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Coeducacció

Coeducacció som una cooperativa feminista que treballa per la
transformació educativa des d’una perspectiva de gènere. Concebem
l’educació en sentit ampli, present a tots els àmbits de la vida, i creiem en el
seu potencial transformador. Treballem per fer de l’educació una eina per
avançar cap a una societat més lliure i més justa on cada persona pugui ser
qui vulgui ser.

Formem i acompanyem professionals per incorporar la
perspectiva de gènere a l’educació a partir de la revisió
personal i l’observació sistemàtica del context educatiu i
de les pròpies pràctiques.

Activitats de sensibilització
Facilitem tallers i trobades amb famílies i amb infants per
generar espais de reflexió i debat al voltant del gènere per
tal de buscar col·lectivament estratègies davant la
desigualtat, la discriminació i les violències de gènere.

Formació i acompanyament

Recerca i divulgació
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Investiguem per aprofundir en el coneixement del paper de
l’educació com a transmissora dels rols i estereotips de
gènere i elaborem materials divulgatius per a sensibilitzar i
afavorir la presa de consciència.

Assessorament i consultoria

Acompanyem i assessorem ajuntaments, empreses,
entitats i professionals, compartint la nostra expertesa,
experiència i coneixements en matèria de gènere i
educació per incorporar una perspectiva feminista.



Valors i equip

Cooperativisme

Coeducacció som un equip
polivalent de dones provinents de
diverses disciplines vinculades als
feminismes i a la coeducació.
L’Anna, l’Alba i l’Aida són les sòcies
de la cooperativa. La Laura és
l’encarregada de la cura dels
números i qui rep a les persones i
entitats quan us posen en
contacte amb nosaltres.
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Horitzontalitat

Economia Social i SolidàriaAntiracismeFeminismes

 AcompanyamentEducació Transparència

Equitat

Participació

E Q U I P

C O L · L A B O R A D O R E S

Llicenciat en Periodisme, educador
i dramaturg. Col·laboro amb
Coeducacció realitzant tallers de
sensibilització a famílies i
personal de lleure.

C A R L E S  V I D A L

Fotògrafa, formadora i facilitadora.
Realitzo projectes que treballen el
gènere a través de la fotografia
participativa. Col.laboro amb
CoeducAcció realitzant tallers de
sensibilització per famílies i infants.

A N A  R O D R Í G U E Z

https://www.annarodriguezfotografia.com/


Projectes i activitats
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Acompanyament en l’elaboració pla
coeducatiu de centre

Acompanyament en l’elaboració del pla coeducatiu de
centre a l'Escola bressol “Pa amb xocolata". Formació i
visita presencial al centre.

EMB Pà amb xocolata // Tona
14 7,5h

Participants Intervenció

Formació i acompanyament

B R E S S O L
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La perspectiva de gènere en els jocs, les
joguines i els contes

Formació en perspectiva gènere al personal TEI i
educador de llars d'infants de diversos centres de
Catalunya.

Departament d'educació 25 7,5h

Participants Intervenció

25 dones

Acompanyament, sensibilització i formació
en coeducació a l’escola bressol

Projecte en el marc del Codeuca Canet de l'Ajuntament
de Canet on hem fet sensibilització i acompanyament
sobre com incorporar la mirada coeducativa a l'escola
bressol. 

Escola bressol el Palauet // Canet

13 4,5h

Participants Intervenció

Acompanyament en l’elaboració del pla
coeducatiu de centre

Acompanyament en l’elaboració del pla coeducatiu de
centre a l'Escola bressol “Pa amb xocolata". Formació i
visita presencial al centre.

EMB Pà amb xocolata // Tona
14 7,5h

Participants Intervenció

https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es


71 7,5h

Participants Intervenció

63 dones 
8 homes

Casas respira per una escola feminista i
inclusiva

Formació al professorat amb l'objectiu d'adquirir
conceptes teòrics per una anàlisi acurada de la realitat i
posar paraules a les situacions de desigualtats de
gènere que s'han trobat a l'escola des d’una mirada que
acull l’entrecreuament amb la resta d’eixos d’opressió
(classe, raça, ètnia, capacitats, edat...).

Escola Casas// Barcelona
25 13,5h

Participants Intervenció

Acompanyament, sensibilització i formació
en coeducació. 

Projecte en el marc del Codeuca Canet de l'Ajuntament
de Canet on hem fet sensibilització i acompanyament
sobre com incorporar la mirada coeducativa a dues
escoles de primària.

Escola Misericòrdia i Escola Turó del Drac  // Canet

20 dones
5 homes

Formació i  acompanyament
 

P R I M À R I A
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Trobant la nostra veu

Sessions de teatre i vídeo amb el jovent per qüestionar
les etiquetes, les dinàmiques de grup i les desigualtats
socials buscant generar un procés de mirada crítica
envers les realitats de les persones participants. 

Escola-Institut La Mina // Barcelona

30 12h

Participants Intervenció

15 noies
15 nois

Imprescindibles: Reflexions i estratègies
per incorporar la coeducació al dia a dia. 

Sessions intensives adreçades a infantil i primària i a
secundària. Formació reconeguda per la Generalitat.

Formació intensiva intercentre: primària i secundària 20 10h

Participants Intervenció

19 dones
1 homes

https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es


Formació i  acompanyament
 

Recursos i eines coeducatives

"Projecte continuista del “Coeducació a les escoles eines
d’aplicació” de Fons Pitiús per iniciar un camí cap a la
implementació d’eines i recursos per incorporar la
mirada coeducadora a la tasca educativa.

Fons Pitiús II // Eivissa i Formentera

23 9h

Participants Intervenció

20 dones
3 homes

Coeducació a les escoles: eines d'aplicació

Projecte de Coeducació de Fons Pitiús on hem fet
formacions al professorat de diversos centres per
implementar la coeducació.

Fons Pitiús I // Eivissa i Formentera

35 8h

Participants Intervenció

30 dones
5 homes
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Coeducació al Prat de Llobregat

Formació i assessorament al professorat i elaboració
d'una diganosi amb el jovent i palpar l'estat de la qüestó
intervenció en el marc del projecte Coeducació al Prat
de Llobregat..  

Institut El Prat // El Prat de Llobregt

10 30h

Participants Intervenció

7 dones
3 homes

16 8h

Participants Intervenció

9 dones
7 homes 

Projecte Decides

Formació  feta en el marc del projecte Decides destinat
professorat per la prevenció de violències masclistes,
amb col·laboració amb Noctambulas.

Intercentres de secundària // Província de Barcelona

25 10h

Participants Intervenció

20 dones
5 homes

Formació al professorat i revisió del PAT de les activitats
en coeducació. En el marc del 8M s'ha generat una
activitat a través de l'aplicació Kahoot.

Institut Les Salines // El Prat de Llobregat

Coeducació al Prat de Llobregat

Formació i  acompanyament
 

S E C U N D À R I A

Coeducació a l'Alt Urgell

Eines per incorporar la perspectiva de gènere per a la
prevenció de la violència masclista i LGBTIfòbica.
Creació de les figures de “Referents d’igualtat” amb
l’alumnat de dos centres educatius i formació i
assessorament al professorat. Projecte amb els
ajuntaments de l'Alt Urgell, l'Àrea d’igualtat de l’Alt Urgell i
el Centre de Recursos pedagògics de l’Alt Urgell. 

Ins Aubenç, Ins Valira i Ins Zer Urgellet // Alt Urgell

130 30h

Participants Intervenció

50 dones
5 NB
35 homes
Jovent

20 noies
18 nois
2 NB
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https://www.iiedg.org/es


Col·laboració amb el projecte escola Coves
d'en Cimany

Formació en patis coeducatius amb professorat. En
col·laboració amb la cooperativa Voltes arquitectes.

Escola Coves d'en Cimany// Barcelona25 4,5

Participants Hores

20 dones
5 homes

Procés participatiu per uns patis
coeducatius 

Projecte per repensar el pati amb una mirada
coeducativa i comunitària, amb tota la comunitat
educativa: claustre, equip de menjador, famílies, infants.

Escola Montserrat Solà // Mataró 90 15

Participants Hores

58 dones 
18 homes 
16 infants

P A T I S  C O E D U C A T I U S

Projecte de patis coeducatius Rivo Rubeo

Projecte per repensar el pati amb una mirada
coeducativa i comunitària. Hem fet una diagnosi inicial,
treball amb famílies, formació al professorat, hem creat
un grup impulsor i hem treballat amb infants, personal
de l'espai migdia.

Escola Rivo Rubeo// Rubí

858 30

Participants Hores

28 claustre
450 infants
380 famílies
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Acompanyament a professorat i infants
per a construir un pati coeducatiu

Acompanyar al clàustre i els infants de l’Escola Jacint
Verdaguer en la reflexió pedagògica amb perspectiva
de gènere per a la creació de dos espais de joc tranquil
al pati

Jacint Verdaguer // Barcelona54 9

Participants Hores

28 dones
4 homes
22 infants

Formació i  acompanyament
 

https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es


Assessorament en perspectiva de gènere per al disseny del pati de
l'escola Teresa Claramunt 

Assessorament en perspectiva de gènere per al redisseny del pati de l'escola Teresa
Claramunt.

Escola Teresa Claramunt // Sabadell

Acompanyament en el procés participatiu
de construcció d'un pati coeducatiu

Acompanyament i assessorament en el treball del
procés participatiu a través del grup impulsor mixt, el
claustre, les famílies i l'equip d'espai migdia.

Escla Joan Casas // Sant Antoni de Vilamajor 119 18

Participants Hores

43 dones
12 homes
64 infants

Formació i  acompanyament
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Activitats de sensibilització

Educació i gènere en una societat en canvi

Realització d'una sessió formativa per a les estudiants
del màster de gènere sobre propostes concretes per a
treballar la coeducació.

IIEDG Institut Interuniversitari d'Estudis de la dona i
gènere. // Barcelona20 1,5h

Participants Intervenció

15 dones
5 homes

Tallers de coeducació a famílies

Realització de diversos tallers de sensibilització a
famílies, on hem abordat temes com la coeducació, la
sexualitat, els estereotips en les joguines entre d'altres.

AMPA's i AFA's  de diversos centres de primària i
secundària // Diversos municipis de Catalunya 440 54h

Participants Intervenció

352 dones
88 homes

Tallers “Descobrint-nos com a nens i nenes”

Realització de 8 tallers “Descobrint-nos com a nens i
nenes” d’una hora i mitja de durada adreçats a infants
de P5 de diferents escoles del municipi de Gavà

Diverses escoles de primària. // Gavà

160 12h

Infants Intervenció

Hackató per la igualtat de gènere

Participació en una hackató en la que l'estudiantat havia
de fer una proposta de coeducació i després veure la
manera d'implementar-la.

Universitat Blanquerna // Barcelona

80 10h

Participants Intervenció

60 dones
20 homes
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https://www.iiedg.org/es
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Ponencia "Escuelas que cuidan" en el
laboratorio de pedagogias feministas

Realització de la ponència "Escuelas que cuidan" en el
marc del laboratori de pedagogies feministes.

Intermon Oxfam // Estat español i Llationamèrica70 6h

Participants Intervenció

65 dones
5 homes

Participació al màster universitari com a
especialistes en coeducació

Participació al màster com a especialistes en
coeducació, amb dues sessions de formació de 4 hores
a alumnat del màster.

Universitat de Palma. // Mallorca 25 8h

Participants Intervenció

25 dones
0 homes

Activitats de sensibilització

Conferència sobre patis coeducatius

Realització d'una conferència sobre patis coeducatius on vam abordar quin paper té el
gènere dins del pati, com són els espais, dissenys i normatives de centre. Propostes
concretes i exposició d'altres experiències de patis coeducatius. 

Ajuntament de Calvià

11          Projectes i activitats

https://www.iiedg.org/es
https://www.iiedg.org/es


Col·labora 

Hem elaborat un capítol sobre l'experiència de patis aportant marc teòric i
referències del llibre de la UOC. Pendent de publicar-se.

2 presentacions a escoles  
1 a Ca la Dona 

Col·labora: Teo Pardo.

Elaboració dels continguts i sensibilització en
matèria de gènere i feminismes per a la prevenció
de les violències masclistes entre el jovent a través
de l'aplicació móvil GenderApp.

Participació llibre UOC

App Berguedá: GenderApp

Presentacions del llibre Patis
Coeducatius

Col·labora

Recerca i divulgació
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Col·labora: Il·lustradores Ana Tutzó i Esther
Mendez

Elaboració de la guia digital "Coeducar des de
l'escola bressol: eines, reflexions i molts
contes" elaborada per a les Escoles bressol
municipals de Sabadell. 

Elaboració de la guia "Eines d'estar per casa" per al
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del
Solsonés en el marc de la campanya "Campanya
Impensables". Adreçada a famílies per prevenir les
violències masclistes.

Guia "Coeducar des de l'escola
bressol: eines, reflexions i molts
contes"

Guia "Eines d'estar per casa"

Recerca i divulgació
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Assessorament i consultoria

La coeducació en el món del lleure: eines
per a la prevenció de violències masclistes

Assesorament, acompanyament i prevenció de les
violències de gènere a l'àmbit del lleure en el marc del
projecte de Fundació Salut i Comunitat amb
col·laboració amb Noctàmbulas.

Casal dels Infants i l'Esguard // Barcelona21 10h

Participants Intervenció

15 dones
6 homes

Diagnosi de creences al clàustre

Reunions de coordinació i elaboració d'un qüestionari
per identificar creences del professorat en el marc del
projecte Coeducació al Prat de Llobregat.

Institut Pepa Colomer  // El Prat

20 1,5h

Participants Intervenció

15 dones
5 homes

Revoluciona el gènere (ACJ)

Coordinació i codisseny del programa Revoluciona el
Gènere, Formació del professorat participant i informe
de valoració posterior. 

35 instituts de secundària de Catalunya

11 10h

Intervenció

Acompanyament a la taula d'educació
municipal de Montornès

Participació en l'Espai de Debat Educatiu de l'Ajuntament
de Montornès. Projecte que ha revertit en tot el municipi.  
On hi ha participat personal tècnic i polític del municipi,
ciutadania i personal docent.

Montornès 15 14h

Participants Intervenció

11 dones
4 homes

Participants

8 dones
2 homes
1 NB
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Ponencia "Escuelas que cuidan" en el
laboratorio de pedagogias feministas

Realització de la ponència "Escuelas que cuidan" en el
marc del laboratori de pedagogies feministes.

Intermon Oxfam // Estat español i Llationamèrica70 1,5h

Participants Intervenció

65 dones
5 homes

Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i
diversitat sexual, afectiva i de gènere

Diagnosi sobre igualtat  de gènere hem fet un informe i qüestionari sobre creences i
interessos dels clàustres de Tiana 

Diversos centres educatius// Tiana

Assessorament al personal de Convivèxit 

Assessorament al personal tècnic de Convivèxit en el
despelgament de les accions derivades del Pla de
Coeducació de les Illes Balears i d'altres  plans similars.

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar // Illes Balears)

220

Participants Intervenció

180 dones
40 homes

12h

Assessorament i 
consultoria
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Participants Hores

15 dones
6 homes

Estat de la qüestió a Nou barris

Diagnosi de gènere i feminismes a claustres i famílies de
diverses escoles de Nou barris.

Districte de Nou Barris // Barcelona

20 1,5h

Participants Intervenció

15 dones
5 homes

Assessorament i acompanyament guia
d'autodiagnosi de coeducació per a escoles
bressol

Participació en l'elaboració d'una guia d'autodiagnosi
sobre coeducació treballant en xarxa amb educadores
de bressol.

Diverses escoles bressol // Diputació de Barcelona15 10h

Intervenció

11 dones
4 homes

Participants

15 dones

Avaluació inicial del programa d'escoles per la igualtat i la
diversitat

Avaluació del programa a partir de l'elaboració d'uns qüestionaris a l'alummnat. S'han
creat els qüestioanris, s'han passat, s'han analitzat i s'ha fet un informe amb els resultats
per a  cada un dels centres partcipants. 

Consorci d'educació de Barcelona

Assessorament i 
consultoria

Convivèxit “Cap a la coeducació” 

Acompanyament i formació al curs formatiu "Cap a la
coeducació" dirigit a les referents en coeducació dels
consells escolars de les Illes balears.

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar // Illes Balears)

280 16h

Participants Intervenció

250 dones
30 homes
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Comptabilitat

Despeses 2021

0

2.500.0
00

5.0
00.0

00
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00
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.0
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00
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00

Despeses de personal 

Col·laboradores (professionals i entitats) 

Lloguer l i subministraments 

Gestoria, LOPD i PRL 

Altres despeses 

144.398,34 €

Ingressos 2021

0
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00.0
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Contractacio pública 

Cooperatives, AFA's i escoles 

Subvencions 

147.781,33 €

Resultat 2021 3.382,99 €
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C/ Pare Secchi 6,
08030 Barcelona 

@CoeducAccio

05

622 65 76 40
935 31 78 31

info@coeducaccio.coop

www.coeducaccio.coop

@coeducaccio

@coeducaccio

https://www.google.com/search?q=coeducaccio&rlz=1C5CHFA_enES932ES933&oq=coeducaccio&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i5i30j69i60.1528j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

