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L’any 2000 l’ONU declara el 25N com el Dia Internacional de l’Eli-
minació de les Violències vers les Dones. Avui, 21 anys després, 
les estadístiques ens mostren que les denúncies per violacions 
han augmentat un 30,6% i que les agressions grupals creixen 
exponencialment des que va començar la pandèmia. A Cata-
lunya, la meitat de les víctimes de violència masclista són do-
nes menors de 20 anys, i una de cada quatre noies d’entre 16 i 
17 anys pateix violència psicològica o de control, les més difícils 
de detectar.

Davant d’aquesta situació de violència sistèmica demanem a 
les autoritats, administracions responsables i entitats educati-
ves que facin efectiu el seu compromís amb la prevenció de les 
violències de gènere des de tots els àmbits educatius i amb una 
mirada interseccional, que tingui en compte l’impacte d’altres 
eixos de desigualtat (com l’origen, l’edat, la classe social...).

Cal actuar en tots els fronts i amb totes les eines possibles, però 
insistim en abordar el problema des de l’educació com una de 
les claus per fer front a aquesta xacra social, que afecta les víc-
times més joves i més vulnerables. També és una oportunitat 
d’empoderament de les nenes i de permetre créixer els nens en 
valors d’igualtat i respecte.

Per aconseguir-ho és necessària la implicació de tots els col·lec-
tius: crear consciència social davant el problema, i exigir un 
compromís ferm per combatre les violències de gènere. És per 
això que demanem:

- Que els centres educatius assumeixin la seva responsabilitat 
i liderin aquest procés de canvi, convertint-se en el motor de 
transformació social vers una educació coeducativa. 

- Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal 
al projecte educatiu, al currículum i a la programació general 
anual dels centres a tots els nivells educatius així com a les ac-
tivitats extraescolars i extracurriculars. 
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- Integrar l’educació afectivo - sexual com a part del currícu-
lum educatiu en centres de primària i secundària i en la forma-
ció del professorat. Que el contingut sigui transversal al procés 
formatiu i no únicament externalitzat en tallers i activitats pun-
tuals a càrrec d’entitats externes.

- Revisar i eliminar els continguts masclistes, sexistes i violents 
de qualsevol recurs (llibres de text, lectures, videos, música, 
imatges, etc.) que es faci servir als centres educatius.

- Qüestionar la masculinitat tradicional, hegemònica, violenta 
i abusiva per combatre des de la infància i adolescència les po-
sicions reactives i actituds masclistes. Potenciar altres models 
de comportament igualitaris i feministes.  

- Dotar de recursos als centres educatius per la prevenció de 
violències masclistes i altres violències basades en el gènere 
com la lgtbifòbia. Implementar efectivament els recursos i ei-
nes que hi ha actualment (com el Programa d’Escoles per la 
Igualtat i la Diversitat o el Projecte Coeduca’t) i fer seguiment 
de la seva implementació. Que aquesta implementació no sigui 
voluntària, sinó que es facin extensius a la totalitat dels centres 
educatius públics.

- Disposar de protocols d’actuació clars i compartits contra les 
violències de gènere i l’assetjament sexual en els centres edu-
catius (amb la participació dels equips docents, les AFAs i les 
gestores de lleure). 

- Generar espais segurs als centres educatius. Transformar els 
espais de joc i de lleure des d’una perspectiva feminista,  més 
igualitària i democràtica. 
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Firmants:

Sant Andreu Coeduca - Coordinadora de Comissions de Gène-
re de Sant Andreu 

Comissió Coeducació - Afa Turó Blau
AFA Eulàlia Bota
AFA Congrès-Indians
Comissió Coeducació i Inclusió - AFA Mestre Gibert
AMPA IES Dr. Puigvert
Comissió de Formació i Coeducació - AFA Molí de Finestrelles
AFA Príncep de Viana
AFA Escola Pegaso
AF Escola 30 Passos
AFA Escola La Maquinista
AFA Institut Vapor del Fil
AFA Escola el Sagrer
AFA Martí i Pous: Comissió de Coeducació
AFA Escola Can Fabra
AFA Escola Laia
AMPA Institut Joan Fuster
AFA Institut l’Alzina
AFA Institut Escola el Til·ler

Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Femi-
nismes de les Escoles Públiques de Gràcia

Comissió de Gènere de l’AFA escola Josep Maria Jujol
Comissió de Coeducació, Convivència i Interseccionalitat de l’escola 
Pau Casals Gràcia
Comissió de Pedagogia i Gènere de l’AFA escola Josep Maria de Sagarra
Comissió de Gènere de l’escola Patronat Domènech
Comissió de Gènere i Coeducació escola la Sedeta
Comissió de Gènere i Feminismes de l’AFA escola Rius i Taulet
AFA Turó del Cargol i Comissió per la Diversitat Turó del Cargol
Comissió de Gènere i Coeducació de l’AFA Baldiri Reixac
Comissió de Gènere de l’escola Reina Violant
Comissió de Gènere i Interculturalitat de l’escola l’Univers Comissió de 
feminismes de l’Afa de l’Escola Montseny
AFA Pare Poveda

Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Femi-

Comissió de Coeducació, Convivència i Interseccionalitat de l’escola 



Escoles Coeducatives de Sant Cugat. Coordinadora de Comis-
sions de Gènere, Coeducació i Feministes de les 12 escoles pú-
bliques de Sant Cugat:

+ adhesions: 

AFA 9 Graons 
AFA Àngels Garriga 
AFA Catalònia 
AFA CEIP Alexandre Galí 
AFA Coves d’en Cimany 
AFA Doctor Ferran i Clua 
AFA EBM Bellmunt 
AFA EBM Diagonal Mar 
AFA EBM L’Arquet 
AFA EBM Margalló 
AFA EBM Mont Tàber 
AFA Escola Àgora BCN 
AFA Escola Baixeras 
AFA Escola del Mar 
AFA Escola dels Encants 
AFA Escola Estel Guinardó 
AFA Escola Gayarre 
AFA Escola La Caixa
AFA Escola La Muntanyeta 
AFA Escola Palma de Mallorca 
AFA Escola Pit-Roig 
AFA IE Antaviana 

AFA IE Sicilia
AFA IE Arts 
AFA Institut Joan d’Àustria 
AFA Institut Moisès Broggi
AFA Mas Casanovas 
AFA Miralletes 
AFA Santiago Rusiñol 
AFI EBM El Fil 
AFI EBM L’Aliança 
AMPA Bàrkeno 
AMPA EBM El Petit Príncep 
AMPA Escola Brasil 
AMPA Escola Cervantes 
AMPA Escola Ciutat Comtal 
AMPA Escola Els Llorers 
AMPA Escola Mediterrània 
AMPA Escola Mossèn Jacint Ver-
daguer de Barcelona 
AMPA IES Goya 

Joan Maragall 
Ciutat d’Alba 
Pins del Vallès 
Pi del Xandri 
Catalunya 
La Mirada 

L’Olivera 
Collserola 
La Floresta 
Ferran i Clua 
Gerbert d’Orlhac 
Turó de Can Mates

daguer de Barcelona 
AMPA IES Goya 
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