Decàleg per a la reflexió dels centres
Per incorporar la perspectiva de gènere i la
coeducació al currículum
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Continguts
1. Reviseu i analitzeu el currículum: competències, continguts, metodologies…, visibilitzant aspectes com: la
perspectiva de gènere, les interrelacions personals, la cura dels altres, les relacions afectivosexuals,
l’educació emocional, etc.

2.

Potencieu els espais de tutoria individual i grupal i altres espais d’aprenentatge per establir diàlegs sobre
el respecte a la diferència i l’equitat, l’educació afectivosexual, la identitat i expressió de gènere, i la
identificació de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds sexistes i LGTBIfòbics.

Llenguatge
3. Garantiu que els diferents termes lingüístics estiguin lliures d’estereotips i prejudicis pel que fa al gènere.
4. Busqueu termes que incloguin tots els gèneres. S’utilitzen termes genèrics reals, termes abstractes, noms
col·lectius, dobles formes en l’ús habitual de la llengua i en diferents espais de comunicació del centre.
Guia d’usos no sexistes de la llengua.

Formes d’atenció personalitzades i equitatives
5.

Proporcioneu suports, ajudes i acompanyament equitatius a la comunitat educativa. I vetlleu perquè hi
hagi un repartiment equitatiu i rotatori del rols, responsabilitats i funcions dins els equips, tant de l’equip
docent com de l’alumnat.

Gestió de centres
6. Creeu òrgans específics als centres per impulsar, coordinar i treballar la perpectiva de gènere, la
coeducació i l’educació afectivosexual.

Materials didàctics, recursos i espais d’aprenentatge
7.

Escolliu materials creats per una àmplia gamma de persones de diferents orígens, identitats i experiències
vitals.

8.

Repenseu el disseny dels espais perquè possibilitin accions i activitats variades, sense càrrega de gènere.

Models professionals i expectatives
9.

Reflexioneu críticament i oferiu referents diversos per posar en valor models de dones en àmbits del
coneixement, la cultura i el treball.

10.
Participació
i assessorament de les famílies
10.

1

Construïu espais de convivència i intercanvi amb les famílies i amb la resta de comunitat educativa,
mitjançant tallers, escoles de família, etc., per reflexionar sobre la coeducació, la perspectiva de gènere i
l'educació afectivosexual.

