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MEMÒRIA GÈNERE I DIVERSITAT CURS 2020-2021 

 

A continuació enumerem les activitats dutes a terme durant el curs 2020/21: 
 

- Novembre: 
24/11/20 es va dur a terme la xerrada d’Educació Sexo-afectiva per part de 
l’associació Hèlia Dones. 
25/11/20 aprofitant el 25N es va inaugurar oficialment la Vocalia de Gènere i 
Diversitat, vocalia de nova creació. Per informar-ne a les famílies es va enviar un 
missatge de whatsapp amb el vídeo de la cançó “Mirada estràbica” del grup musical 
infantil Xiula. 
Es va establir tanmateix el primer contacte amb la Comissió de Gènere de l’escola, 
també de nova creació per establir estratègies i objectius comuns. 
 

- Febrer: 
11/02/21 Per l’11F Dia de la dona i la nena en la ciència, es va redactar un pòster 
amb l’article “Una científica neix o es fa?” que es va penjar al taulell Co-educa’t 
News. 
Conjuntament amb la Vocalia d’Aula oberta, es va participar al projecte 100-
tífiques, on dones científiques van oferir xerrades als cursos superiors. 

 
- Març: 

08/03/21 En motiu del 8M Dia de la Dona, es va dur a terme, en coordinació amb la 
Comissió de Gènere de l’escola, una enquesta a tots els infants amb la pregunta “A 
què et vols dedicar quan siguis gran?”. Els resultats van ser elaborats i analitzats per 
la vocalia. D’aquests resultats se’n va derivar l’activitat final que l’equip docent fa 
fer per clausurar la setmana de la Dona. 
Per tal de fer-ho extensiu a les famílies es van fer tres actuacions. La primera va ser 
penjar-ho al taulell del Co-educa’t News. La segona va consistir en un article pel 
Butlletí de l’AFA. I la tercera, el mateix 8M, es va fer un acte de visibilització a les 
xarxes socials, enviant un missatge de whatsapp i de twiter amb una fotografia on 
apareixien algunes butlletes de l’enquesta que cridaven l’atenció per la resposta 
que contenien. 
 
18/03/21 es va dur a terme la xerrada per famílies “Resolució de conflictes” per part 
de l’associació Hèlia Dones, com a xerrada final del projecte que durant 2 anys han 
estat desenvolupant a l’escola. 
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- Abril: 
08/04/21 Es va dur a terme una reunió virtual amb la Xarxa de Vocalies de Gènere 
de l’Eixample (XVGE) per presentar-nos i crear sinergies. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


