Comissió Jornades Ferrer i Guàrdia d’Innovació Educativa
Curs 2020/21
Dia: 29 d’abril de 2021, a les 15h
Lloc: telemàtica pel Decidim Alella
Membres assistents: Cati Lecumberri (Consell Escolar escola Fabra), Susan Dreger
(CRP- Serveis Educatius), Marta Giralt (Ex- Regidora de Cultura i Educació), Amanda
Serra (educadora llar d’Infants Municipal Els Pinyons), Marta Oliva (Tècnica
Adolescència i Joventut), Silvia Parramona (Tècnica Equitat), Teresa Vilaró (Regidora
d’Educació) i Elena Rahola (Tècnica d’Educació).
S’excusen: Laia Monterde, Anna Ibarz (mestra jubilada), Eulàlia Serrano (AFA Escola
La Serreta) i Rosa Casas (Bibliotecària).
Ordre del dia
1. Ronda de presentacions i justificació del punt de partida
2. Resum d’aportacions
3. Proposta per les Jornades 2021
4. Acords concrets
5. Propera trobada
Desenvolupament de la reunió
1.Ronda de presentacions i justificació del punt de partida
La Regidora explica que donat el tema que es va escollir per les Jornades d’enguanyCoeducació- es va veure convenient ajuntar les dues comissions, la Ferrer i Guàrdia i
la de Gèneres, tenint en compte també que alguna de les persones eren les mateixes
en les dues comissions. Així mateix ens va semblar que tenir aquest ampli ventall de
representació de la comunitat educativa podia ser molt més enriquidor tot i
concretament en aquesta reunió es troba a faltar la representació dels centres
educatius perquè només hi ha la LLIM Els Pinyons.
En tot cas no tenim tanta llibertat des del punt de vista econòmic perquè tal i com vam
explicar no podrem disposar enguany del mateix pressupost que les últimes edicions
però des del punt de vista tècnic podem tenir més llibertat en les propostes i en les
sinèrgies entre tota la comunitat educativa.
2. Resum d’aportacions
La Susan explica la formació relacionada en Coeducació que estan fent des del Centre
de Recursos educatius del Baix Maresme, preguntarà si es pot compartir i mirarà de
passar-nos el contingut. En relació a les persones que imparteixen les formacions a
Serveis Educatius comenta la Susan que hi ha diferents formadores que venen del
Departament d’Educació com Cristina Julio. Parla del contingut que creu que podria
ser molt interessant per poder extrapolar en forma de debat, grup de discussió, ...entre
els temes n’enumera diversos com per exemple la construcció social del gènere, o el
llenguatge, entre altres. També passa aquest link d’aquest recurs per si pot ser
interessant https://oudoca.com/ca/inici/

La Cati, en relació als indicadors d’ús de llenguatge sexista, destaca els informe de
impacte de gènere que s’està impulsant des de L’Institut Català de les Dones que no
es fa a tot arreu, però s’estan estenent com a taca d’oli. Són uns informes que
analitzen, de cada una de les normatives que el desenvolupament de la norma o la
regulació, si compleixen alguns standards de gènere com per exemple el llenguatge,
hi ha com uns 15 indicadors, és una proposta de la Unió Europea..això es podria
treballar directament amb les escoles, i és una eina que es podria aplicar de forma
fàcil.
També es proposa que aquestes jornades hi podria podria haver algun apartat en
streaming on hi hagués presència de les escoles o instituts, un cinefòrum, un debat, i que
els estudiants poguessin venir a aportar les conclusions o a debatre -les ... el que estem
veient es que sempre som les mateixes persones que ens sensibilitzem, hem d’ampliar
aquesta sensibilització entrant a les aules, que les Ferrer i Guàrdia no sigui només un lloc
a debatre sinó també a actuar...anar a les escoles i generar debats, materials i idees i per
poder parlar-ho en el marc de les jornades es creu que podria ser una vinculació
interessant.

La Marta Giralt molt d’acord i que es un repte que es persegueix des de fa temps en el
marc de les jornades, poder incorporar a l’alumnat i també a les famílies, i està clar
que si es vincula l’alumnat també connectes al professorat ... la Marta proposa
contactar amb Esberla, Cooperativa que també realitza temes de formació
relacionades en coeducació i perspectiva de gènere...comenta també que és un
clàssic que no participin els mestres i el professorat, i que a les Jornades es continua
estant l’Ajuntament amb molta presència.
La Silvia, comenta que troba molt interessant tot el que ha sortit, estaria bé conèixer el
contingut de la formació que comenta la Susan del CRP i també troba interessant
l’experiència de l’educació sense gènere, és evident que no es pot aïllar la persona
però estaria b conèixer l’experiència. Amb l’Institut han treballat amb Candela i amb fil
a l’Agulla a Primària, considera que amb l’alumnat es fa bastantes coses cada curs
escolar, es fan càpsules formatives amb tot l’alumnat i ara mateix estan acabant una
enquesta amb alumnat de secundària amb temes de convivència. Es considera que
l’alumnat està cobert, ella sent en canvi que el professorat no ho està, depèn del
interès de cada professional i de si vol o no vol sensibilitzar-se i que potser convindria
centrar-nos en aquest col·lectiu, el claustre ha demanat suport o assessorament i
potser seria interessant posar èmfasi...
La Silvia pregunta exactament que ens estem plantejant, una formació? O que es el
que hem de fer, també per pensar en un format més concret...
La regidora contesta que en aquest sentit la Comissió té llibertat per crear el format,
les últimes edicions havíem fet un format d’unes 10 hores que servien als docents
poder treure’s certificacions del departament...a vegades s’ha complementat amb
tallers, etc
Las Marta Oliva per sumar i no repetir, comenta que sí que coneixen Esberla i que han
fet tallers amb el jovent, si que veu que estaria bé pensar en el públic que realment
està sensibilitzat en el tema. Creu que l’alumnat està sensibilitzat i també empoderat,
ho veu també a través dels tallers i càpsules que es realitzen de s de l’àrea dins de les
classes i també de les actuacions que es fan per exemple a l’Institut a l’hora del pati
etc,creu que estan cobertes i fins i tot saturades... elles formem part d’una estructura i
creu que es aquí on potser faltaria sacsejar i fer canvis perquè deixin de reproduir-se
depèn de quines situacions a les aules... també és un indicador que no hi hagi

professorat/ mestres en aquesta reunió. D’altra banda, la Marta també proposa que
estaria bé triar una temàtica i fer com diferents nivells de coneixement, hi ha gent que
porta trajectòria ja feta, i si podem ofertar una mica més d’aprofundiment, hi ha gent
que ja no li atrau la temàtica tampoc cal destinar molt més temps ... si que veig que és
més accessible i que estaria bé ofertar alguna coseta més, que sigui diferent, que
marqui la diferència,...
L’Elena fa èmfasi que les Jornades sempre han volgut ser un espai de referència a
nivell d‘innovació, de pensament i de reflexió i també de posada en pràctica
d’intercanvi d’experiències, grups d’aprofundiment, entre altres.
L’Amanda pregunta si es busca que cadi centri faci una proposta aïllada en relació al
tema, normalment no ha estat així contesta la regidoria, s’han organitzat tallers in situ
al centre, però no seria mala idea, vincular als centres amb alguna activitat prèvia com
també s’ha dit.
3. Propostes per Jornades 2021
- proposta de “deures” per als centres
- proposta de formacions d’Esberla
- proposta d’accions que puguin fer els centres al llarg del curs vinculat amb la
temàtica de les Jornades
- proposta de jornades “internivell” diferents graus d’aprofundiment
- la Susan proposa poder facilitar les maletes pedagògiques dels serveis
educatius que tenen molta demanda pels centres, potser es podria demanar
uns matins en concret, estan organitzats en 3 nivells diferents ( 1Infantil i primer
cicle / Cicle mitjà i cicle superior/ESO r cicle, ...) són llibres, jocs de taula,
cartes, però podria estar bé com per exemple el llapis col·laboratiu ... hi podria
haver dinamitzadors que ajudin a explicar com funcionen els jocs..com una fira
a la biblioteca o algun espai que pugui ser compartit en petit comitè,
4. Acords concrets:
-

Passar una enquesta de necessitats per treballar, famílies? Docents?
Compartir si es pot contingut formació que fan docents al CRP sobre
Coeducació
Passar un esborrany de l’esqueleta jornades

5..Propera trobada
Proposem fer una propera trobada el 27/5/2020 a les 15h també telemàtica, amb
aquest sondeig fet previ, per a concretar en el marc de la coeducació i la innovació
educativa les properes Jornades o seminari, o càpsula formativa.
Alella, abril de 2021
Regidoria d’Educació

