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Presentació

La coeducació és un model educatiu integral que 
té per objectiu assolir la igualtat entre dones 
i homes, ensenyant i aplicant el respecte a les 
diferències i a la diversitat amb l’objectiu d’oferir 
una escola lliure de prejudicis i estereotips. 
La legislació vigent, tant en l’àmbit estatal (Llei 
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes) com en l’autonòmic (Llei 11/2016, de 28 
de juliol, d’igualtat de dones i homes), preveu 
aplicar, a tots els centres educatius, mesures 
coeducatives, així com la necessitat de garantir 
la formació del professorat en coeducació. 
Aquestes accions i mesures també són recollides 
en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere 
i el Pla de Coeducació de les Illes Balears (2019-
2022). 

Davant l’absència de formació específica en 
coeducació en els estudis universitaris adreçats 
a la formació del professorat, es planteja la 
realització d’un curs adreçat a l’alumnat del 
grau d’Educació Primària, dels estudis de 
Mestre. Aquesta formació es planteja com a 
mesura compensatòria fins que no reformin els 
plans d’estudis (Estudis de Mestre, Pedagogia i 
Màster de Formació del Professorat) i incloguin 
una assignatura específica i obligatòria en 
coeducació. 

Objectius

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

• Conèixer els principis i la fonamentació de 
l’escola coeducativa i la seva aplicació a la 
pràctica docent. 

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

A qui va adreçat?
A l’alumnat del grau d’Educació Primària dels 
estudis de Mestre.

Admissió per estricte ordre d’inscripció.



Programa

Mòdul 1. Els gèneres i el seu aprenentatge en les 
societats contemporànies (10 hores)

• El concepte de gènere i la seva aportació 
a l’estudi de les desigualtats entre dones i 
homes

• Models de gènere i aprenentatge dels 
gèneres

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

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

Mòdul 2. La coeducació com a eina per a 
la igualtat i la prevenció de les violències 
masclistes (15 hores)

• Les polítiques d’igualtat: marc estatal i 
autonòmic

• Els reptes de l’escola coeducativa
• Llenguatge inclusiu i no sexista: els materials 

didàctics coeducatius
• Currículum escolar i coeducació: reconstruir 

els sabers
• L’organització dels espais als centres 

coeducatius
• L’educació emocional i la resolució pacífica 

dels conflictes 
• L’educació afectivosexual amb perspectiva de 

gènere a l’educació primària 

Mòdul 3. Coeducar a l’educació primària: 
pràctiques coeducatives, metodologies i 
recursos (15 hores) 

• El pla de coeducació i la figura de l’agent de 
coeducació 

• Metodologia i recursos per a la coeducació a 
l’educació primària 

• Experiències coeducatives a l’educació 
primària

Professorat

La docència d’aquest curs estarà impartida 
per professorat provinent tant de la docència 
universitària com de la pràctica educativa, 
social i professional en altres àmbits, amb una 
experiència reconeguda en igualtat de gènere i, 
específicament, en coeducació.

Metodologia docent

• Classes teòriques i teoricopràctiques en 
situació d’aula (format presencial o virtual, 
depenent de la normativa vigent). 

• Presentació d’experiències i de bones 
pràctiques coeducatives 

• Activitats que han de fer l’alumnat 
relacionades amb cada un dels mòduls 
de comprensió, reflexió crítica i aplicació 
pràctica dels continguts treballats  

Avaluació

Per tenir dret a l’avaluació, s’ha d’assistir a un 
mínim del 80 per cent de les hores de classe.
La prova d’avaluació serà un treball en què 
l’alumnat haurà haurà de posar en joc els 
continguts del curs mitjançant l’anàlisi, 
la reflexió crítica i l’aplicació pràctica dels 
continguts a la pràctica docent. 



Dades específiques

 
Direcció: Dra. Francesca Salvà Mut, professora 
d’Educació per a la Igualtat de Gènere i codirectora 
del curs Especialista Universitari en Coeducació. 
Títol propi de la UIB (30 ECTS), de la Universitat de 
les Illes Balears

Coordinació: Dra. Elena Quintana Murci, 
professora d’Educació per a la Igualtat de Gènere 
i codirectora del curs Especialista Universitari en 
Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS), de la 
Universitat de les Illes Balears

Nombre de places: mínim de 20 i màxim de 25 

Modalitat: presencial, a Mallorca, i amb 
presencialitat síncrona en línia per a Menorca i 
Eivissa 

Durada: 40 hores presencials

Dates i horaris: el curs s’impartirà la setmana del 
25 al 29 d’octubre i la del 22 al 26 de novembre de 
2021, de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores

Lloc de realització: campus universitari, per al 
grup de Mallorca, i amb presencialitat síncrona en 
línia per a Menorca i Eivissa

Termini de matrícula: fins al dia 18 d’octubre

Preu i terminis: el cost del curs és de 60 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 arribi al nombre mínim d’alumnes 
perquè es pugui impartir.

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

Matrícula

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

www.fueib.org/curs/coedprimaria

MATRICULA’T JA!

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.

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




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

