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Pla d’igualtat i Coeducació

Índex Orientatiu
A. ÍNDEX ORIENTATIU DEL PLA D’IGUALTAT I COEDUCACIÓ

1. Característiques i entorn del centre educatiu1:
a) Descripció de les característiques del centre i de l’entorn que siguin rellevants per
a l’elaboració del Pla d’Igualtat i Coeducació
b) Estudi i valoració de la igualtat al centre, amb la identificació i l’anàlisi dels
aspectes que afavoreixen o dificulten la convivència.
c) Estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de
violència per qüestió de gènere.
d) Estudi i valoració del tractament de la diversitat sexual i de gènere, i les situacions
d’assetjament i violència per LGTBIfòbia.
e) Respostes que el centre dóna a les situacions de violència, assetjament i
discriminació. Grau d’implicació i participació dels professors, dels alumnes i de les
famílies.
f) Relació amb els serveis socials, sanitaris o d’altre tipus i recursos de l’entorn i de la
comunitat.
2. Objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament del pla a fi d’assolir la finalitat
general d’aconseguir la igualtat real i la prevenció de la violència de gènere i per motius de
diversitat sexual i de gènere als centres educatius.
Entre d’altres, han de preveure:
a) Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre gèneres en la pràctica docent.
b) Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis i discriminacions per raó de
sexe, orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere.
c) Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar.
d) Fomentar la corresponsabilitat.
e) Prevenir i actuar en situacions d’assetjament i violència de gènere.
f) Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral, prevenir
conductes violentes, evitar infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats i
evitar la discriminació per orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere.
3. Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats: persones responsables
d’aquestes accions, línies d’actuació i metodologia, aspectes organitzatius, desenvolupament
d’activitats, temporalització, mitjans, materials, etc.

1 A la plana web de L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, a l’apartat d’Igualtat i Dona s’ofereix una eina per
al disseny del del Pla d’Igualtat i Coeducació del Centre:
https://docs.google.com/presentation/d/14enmWH3vasisGLuV7Axyo4lWtqYT4rJllKyHp5lBSA/edit?usp=sharing
Aquesta eina permet elaborar el diagnòstic d’Igualtat i Coeducació del centre i alhora dissenyar el Pla d’Igualtat i
Coeducació d’acord amb les necessitats detectades i prioritats assenyalades en el Projecte Educatiu del Centre.
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4. Propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades a aconseguir la
igualtat real entre gèneres i la prevenció de les violències, assetjaments, discriminació per
motius de gènere i diversitat sexual.
5. Seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat i Coeducació.
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