Barcelona, 22 de novembre de 2018
Benvolgudes famílies i comunitat educativa de la Farigola del Clot,
El curs 2018/2019 a proposta de famílies de l’AFA es constitueix la Comissió de Coeducació
que sorgeix per donar resposta a la voluntat de treball d’algunes famílies per aconseguir un
canvi de mirada i sensibilitat sobre qüestions vinculades a les polítiques d’igualtat i perspectiva
de gènere.
Som conscients que com a famílies associades a l’AFA i sensibles vers l’educació dels nostres
infants tenim l’oportunitat de dinamitzar espais, debats i activitats per aportar nous valors,
noves mirades i formes d’afrontar realitats del nostre entorn més proper.
Com a famílies que volem una societat amb adults conscients i respectuosos apostem per la
necessitat de treballar des de la base, els propis infants i l’entorn educatiu que els acompanya
i els fa créixer. I des d’aquí és on teixim sinèrgies i complicitats amb tots els agents que
intervenen en el procés d’educació de l’Escola La Farigola del Clot, tots i cada un dels membres
d’aquesta comunitat educativa que és la nostra.
Des de la nostra aportació al projecte de l’AFA i de l’Escola, volem eradicar estereotips de
gènere en els diferents àmbits que conformen la nostra societat, ens proposem coordinar-nos
amb altres entitats per treballar en l’espai de lleure i esplai amb aquesta nova sensibilitat,
tenint cura de les dinàmiques, del llenguatge i de les mancances que normalitzem en la nostra
societat incloent sensibilitats vers la referència a la sexualitat, gènere, identitat sexual i
orientació sexual, per tal que els nostres fills i filles creixin sent millors ciutadans i més
protegides. Així doncs, els objectius que ens mouen són diversos:
-

Sensibilitzar, conscienciar i difondre les polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere entre
docents, personal de monitoratge, pares, mares, persones tutores i alumnes de l’escola!
Recollir experiències en coeducació d’altres centres per poder-les implementar a l’Escola
Farigola del Clot
Formar part de la xarxa de coeducació d’ AFAs de Barcelona
Cercar recursos i activitats dinàmiques per oferir-les a l’escola i a les famílies
Promoure jornades, activitats, xerrades i debats en matèria de coeducació per enriquir la
comunitat educativa de La Farigola del Clot.

Sabedores que davant nostre tenim un camí llarg que s’escurçarà fent passes en ferm, accions
que reverteixin inèrcies instaurades que alimenten els patrons que volem canviar aprofitem
aquest escrit de presentació per fer la primera acció de canvi:
Des de la Comissió de Coeducació demanem a la Direcció de l’Escola de la Farigola del Clot
que acabi amb la segregació de gènere dels lavabos i mantingui la línia de lavabos mixtes
que els infants de P3 i P4 coneixen quan entren al centre. Mantinguem allò que l’escola ja
utilitza amb els infants més petits... i si no, demaneu-vos quantes famílies a casa teniu el
lavabo separat de nens i nenes? Per què a partir de P5 inoculem aquesta diferència de
gènere amb els WC per comptes de seguir educant en el respecte vers l’altre i posant els
recursos per treballar els conflictes que puguin sorgir en aquests espais?
Voler és poder!
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