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LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER CONTINUAR

QUÈ HEM FET?

Potenciar la consciència de presa de decisions, de participació i de rols socioeducatius.

Visibilitzar les diversitats personals i col·lectives en la comunitat educativa.

Fomentar funcions, accions i referents socioeducatius amb perspectiva interseccional i, més
específicament, de sexe/gènere. 

OBSERVACIONS

Dues sessions online amb les comissions
mixtes "sòcies AMPA + equip docent" i
Junta Directiva de l'AMPA del Centre
Educatiu.
Cada sessió mantenia la mateixa
estructura de dinàmica participativa i en
totes dues sessions ha participat la
Comissió de Gènere que lidera aquest
projecte des del Centre Educatiu. 

OBJECTIUS

Conèixer les funcions de
cadascuna de les comissions
existents i que han participat.

Incorporar situacions de
desigualtat de gènere/sexe en
els àmbits de les comissions. 

Generar diàleg sobre la situació i
la incorporació de la perspectiva
de gènere des de les funcions
de les comissions. 

 La participació ha estat
màxim de 3 persones per
comissió.  
La Comissió d'extraescolars 
 no ha participat. 
La Comissió de Festes i una
de les persones del claustre
han tingut problemes per
participar en la dinàmica
online des dels inicis. 

1.

2.

3.

REDACCIÓ D'INFORME DE
BONES PRÀCTIQUES

Presentem un conjunt de bones
pràctiques útil per cadascuna de les
comissions del Centre Educatiu 

Generar reflexió sobre la
perspectiva de gènere i els rols
socioeducatius que es juguem
com a referents. 

Proposar la incorporació
d'igualtat d'oportunitats a totes
les accions fomentades en el
Centre Educatiu

El decàleg té l'objectiu de ser
perdurable  en el temps mentre
caminem cap a l'equitat i queda
a l'abast de les persones
participants coproduir
modificacions, actualitzacions,
etc. com a document viu i
dinàmic.
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La participació a les comissions és voluntària i, actualment (curs 2020-2021) existeixen les següents: Pati,
Biblioteca, Menjador, Extraescolars, Gènere i Festes. 
La presa de decisions en les comissions és assambleària i la representativitat i participació es realitza de
manera voluntària. 

Les comissions de treball, actualment, estan representades per una gran majoria de
dones mentres que la Junta Directiva està representada per homes. Per fomentar
l'equitat de gènere i la desestigmatització de rols (reproductius per les dones,
productius pels homes) és convenient visibilitzar la importància dels dos rols i, amb
èmfasi, el rol reproductiu pels dos sexes representats en la composició de les comissions
i continuar tenint en compte aquesta visió per possibles noves composicions de gènere i
sexe en les comissions de treball del Centre Educatiude) amb l'objectiu  d'acollir tota
diversitat social amb equitat.

REPRESENTATIVITAT A LES COMISSIONS

COM ASSOLIR LA DIVERSITAT EN LA REPRESENTATIVITAT DE LES COMISSIONS DES DE "LA
VOLUNTAT/VOLUNTARIAT? 

- FER ATRACTIVA LA PARTICIPACIÓ: Visibilitzar les diferents funcions, tasques i resultats
del treball de les comissions amb l'objectiu d'acollir noves incorporacions i adaptacions
als sistemes familiars diversos. 
 Exemple: Qui té visibilitat i reconeixement en el funcionament de les Comissions? L'equip de treball, les
col·laboracions puntuals? Quina és la composició d'aquests equips de treball: són homes, són dones, són
famílies monoparentals, són famílies d'origen extranger? Són famílies nombroses, són famílies amb
recolzament familiar proper? 

- FACILITAR LA PARTICIPACIÓ A LA DIVERSITAT FAMILIAR EXISTENT: Generar sistemes
de participació adaptades a les diferents possibilitats d'horaris laborals, tipologia de
famílies, possibilitats de conciliació per les persones participants,etc
Exemple: Puc ser útil redactant "notes" de l'AMPA per activitats que em permet fer-lo de manera
asincrònica i des de casa? És tan vàlida una persona que pot dedicar poques hores de treball presencial
com una persona que pot acompanyar els processos generant idees, dissenyant accions...? 

REPRESENTATIVITAT A LES COMISSIONS I
PRESA DE DECISIONS

QUÈ FEM ?

Les comissions mixtes "sòcies de l'AMPA+ equip docent" dissenyen, planifiquen i executen accions
socioeducatives de la vida del Centre Educatiu amb l'objectiu de nodrir-la d'activitats de convivència,
participació i promoció d'activitats/espais complementàries al sistema curricular de les matèries escolars. 

COM HO FEM ?

CONJUNT DE BONES PRÀCTIQUES
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 - REFLEXIONAR I POSAR INTERÈS EN SABER: QUÈ ACONSEGUEIX UNA PERSONA QUE
PARTICIPA DE MANERA ACTIVA EN LES COMISSIONS DE TREBALL? QUINES SÓN LES
NECESSITATS QUE SATISFÀ AMB AQUESTA PARTICIPACIÓ? Per exemple: Vincle amb
altres famílies, implicació amb l'educació dels seus fills i filles...
S'ACONSEGUEIX QUE AQUEST MISSATGE I LA MANERA D'ACOLLIR I FUNCIONAR DE LES COMISSIONS
SATISFACI AQUESTES NECESSITATS? 
AQUEST MISSATGE ARRIBA DE MANERA IGUALITÀRIA A HOMES I DONES?
 
- PER QUÈ LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS ÉS PRINCIPALMENT DE DONES:
DOCENTS I MARES? 
REPETIM EL ROL REPRODUCTIU (DE CURES I EDUCATIU) QUE EL SISTEMA "MARCA" PER LES DONES O
ÉS PER ALTRES MOTIUS COM: LA DONA TÉ MÉS TEMPS LLIURE, MÉS CAPACITAT ORGANITZATIVA, MÉS
COMPROMÍS AMB EL PRESENT I FUTUR DELS FILLS I FILLES, ÉS MÉS RESOLUTIVA, TÉ MÉS CAPACITAT
DE TREBALL EN EQUIP I COL·LABORACIÓ, ÉS MÉS GENEROSA? 
QUINES SÓN LES CASUÍSTIQUES REALS QUE FACILITEN LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
MAJORITÀRIAMENT PER DONES O LA DIFICULTAT DE PARTICIPACIÓ MAJORITÀRIA DELS HOMES
(DOCENTS I PARES)? ES DONEN PER FET ELS MOTIUS O S'HA PREGUNTAT I VALORAT LA SITUACIÓ? 
COM CUIDEM, ACOMPANYEM I GESTIONEM EL CANSANCI, LES HORES "EXTRES" DE VOLUNTARIAT, LA
DEDICACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS ACTIVAMENT? ÉS SOSTENIBLE EL
SISTEMA? HI HA SOBRECÀRREGA?

PRESA DE DECISIONS
La presa de decisions és assambleària. Aquest sistema facilita la participació de tothom
de manera equitativa: tota persona té veu i vot (sintetitzant el sistema). Ara bé, la presa
de decisions és fan de manera consensuada, de manera majoritària, per majoria simple,
altres opcions? 
I, quan s'han de prendre decisions ràpides: en qui recau la decisió? Com es comunica
(canals de comunicació) i a qui? Existeix algun sistema establert i consensuat de
funcionament davant de diferents casuístiques? 

Tot sistema social requereix unes normes de funcionament establertes de manera
implícita o explícita pel conjunt de les persones que formen aquest sistema. El
desconeixement o incompliment d'aquestes normes provoca una tipologia de
conflictes i, en contraposició, el coneixement i compliment d'aquestes normes pactades
generen convivència al conjunt de persones participants. Tot sistema social és dinàmic i,
per tant, les circunstàncies poden generar nous pactes de funcionament, noves
mesures i noves casuístiques desconegudes fins el moment. 

A REFLEXIONAR: EXISTEIX UN CONSENS DE FUNCIONAMENT I COMPLIMENT D'AQUESTA MANERA DE
PRENDRE DECISIONS? ÉS ASSAMBLEÀRIA DE QUIN TIPUS? DAVANT DE CASUÍSTIQUES DIVERSES
RECAU EL PES DE LA DECISIÓ EN LA JUNTA DIRECTIVA? ÉS AQUESTA LA SEVA FUNCIÓ? COM SE
SENTEN TOTES LES PARTS INVOLUCRADES? 
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 COMISSIÓ DE PATI

FUNCIONS
1.Repensar el pati
- Tenir en compte com els grups bombolla han viscut el pati aquest temps de
pandèmia ens pot ajudar a  comprendre diferents espais; pensem en mancances i
oportunitats.
- Entomar el tema de la re-ubicació de l'alumnat del pas de pati d' infantil al de primària.
2. Fer propostes
3.Seguir amb el manteniment del pati com a funció ja implícita en la
comissió.

REFLEXIONS
El pati és inclusiu en la seva distribució, oportunitats de jocs, etc?
Es facilita l'adequació dels espais a les tendències de jocs, distraccions,
arts i oci per la diversitat de gustos, capacitats i habilitats?
Com es gestionen les discriminacions per "ser menys hàbil" jugant a
alguna cosa o ser noi/noia si vols jugar en escenaris habituals dels
estigmatitzats pel sexe contrari?
Què significa l'hegemonia del camp de futbol tant en espai com en
costum de joc per la inclusió col·laborativa de jugar per aprendre, divertir-
se, fer equip, etc? (el futbol no és un problema, sí resignificar el joc i l'ús de
l'espai que ocupa)

ACCIONS/PROPOSTES
1.Pel que fa a la re-ubicació de l'alumnat es voldria posar un sorral a la zona
de primària.
2.Dissenyar un programa d'activitats rotatives per a la pista. Rotar els usos.
3.Procés participatiu a alumnat i docents per a preguntar què necessiten. 
4.Comparteixen que en una experiència anterior (imagina el pati) es va 
demanar per part de l'alumnat una zona chillout i hem estat parlant del 
que suposaria (càrrecs per a muntar i desmuntar i poc més)
5.Caldria transmetre al claustre les mancances del pati per a fer-los més
partícips.
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Fomentar l'ús de la lectura 
Potenciar el pensament crític i la creativitat.
Conèixer, experimentar, aprendre a través de l'espai Biblioteca

Afavorir l'accés als llibres de sexualitats per ubicació a la Biblioteca,
especialment, a l'alumnat del cicle superior. 
Identificar llibres amb els rols estigmatitzants sobre "l'home i la dona"
per treballar el pensament crític, el contrast amb les realitats viscudes
per l'alumnat, etc.
Potenciar les activitats obertes a les famílies en l'entorn i les funcions
de la Biblioteca des de la vessant creativa, desenvolupament humà,
relacions emocionals amb les experiències pròpies de l'alumnat.
Mantenir actualitzada la incorporació d'exemplars que incorporin les
diferents vessants de drets i diversitats. 

 COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

FUNCIONS
1.
2.
3.

REFLEXIONS
Si existeix llibres que elogien els rols masclistes, com es treballa? 
Existeixen llibres que incorporen la perspectiva de gènere des de,
 per exemple: 
- El protagonisme de dones amb habilitats de llibertat, presa de decisions,
poder, determinació, etc i/o el protagonisme dels homes per ser sensibles,
amants de les cures, amb capacitats col·laboratives? o
- Sobre històries de tipologia de famílies diverses, tendències sexuals,
cultures amb costums diferents...? o
- Informació i coneixement per les diferents edats sobre sexualitats (no
només sobre els canvis biològics i les diferències de l'aparell reproductiu
masculí i femení) sinó sobre relacions, sensacions, drets, etc? 
Com es genera l'accés a certes lectures per l'alumnat? Quins rols té
l'alumnat, el claustre i/o les famílies en les activitats que es duen a terme?
Com poden "les aventures" o els llibres "més científics" afavorir el
desenvolupament humà?  

ACCIONS/PROPOSTES
1.

2.

3.

4.
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Dissenyar, planificar i coproduir les festes de participació del Centre
Educatiu.
Acompanyar a l'alumnat i el claustre en la participació a festes
comunitàries com la Rua de Carnestoltes. 
Organitzar accions familiars de convivència com les Colònies en
família. 

 COMISSIÓ DE FESTES

FUNCIONS
1.

2.

3.

REFLEXIONS
Aquesta comissió és una de les comissions que se sent amb més càrrega
funcional de les comissions existents i que necessita de participació
important en quant a número de persones i hores de dedicació durant el
curs lectiu. 
És proporcionat el número de persones participants i les tasques
operatives a realitzar amb el número de persones actives en la Comissió?
Quins tipus de dificultat (estrés, hores de dedicació, responsabilitat,
visibilitat, etc) assumeixen les persones participants? 
Quins tipus d'avantatges (col·laboració, facilitat per aquesta col·laboració? 
Com es comuniquen i coordinen aquestes necessitats per generar espais
de visibilitat de l'estrés, cansanci, motivacions, resultats... de la Comissió? 

ACCIONS/PROPOSTES
Consolidar el grup efectiu de treball amb rols "no estigmatitzants" dels rols
de gènere. Exemple: tant els homes com les dones estan capacitades per
pensar, dissenyar i executar totes les accions de la comissió. Totes les
participants poden assolir reptes de tasques compartides des de les cures
dels infants fins ocupar hores en la participació efectiva. 
Assolir objectius facilitadors que generen l'assoliment d'objectius sense
produir sobrecàrrega de voluntarisme.
Generar "protocols" d'acollida a noves famílies i diferents nivells de
participació
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Gestionar amb l'empresa que porta el servei de 

 COMISSIÓ DE MENJADOR

FUNCIONS
Supervitzar que el servei de menjador es dugui a terme.
Gestió del servei i la relació amb l'empresa

REFLEXIONS
A les persones participants de la reunió els hi falta informació del dia a dia
del servei, és l'equip de monitoratge el que fa aquest contacte més
directe.

Es reflexiona sobre els mínims i els màxims. El mínim és que el servei es
desenvolupi respectant les normes de convivència (per exemple parlar
sense cridar, que es relacionin des del respecte). 
Els màxims passen per potenciar que sigui un entorn 
col·laboratiu i a on es trenquin els rols de gènere. 

ACCIONS/PROPOSTES

1.
menjador per tal de que l'equip de monitoratge pugui estar format en
equitat de gènere.

2. Fomentar projectes que potenciin l'autonomia i la coresponsabilitat
dels infants a través de la conscienciació, la participació i 
la justícia social.
 
 
 
3. Potenciar l'espai de menjador com un espai de convivència rellevant
entre d'altres, dels rols reproductius i productius (fomentant les
capacitats de l'alumnat en fer un menjador participat i amb valors de
convivència). 
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Promoure activitats extraescolars per l'alumnat en horari no lectiu i
dins del Centre Educatiu.

Avaluar la relació entre tipologia d'activitats extraescolars i tipologia de
participació de l'alumnat i famílies. 
Promoure la participació equitativa de l'alumnat i famílies amb
l'objectiu de conèixer els interessos i necessitats extraescolars . 
Fomentar equips de treball equipatius i pedagògicament inclusius
com a referents d'aquestes activitats. 

 COMISSIÓ D'EXTRAESCOLARS(*)

FUNCIONS
1.

REFLEXIONS
Com es realitza la programació de les activitats extraescolars? Qui motiva
aquesta programació i quins són els objectius de les mateixes? 
S'analitza la participació a les activitats per: sexe i/o gènere de participació,
edat de l'alumnat, número de fills/filles participants d'una mateixa família,
tipologia de famílies (monoparentals, origen cultural, família nombrosa,
persones referents en atur o altres condicions socioeconòmiques...?
Els diferents equips professionals que es fan càrrec de les activitats
extraescolars fomenten estils pedagògics inclusius? 

ACCIONS/PROPOSTES
1.

2.

3.

(*) La no participació d'aquesta comissió en les sessions d'assessorament ens dificulta aprofundir en necessitats i interessos reals
de la pròpia comissió.Aquestes propostes sorgeixen de possibles incidències normalitzades en l'àmbit educatiu proporcionades
per Espai Coneix com probables temes i reflexions a tenir en compte de present i futur
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 Promoure la igualtat de gènere de manera integral en el Centre
Educatiu.
Acompanyar a les diferents comissions i equips del Centre (AMPA,
Claustre, Alumnat...), de manera transversal, en posar la mirada
d'equitat a les accions del Centre.
Vetllar, buscar recursos i proposar projectes, accions, etc per assolir un
centre educatiu coeducatiu. 

Promoure la participació de la comissió de gènere com a comissió
permanent i d'intermediació entre famílies/Centre Educatiu.
Fomentar la conscienciació d'equitat en, per exemple: les
comunicacions, accions lectives i externes al centre amb mirada de
gènere (commemoracions de dies mundials, europeus, etc; festes amb
representativitat de rols diversos; projectes educatius de tolerància
zero des del minut zero per les famílies...

 COMISSIÓ DE GÈNERE

FUNCIONS
1.

2.

3.

REFLEXIONS
La Comissió de Gènere romandrà una comissió singular d'asessorament,
transversal i promotora de la coeducació al Centre Educatiu? 
És una comissió operativa transversal per la resta de comissions existents? 
Es promou la cooperació i col·laboració d'assessorament en, per exemple,
les comunicacions de problemàtiques, conflictes o altres per temes de
discriminació i/o de bones pràctiques per part de les famílies i el centre
cap a la Comissió de Gènere? 

ACCIONS/PROPOSTES
1.

2.
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Aconseguir una dinàmica de treball de cada comissió el més
independent possible i col·laborativa a nivell intercomissions.
Motivar la participació de les famílies.
Treballar en coordinació amb l'escola, establir objectius i fixar, de
manera assembleària, les despeses explicitades per cada comissió de
treball

 JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA

FUNCIONS
1.

2.
3.

REFLEXIONS
Es parla sobre com l'actual Junta Directiva vetlla per la màxima
representativitat de les famílies que configuren l'escola. Els hi agradaria
que hi hagués paritat de gènere en la configuració de la Junta però no
s'ha aconseguit, tot i que la major part de les persones que participen de
les comissions són dones. 

Un altre tema rellevant és la part d'augmentar la participació de les
famílies, consideren que s'ha de revisar el com es produeix aquesta
motivació, discursos i accions per aconseguir-ho.

ACCIONS/PROPOSTES
Les propostes i possibles accions queden reflexades en la pàgina 2-3
d'aquest document en relació a com assolir la diversitat en la
representativitat de les comissions des de la voluntarietat i als
mecanismes en la presa de decisions. 


