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¿QUÉ ES L’ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ? 

 
 
L'associació naix en 1992, formada per professorat de distints nivels i matèries, però també per educadores en igualtat, entesa de 
forma més genèrica. Ha tingut dos etapes molt diferenciades: una fins al 2011 (de l’equip anterior)  i un altra, l’actual, dirigida per 
Paqui Méndez, actual presidenta. 
 
FINALITAT PRINCIPAL: Aconseguir la coeducació a tota la societat i molt especialment a la comunitat educativa (centres, equip 
directiu, profesorat, alumnat, pares i mares, empreses implicades en els centres, etc). 
 
L’Associació per la Coeducació, en la seua primera etapa, ha estat sempre tractant els temes d’actualitat que afectaben al 
professorat, l’alumnat i la resta de persones interesades en una educación coeducativa. Hem estat treballant a l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana, tant a la ciutat com a les comarques i centres que ens han demanat la nostra participació, en centres escolar 
de tots els nivells educatius inclosa la Universitat, a més de altres entitats que ens han convidat a participar d’algunes de les seues 
activitats o les hem proposat nosaltres. 
 
 
 

                    
 
 
 
Fotos: Geno Morell, presidenta; Rosa Ferrando, secretaria (junta directiva, primera etapa). 
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 OBJETIUS ACTUALS  
 
 

1. Aconseguir que els centres escolars siguen coeducatius en tots els nivells. 

2. Trobar els punts mínims d’acord per treballar la coeducació. 

3. Creació, recopilació, divulgació i difusió de materials coeducatius en qualsevol suport. 

4. Recopilació, difusió i divulgació d’experiències  que comporten bones pràctiques coeducatives. 

5. Assessorament, formació i col·laboració per al diagnòstic i disseny del pla d’igualtat en els centres educatius. 

6. Acompanyament i assessorament en la implantació del pla d’igualtat. 

7. Exigir el compliment dels preceptes legals en matèria d’igualtat. 

8. Denunciar la vulneració dels preceptes  legals en matèria d’igualtat. 

9. Instar, proposar i participar activament amb l’administració per a elaborar i desenvolupar la legislació en matèria de coeducació. 

10.  Potenciar investigacions en matèria de coeducació. 

11.  Promoure i recolzar projectes de innovació coeducativa. 

12.  Recollir i difondre els sabers de les dones en els distints àmbits del coneixement. 

13.  Reivindicar ajudes públiques per a la investigació i promoció de models coeducatius. 

14.  Denunciar la discriminació en qualsevol mitjà de comunicació. 

15.  Fomentar la coeducació com a un recurs imprescindible per a la prevenció de la violència masclista en totes les seues 

manifestacions. 

16.  Incorporar el feminisme com eina fonamental per a aconseguir la igualtat efectiva i real.  

17.  Recaptar els recursos econòmics necessaris per dur endavant els seus objectius. 
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ACTIVITATS 
 
 
Proba de tot això han sigut les diferents activitats organizatzes al llarg de 23 anys. Els temes han estat de allò més variat, però 
sempre al servei dels problemes que han estat plantejades a la societat en general i a l’educació en particular, amb una resposta de 
molta participación tant en xics com en xiques. 
 
 
Al llarg d’aquestos vint i tres anys, hem  tratat temes com el feminisme, les continguts als llibres de text a l’asignatura d’Educació per 
la ciutadania, els rols masculí i femení, la Lley de Igualtat i el seu desenvolupament als centres educatius, la violència de génere, els 
drets humans, els rols socials, sexe i génere. 

  
 
Tota aquesta tasca educativa l’hem fet  a través de xerrades, tallers, seminaris, i en una freqüència mensual o trimestral,  a més 
d’unes tertúlies que ens han permet tractar temes d’actualitat o d’interés general per les persones de l’associació i altres interesades 
en els mateixos temes. Han estat temes de primer nivell d’actualitat: la reproducció asistida, empoderament, agents d’igualta, llei 
Integral de violencia de gènere i de Igualdad, els nous espais de representació, generació de nous models femenins, participació 
política de les dones, entre d’altres. 
  
 
Hem convidat a l’expertes que ens han aportat la  seua sabiesa a nosaltres i a la resta de la societat, s’hen enriquit amb  el seu punt 
de vista, tal com Julia Sevilla, Marina Subirats, Elena Simón o Xaro Altable.  Totes elles ens han trasmés les seues experiències i 
ens han permés avançar en el coneixement de temes tan complexes com la Llei d’Igualtat als centres o nous models de 
comportament entre dones i barons. Aquest es part del resum de la primera etapa de la associació. 
 
 
 
 



MEMORIA ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ, del País Valencià 

.              
  E-MAIL: acoeducació@gmail.com 

 

 
 
 
 Actualment l’Associació es troba inmersa en una nova fase, protagonitzada pel projecte “Cortometrajes por la igualdad”, que ja 
compta amb nou anys de trajectòria. Es un projecte que pretén dotar d’una eïna per l’alumnat i el professorat, per sensibilitzar en 
temes relacionades en la lluita de les dones per aconseguir la plena igualtat d’oportunitats i tracte. Són curtmetratges que serveixem 
per ha fer xerrades i debats en els centres escolar i al llarg d’aquestos anys han sigut utilitzats amb molt d’èxit a la comunitat escolar, 
la universitat, els ajuntaments, associacions de dones i la societat en general. : Cortometrajes por la Igualdad, és una eina per educar 
en igualtat, a més de fer-los servir per a tallers, conferències i formació. Els temes són d’allò més variat: concialiació vida laboral i 
familiar, violencia de gènere, trencar estereotips, coeducació, sexualitat, discriminacios, sexisme, la cura, la vida social de les dones, 
entre d’altres. 
 
Curtmetratges per la igualtat ha comptat amb el recolçament de organitzacions sindicals com CC.OO, UGT, Intersindical Valenciana; 
institucions com la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València i altres entitats. 
 
Aquest projecte i la seua directora  han rebut el recolçament i el reconeixement de diferents institucions, les quals han premiat la 
seua llavor en defemsa de l’igualtat entre homes i dones, però també la lluita per la erradicació de la violencia de gènere com a la 
máxima manifestació de la desigualtat. Les entitats que han premiat aquesta labor son: l’Ajuntament de València, la Federació de 
Dones Progressistes i el sindicat UGT, entre d’altres. 
 
L'Associació actualment centra la seua activitat en projectes que lluiten per la IGUALTAT ENTRE HOMENS I DONES.  

Cortometrajes por la Igualdad, ha estat coordinat por Paqui Méndez  i que enguany compleix el seu 10 
aniversari. 
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 Amb el motiu del 10 aniversari, l’associació està preparant una jornada de materials coeducatius, per al mes de setembre, per continuar en la tasca de 
dotar de materials coeducatius a la societat en general. 
 

ACTIVITATS 2016  
 
Actualment l’associació ha ficat en marxa diferents projectes, altre de ells és:  CURTMETRATGES PER LA DIVERSITAT 
 

                 
 
 

Sorgeix com a resposta als nous problemes del professorat en les aules i la necessitat de tindre un nou material per a combatre la 
discriminació per raó de orientació e identitat de gènere en la societat en general. A més de contribuir als valors de la diversitat e 
igualtat de la societat en general a través del audiovisual. 
 
El  I Certamen de Cortometrajes Diversidad 2016 ha sigut una proposta de l’associació a la Diputació de València, que la fet seua  i 
tindrà com a objectiu un nou material per la sensibilització i concienciació dels problemes derivats la discriminació per raons de 
gènere. 
 
Aquest  certamen pretén revitalitzar la noció de gènere como un concepte dinànimc  i evolucionat  que condueixca a superar 
l’identificació de rols socialment construïts, potenciant noves formes de enfocar la pluralitat de les identitats que caracteritzen a les 
persones que componen la societat.  
 
L’objectiu es promoure un teixit participatiu i solidari en defensa de l’igualtat i la diversitat com a manifestació del valor d’integració 
social i la funció comunitária, que constituixen un dels eixos fonamentals de les polítiques d’igualtat que defem aquesta associació. 



MEMORIA ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ, del País Valencià 

.              
  E-MAIL: acoeducació@gmail.com 

 

L’associació comptarà, a partir d’ara amb nous materials per continuar la tasca d’igualtat, en els centres educatius i la societat en 
general. 
 
Altre dels projectes, també per contribuir a la visibilitat de les dones i reparar algunes de les desigualts socials i que, a partir d’ara, se 
sumara als materials que utilitzem per a sensibilitzar i concienciar per l’igualtat ha estat el curtmetratge: Campeonas invisibles, 
produit per l’Ajuntament de València (Regidoria d’Esports i la Fundació Esportiva Municipal). 
 
 

                                                     
 
El corto documental pretén mostrar la situación de desigualtat de les dones en el món de l’esport i crear una eina per animar a les 
xiquetes a incorporarse plenament al esport i difondre els seus valors: 
 

1. Visibilitzar a campionas esportistas valencianes, desconegudes per la societat, per tal de donar a conèixer les seues carreres 
profesionals i els obstacles que han vençut per arribar a aconseguir ser reconegudas.  

 
2. Ensenyar a la societat que els seus logros i mèrits han estat aconseguits amb el doble esforç que els seus companys barons i 

que els mitjans de comunicación han estat un obstacle en moltes ocasions, en el coneixement de les seues carreres 
profesionals, amb un tractament sexista i discriminatori. 

 
3. Mostrar les dificultats, però també la necessitat de que les dones s’incorporen als organs de decisió, per canviar la 

representació i les polítiques esportives que les discriminen. 
 

4. Animar a les xiquetes de les escoles a que prengan protagonisme en l’esport. 
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Altres de les activitats de 2016, es la participació en les comissions que la Conselleria d’Educació ha creat per a redactar la nova llei 
d’educació, on les persones de l’associació formem part de totes les comisions, per garantir la coeducació en totes les matèries i nivells 
educatius. 

 
L’Associació se sent molt satisfeta de la utilització dels seus materials en tots els centres educatius de la Comunitat Valènciana, públics i 

concerts.  
 
També hem aconseguit fer arribar a nombrosos municipis, asociacions, entitats, els nostres materials coeducatius, a través de més de 

200 video-forums, que hem fet al llarg dels nou anys de Cortometrajes por la Igualdad. 
 
A més de haver repartit més de 10.000 exemplars en la Comunitat Valenciana, a nivel nacional e internacional, a on s’han fet 

presentacions del nostre projecte com a: Mèxic, Colombia, etc. 
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30 DE NOVIEMBRE 2017 
 
L’Associació per la Coeducación ha rebut, del Ajuntament de València , el reconeixement pel seu compromís amb València, com a ciutat educdora, concedit 
per la Regidoria d’Educació.   

    
 

SOCIAS 
L’Associació compta a un bon grapat de sòcias, totes elles vinculades a la educación en igualtat, entre las que destaquem, las segënts,  
 
per la seua labor i reconeixement públic: 
 
 

• Paqui Méndez Martínez 
• Ana López-Navajas 
• Sandra Molines 
• María Rosario Altable Vicario 
• Trinidad Moreno Cobos 
• Rosa Sanchís Caudet 
• Inés Giménez 
• Mercedes Morell  (Gandía) 
• Ana Julián Edo 

 




