d’estereotips 
i rols segons el sexe, l’orientació i la identitat 
sexual.

3. Desenvolupar una orientació acadèmica i 
professional no esbiaixada pel gènere.

4. Dissenyar, implementar i avaluar plans de 
coeducació als centres educatius.

El curs s’organitza al voltant de cinc mòduls, 
cada un dels quals inclou diversos tipus 
d’activitats i és impartit per especialistes 
provinents de les universitats, els centres 
educatius, els organismes d’igualtat i els 
moviments feminista i LGTBIQA+.

A qui va adreçat

• Al professorat dels diferents nivells de 
l’ensenyament no universitari. 

• A les titulades i els titulats universitaris en 
especialitats relacionades amb l’Educació 
i/o que es volen dedicar professionalment a 
l’ensenyament.

Criteris d’admissió:
S’admetrà, per ordre d’inscripció, els professors 
i professores d’ensenyaments no universitaris 
i, sempre que quedin places, s’admetrà 
també per ordre d’inscripció els titulats i 
titulades universitaris que vulguin dedicar-se a 
l’ensenyament.



Programa 

Mòdul I: Els gèneres i el seu aprenentatge en 
les societats contemporànies (20 hores)

• El concepte de gènere i la seva aportació a 
l’estudi de les desigualtats.

• Models de gènere i aprenentatge dels 
gèneres.

• La transmissió de les desigualtats de gènere 
a les societats formalment igualitàries: 
família, mitjans de comunicació, xarxes 
socials, productes culturals.

• La transmissió de les desigualtats i el 
sexisme en el marc educatiu.

• Les xarxes socials i la normalització de les 
violències masclistes entre els joves i les 
joves.

Mòdul II: La coeducació com a eina per a 
la igualtat i la prevenció de les violències 
masclistes (60 hores)

• Les polítiques d’igualtat: marc estatal i 
autonòmic.

• Els reptes de l’escola coeducativa.
• Coeducar en les diverses etapes educatives.
• Llenguatge inclusiu i no sexista: els materials 

didàctics coeducatius.
• Currículum escolar i coeducació: reconstruint 

els sabers.
• Innovació educativa i coeducació.
• L’organització dels espais als centres 

coeducatius.
• El desenvolupament de valors igualitaris i 

democràtics a l’escola coeducativa.
• La resolució pacífica dels conflictes: 

convivència i coeducació.
• Experiències coeducatives.

Mòdul III: L’orientació educativa i 
professional igualitària (20 hores)

• Gènere i treball.
• Orientació educativa i professional lliure 

d’estereotips i prejudicis.
• Metodologies, estratègies i recursos per 

treballar l’orientació educativa i professional 
igualitària.

• Bones pràctiques per treballar l’orientació 
educativa i professional igualitària.

Mòdul IV: L’educació afectivosexual i la 
prevenció de les violències masclistes (30 
hores)

• L’educació afectiva i sexual.
• Evolució de l’afectivitat i la sexualitat en el 

desenvolupament de la persona.
• Salut sexual i reproductiva.
• Les relacions respectuoses de parella: el bon 

tracte.
• L’autoconeixement i la cura del propi cos.
• La diversitat sexual i de gènere - LGTBI.
• La nova pornografia: canvis en les relacions 

interpersonals en l’adolescència.
• Metodologies i estratègies per treballar 

l’educació afectivosexual, la diversitat sexual 
i de gènere i la prevenció de les violències 
masclistes.

• Recursos i programes per a l’educació 
afectivosexual, la diversitat sexual i de gènere 
i la prevenció de les violències masclistes. 

Mòdul V: L’elaboració d’un pla de coeducació 
(20 hores)

• El pla de coeducació: definició, objectius i 
normativa.

• Fases d’elaboració del pla de coeducació: 
diagnòstic, desenvolupament i avaluació.

• La figura de l’agent de coeducació.

Avaluació
L’avaluació es farà a partir del treball de fi 
d’estudis (TFE), que consistirà en l’elaboració 
parcial d’un pla de coeducació (mòdul 5) i d’una 
activitat associada a  cada mòdul (mòduls 1, 2, 3 
i 4).



Professorat  
• Acuña Franco, Sara. Professora jubilada. Gènere i orientació. 
• Álvarez García, Olaya. Professora de la UIB. Educació ambiental i gènere.
• Ballester Brage, Lluís. Professor de la UIB. Joventut i sexualitat.
• Bosch Fiol, Esperança. Professora de la UIB. Estudis feministes i de gènere.
• Brotons Capó, Maria Magdalena. Professora de la UIB. Cinema i gènere.
• Casado de Staritzky, Tatiana. Professora de la UIB. Presidenta de Ben Amics.
• Coeducacció Cooperativa. Institució que treballa per la incorporació de la perspectiva de gènere i 

feminista als centres educatius. 
• Comas Rubí, Francesca. Professora de la UIB. Història de l’educació de les dones. 
• Duque, Isabel. Llicenciada en Psicologia, especialitzada en Sexologia, Teràpia Sexual i de Gènere i en 

Prevenció de la Violència de Gènere en l’Adolescència.
• Duran i Febrer, Maria. Directora de l’Institut Balear de la Dona. 
• Escribano Dengra, Ruth. Professora de la UIB. Ecofeminisme.
• Far Ferrer, Miquel. Professor de la UIB. Noves masculinitats.
• Feminisme a l’Escola. Plataforma de centres educatius per a l’impuls de la coeducació. 
• Ferrer González, Maria Cristina. Mestra jubilada. Coeducació i Estudis Feministes i de Gènere.
• Ferrer Pérez, Victòria A. Professora de la UIB. Estudis feministes i de gènere.
• Forteza Forteza, Maria Dolors. Professora de la UIB. Educació inclusiva i gènere.
• Fumero, Kika. Coeducadora, activista pels drets LGTBI. Directora de l’Instituto Canario de Igualdad. 
• Gayà Morlà, Catalina. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mitjans de comunicació i 

gènere.
• Girona Magraner, Maria Jesús. Professora de la Universidad Complutense de Madrid. Salut, joventut 

i gènere.
• Institut de Convivència i Èxit Escolar. Conselleria d’Educació i Universitats.
• Lledó Cunill, Eulàlia. Doctora en Filologia Romànica, professora de secundària jubilada i escriptora. 

Llenguatge i gènere.
• Milano, Valentina. Professora de la UIB. Gènere i drets humans.
• Moreno Llaneras, Marian. Experta en Coeducació. Autora del programa Skolae.
• Muñoz Florit, Ruth. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Estudis Feministes i de Gènere. 
• Parrón Mate, Nina. Llicenciada en Antropologia. Estudis Feministes i de Gènere.
• Quintana Murci, Elena. Professora de la UIB. Joventut, Gènere i Coeducació. 
• Ramos Díaz, Teresa. Sexòloga humanista. Sexualitat i gènere.
• Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel. Professora de la UIB. Altes capacitats i gènere.
• Rosselló Ramon, Maria Rosa. Professora de la UIB. Innovació docent i gènere.
• Salvà Mut, Francesca. Professora de la UIB. Coeducació. Gènere, treball i formació.
• Sánchez Contador, Carmen. Llicenciada en Medicina. Diplomada en Salut Pública i Gènere. Associa-

ció de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS).
• Serra Payeras, Pedrona. Professora de la UIB.  Educació física i gènere.
• Subirats i Martori, Marina. Catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coeduca-

ció.
• Sureda Garcia, Immaculada. Professora de la UIB. Educació emocional i gènere.
• Ugabwa, Víctor. Mediador. Interculturalitat i Mètodes de Resolució de Conflictes.
• Urbano Ángel, Enrique. Tècnic de la UIB. Noves masculinitats.
• Tomé González, Amparo. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona jubilada. Coeducació.

Aquest curs ha estat subvencionat per 
l’Institut Balear de la Dona a càrrec dels 

fons provinents del Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere.



Dades específiques

Direcció: 
• Francesca Salvà Mut
• Elena Quintana Murci

Nombre de places: 
Mínim: 20 alumnes
Màxim: 25 alumnes

Modalitat: presencial 

Durada: 30 ECTS (155 hores presencials)

Dates i horaris: 
Data d’inici: 16 novembre de 2020
Data de finalització: juny de 2021
De dilluns a divendres de 16 a 20 hores (una 
setmana de cada mes) (Més informació al web)

Lloc de realització: campus universitari i per 
videoconferència per a Eivissa i Menorca.

Termini de matrícula: fins el 26 d’octubre de 
2020

Preu: el cost del curs és de 600 euros, gràcies a la 
col·laboració de l’Institut Balear de la Dona.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo 
en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes 
per poder-lo impartir.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’estudiant o d’anul·lació del curs.

En cas que, per circumstàncies sanitàries, es 
vegin restringits els desplaçaments, es farà una 
part de la docència en línia. En cas extrem, podria 
ser en línia el 100 per cent de la docència.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/coeducacio

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/coeducacio


Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2, 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

