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Objectius:

La Jornada és centra en la coeducació, una eina fona
mental en el treball per la igualtat també en l'àmbit
universitari i en la necessitat que la comunitat universitària
estiga sensibilitzada en temes com la violència de gènere,
les violències sexuals i l'assetjament contra l'alumnat.

Pretenem presentar la coeducació com l'instrument idoni
en la lluita per la igualtat de gènere en les aules.

17:45 h. Inscripcions

18:00 h. Conferència inaugural a càrrec de  Kika
Fumero. Professora i Coeducadora, especialista en
diversitat LGBTi, en violència de gènere i igualtat.
Investigadora i escriptora. Màster Oficial en Estudis de
Gènere i Polítiques d'Igualtat, Master en Maltractaments
i violència de gènere i Màster en Dret, economia i política
de la Unió Europea. Coautora del llibre “Escuelas Libres
de Violencias Machistas”. Fundadora del Projecte
Observatori Coeducativo-Lgbti, una plataforma online a
nivell estatal dissenyada i pensada perquè cada part
integrant de la comunitat educativa (famílies, alumnat i
professorat) trobe en ella un espai lliure de violències
masclistes.

Presenta i modera el debat Paqui Méndez, periodista-
guionista especialitzada en violència de gènere.
Presidenta de l’Associació per la Coeducació i directora
dels  certàmens internacionals  “Curtmetratges per la
Igualtat” i “Curtmetratges per la Diversitat”.

19:00 h.  Taula redona amb les intervencions de
Mercedes Sánchez Vico, professora de secundària,
Cap del Departament de Llengua de l'IES Eduardo
Janeiro de Fuengirola i responsable del Pla d'Igualtat
d'aquest Centre.  Fa nou anys va crear l'assignatura
Projecte Integrat d'Igualtat de Gènere, de la qual és

coordinadora. Actualment, desenvolupa "Las Educadoras"
un projecte audiovisual que visibilitza la tasca de 15 dones
que treballen la coeducació.

Rosa Sanchis Caudet, és professora de Valencià a l'IES
Isabel de Villena de València i des de fa més de quinze anys
imparteix educació afectivosexual.  Coautora de Sexualidad
y adolescencia i de l'assaig sobre la sexualitat Què tinc ací
baix?, dirigit al públic adolescent i publicat també en castellà.
Amb Tot per amor? Una experiència educativa contra la
violència a la dona va guanyar diversos premis.

Noemí Canyelles Tigel, sociòloga i treballadora de
l'organització Fil a l'Agulla, que treballa en l'àmbit de
l'assetjament escolar i la prevenció i la discriminació de les
violències, la visibilització i l'abordatge dels casos de bullying
des d'una perspectiva sistèmica. Ha treballat en “Cardedeu
Coeduca”: primer projecte de coeducació municipal a tot
Catalunya.

Presenta i modera el debat Sandra Molines Borrás
llicenciada i doctora en Psicologia amb la tesi titulada: “La
coeducació en un centre educatiu: anàlisi del pati escolar”.
Professora universitària i experta en gènere, coeducació i
sexisme. Integrant de l'Associació per la Coeducació.

20.45 h.  Cloenda a càrrec d' Amparo Mañés Barbé,
directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València.


