
MISSIÓ I OBJECTIUS GENERALS

1. 
Donar suport a un model d’escola coeducativa, desde una mirada igualitaria i interseccional (discriminació 

múltiple por raons de gènere, raça, ètnia, orientació sexual, perfil soci-econòmic, etc.). Recullir inquietuds de 

les families.

2. Conscienciar, donar suport i coherència des de la perspectiva de gènere a les diferents polítiques, iniciatives i 

activitats proposades per l'AFA. Generar i organitzar activitats pels alumnes i/o per les famílies .
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Oferir a l’escola col·laboració amb mirada de gènere, en els apartats de coeducació de documents com: Pla 

anual 2017-2018 de l’escola, Projecte de convivència, Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

(NOFC), Pla de funcionament de Migdia, Projecte Educatiu del Centre (PEC), etc.

Preparar acció per celebrar el 21 de juny: dia de l’educació no sexista, poder dintre de la festa de final de curs, 

treballant conjuntament amb la comissió de festes.
130,00 €             

Recollir inquietuds, idees, suggeriment, dubtes, garantint la confidencialitat, fent servir canals com l'email, 

formulari web, bústia de l'AFA, etc.

Mirar d’establir col·laboracions amb altres entitats educatives per fer treball en xarxa: FAPAC, altres Escoles, 

Institut de la Dona, etc.

Establir línies de treball entre les comissions de l'AFA. I acompanyar l´ús inclusiu del llenguatge en les 

comunicacions amb recomanacions específiques sobre prevenció de LGBT-fòbia, diversitat, diferents models 

de família, etc.

Preparar amb la col.laboració de l'escola la redacció del projecte de diagnòstic sobre coeducació i amb enfonc 

interseccional per poder-ho presentar en el cas que hi hagués alguna subvenció possible pel proper curs. En el 

cas de ser concedida la subvenció, es posaria a disposició de  l’escola la definició del tipus de diagnòstic que es 

realitzaria.
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Propostes de treball pel curs 2016-2017

1. Mirada de gènere

6. Diagnòstic

2.  Dia de l’educació no sexista - 21 de juny

3. Recollir inquietuds

4. Treball en xarxa

5. Col.laboracions comissions AFA
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