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FULL DE RUTA - Grup de Treball Igualtat i Diversitat  2019-2020 

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.  

 
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 Costa p4 / Vincle amb C. Pedagògica i GT Món i Jo 

Membres:  

Anna Morejón (P3) 

Inés Martínez (P3) Vincle amb GT Sostenibilitat i pati 

Cristina Fernández Victory (P3) Vincle amb C. Comunicació 

Anna Güell (P4)  

Elisabet Dubé (P4) 

Laura Ciria (P4) 

Paola Borges (P4) 

Mercè Busquets (P4) 

Aitana Arroyo (P4) 

Carolina Pascual (P5) 

Mònica Zamora (P5) 

Lara Bonilla (P5) 

Renata Pasero (P5) 
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3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

 

Som un GT obert i transparent. Sisplau, 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). Podreu trobar les actes de les nostres reunions al web de l’AFA així com les 

convocatòries de reunió que són obertes a tothom.  

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:  

● Col·laboració amb l’activitat “Intercanvi de joguines” proposada per GT sostenibilitat. Aportar 

suggeriments des d’una perspectiva coeducativa.    

● Xerrada “Coeduquem a casa?” amb Coeducacció (organització i difusió de la informació)  

 

2n trimestre:  

● Carnestoltes: proposta de grup de treball amb GT Sostenibilitat i C. Festes perquè la festa es plantegi 

des d’una perspectiva sostenible, inclusiva i coeducativa.  

   

3r trimestre  

● St Jordi & diversitat: “Diferents maneres de llegir un conte “sense veure, sense sentir-lo, amb el tacte, 

altres sentits”// Col·laboració amb l’escola per crear un banc de contes per la diversitat.  

 

● Xerrada Vicki Bernadet: “Prevenció de relacions abusives” (organització i difusió de la informació) 

   

● Activitat interna: Fem xarxa! Trobada tipus “cafè pedagògic”: convidem a membres d’altres comissions 

de gènere/igualtat del barri per  compartir experiències i fer xarxa  

https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca/escoles-la-igualtat-i-la-diversitat
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca/escoles-la-igualtat-i-la-diversitat
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Altres propostes que tenim intenció de treballar durant el curs:  

- Informacions rellevants a les famílies sobre temes relacionats amb el GT (mitjançant web, xarxes 

socials, cartells)  

- 10 estereotips quotidians desmontats (píndoles informatives) 

- Guia de llenguatge inclusiu per famílies  

- Proposta amb Junta: engegar un fons solidari de l’AFA per famílies / tarifa plana extraescolars  

- Col·laboració amg GT Pati: aportacions des d’una perspectiva coeducativa 

- Cartell: hi ha paritat dins l’AFA? 

- Buscar enllaços amb associacions del barri (FRIENDS)  

 

5- Pressupost necessari curs  

 

● Xerrada: Coeduquem a casa? (Coeducacció) Gratuïta  

● Despeses Xerrada Prevenció de les relacions abusives – Sexualitat – 200€ 

 

 

6- Calendari d’activitats curs  

 

● 11 de desembre: Xerrada “Coeduquem a casa” (Coeducacció)  

● 23 d’abril: St Jordi i contes per la diversitat  

● 14 de maig: Xerrada “Prevencions de relacions abusives” (Vicki Bernadet)  

● Altres accions encara per determinar data.  

 

 

  

https://fundaciofriends.org/es/inicio/
https://fundaciofriends.org/es/inicio/
https://coeducaccio.coop/
https://coeducaccio.coop/
https://www.fbernadet.org/es/
https://www.fbernadet.org/es/

