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FULL DE RUTA - Subcomissió Igualtat i Diversitat  2020-2021 

1- Missió i Objectius Generals  

Missió:  

 

Visibilitzar i apropar la diversitat a la comunitat de l’escola 9 Graons, trencant amb els prejudicis i  les 

falses creences que s’amaguen en la construcció de la realitat dels nostres infants, amb l’objectiu de construir 

una societat igualitària on tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. .  

 
Objectius principals:  

 

● Informar, difondre i sensibilitzar  

● Dotar-nos d’eines per la prevenció de relacions abusives, de violència masclista, discriminació racial, 

discriminacions basades en la diversitat funcional, cultural, afectivo/ sexual i gènere, étnico cultural i 

religiosa 

● Escoltar i donar veu  

● Potenciar actituds i comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de 

l’equitat i el respecte mutu.  

 

 

2- Membres  

Portaveu: Anna Morejón p4-p5 C / Vincle amb C. Pedagògica  

Membres:  

Anna Morejón (P4) 

Inés Martínez (P4) Vincle amb GT Sostenibilitat i pati 

Cristina Fernández Victory (P4) Vincle amb C. Comunicació 

Anna Güell (P5)  

Elisabet Dubé (P4) 

Paola Borges (P4) 

Carolina Pascual (P5) 

Anna Costa (p5) 

Lara Bonilla (P5) 

Renata Pasero (P5) 

Daniela Xavier  
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3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

 

Som un GT obert i transparent. Siusplau, contacteu amb nosaltres per qualsevol tema que us preocupi. També 

si voleu visibilitzar o que treballem algun tema, tant si podeu/voleu formar part del GT, com si no.  

 

igualtatidiversitat9graons@gmail.com 

4- Com assolirem els objectius fixats 

 

Som un grup de treball que vol i necessita treballar de forma transversal amb tota la comunitat educativa 

(AFA, famílies, docents, infants).  

Propostes específiques per aquest curs:  

L’Escola 9 Graons forma part del projecte de l’Ajuntament: Escoles per la Igualtat i la Diversitat . El GT Igualtat 

i Diversitat dóna suport i fa de vincle entre l’E. Docent i famílies durant la participació de l’escola en el projecte.  

1r trimestre:  

● Accions de comunicació al voltant del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la 

violència envers les dones, aportant enfocament dels efectes de la pandèmia en els índexs de 

violències vers les dones.  

● Campanya de sensibilització per a un nadal lliure de pràctiques i actituds sexistes, al voltant de les 

joguines i els regals.  

● Acció de comunicació al voltant del 3 de desembre, Dia Internacional de les PErsones amb 

Discapacitat. 

2n trimestre:  

● Accions de comunicació al voltant del 8 de març, Dia Internacional de les dones. Recomanacions de 

llibres i contes que reflexionin sobre la igualtat d’oportunitats.  

● Carnestoltes: proposta per a reeditar la campanya per a unes disfresses lliures de patrons sexistes i 

patriarcals.  

● Acció de comunicació amb famílies: enviar “Remind” per si ens volen fer arribar idees, propostes o 

temes que inquietin de cara a treballar-los en aquest GT.  

   

3r trimestre  

● Sant Jordi: propostes a les famílies de contes que apliquin una mirada d’igualtat de gènere i de 

diversitat- acció que farem si no s’ha realitzat la campanya de 8 de març.  

https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca/escoles-la-igualtat-i-la-diversitat
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● 8 de juny: Recordatori de la importància de la reivindicació sobre la igualtat de gènere, tot i que “avui” 

no sigui 8 de març 

● Queda pendent repescar la xerrada de Vicki Bernadet: “Prevenció de relacions abusives” (organització 

i difusió de la informació), anul·lada el curs passat per la situació sanitària.  

De mode transversal tot l’any es faran accions de comunicació a través dels canals de l’AFA sobre temàtiques 

objecte de reflexió d’aquest grup de treball. 

 

5- Pressupost necessari curs  

Donada la situació de la pandèmia, no tenim previst organitzar xerrades presencials.  

6- Calendari d’activitats curs  

Enguany els esforços de la comissió se centraran en campanyes de comunicació i sensibilització, al 

voltant d’aquestes dates:  

 

● 25 de novembre 

● 3 de desembre 

● Nadal  

● Carnestoltes 

● 8 de març 

● Sant Jordi 

● 8 de juny 

 

 

  


