Agraïm als companys i companyes
del sindicat STEILAS aquesta guia
que ens han facilitat i que hem
traduït i adaptat al nostre context
pel seu enorme interès, la forma
d’abordar el tema sense pors i les
solucions que aporta.

Guia per treballar la diversitat
afectiva, sexual i de gènere
• Visibilitzar i donar valor a la diversitat que ens
enriqueix
• Prevenir, reconèixer i denunciar tota discriminació i
violència, sigui quina sigui la seva intensitat
• El sistema educatiu ha de ser el motor del canvi.
Aquesta guia aporta propostes clares de treball i
actuació en l’àmbit educatiu
• La coeducació com a “vacuna” de tota
discriminació i per la prevenció de violències
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Conceptes...
• El marc legal garanteix (en teoria) la
igualtat
• Salut sexual: “L’absència de temors, de

sentiments de vergonya, culpabilitat, de
creences infundades i altres factors
psicològics que inhibeixin l’activitat sexual
o pertorbin les relacions sexuals.”

Visibilitzar la diversitat
Respectar i incloure
Dir les coses pel seu nom
Mantenir un ambient de confiança
L’heteronorma imposada socialment
i l’amor romàntic (entès com a mitja
taronja/l’altre t’ha de completar,
propietat/la meva dona...) ofeguen
la llibertat sexual i de gènere
• Filosofia “Queer”

•
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•

Més enllà del sistema binari
i l’ heteronorma

A tall d’exemple...
LGTBIQfòbia entre iguals

Centres concertats
• A Catalunya, tal com passa al País Basc, si bé no hi ha una resposta
única per a tots els centres, sí que hem de subratllar que estem
parlant de drets humans bàsics , drets que no poden ser trepitjats
per motius religiosos i que de cap manera compartim el fet de
mantenir concerts educatius als centres que segreguen l’alumnat
segons el gènere.
• S’ha de transmetre un respecte total a la diversitat.
• A Catalunya hi ha 16 centres concertats que segreguen per sexe, la
majoria centres religiosos.
• Centres “educatius” que segreguen per gènere no poden estar
sostinguts per fons públics.
• Com a USTEC·STEs i com a IAC hem denunciat reiteradament
aquest greuge als drets humans bàsics que s’està produint, perquè
entre altres motius, la LEC ho permet.

La coeducació és el camí
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STEILAS i la IAC fa anys que apostem
per la coeducació
Coeducar=Educar en igualtat, des de
la diversitat
Avui dia encara les dones rebem una
remuneració menor, continuem
patint violència i vivim en una
societat basada en la jerarquia de
gènere.
La LGTBIQfòbia té el seu origen en el
mateix sistema patriarcal, que pretén
perpetuar els rols de gènere, com
també la jerarquia existent entre
aquests rols
USTEC·STEs IAC fa anys que demana
un/a coordinador/a de coeducació a
cada centre educatiu
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Trencar amb les relacions de poder
Trencar amb la jerarquia de rols del
sistema patriarcal
Treballar a favor de la visibilitació de
la diversitat
Aconseguir que en la societat en
general les persones LGTBIQ no hagin
d’estar a l’armari
Treballar a favor de l’autoestima i
l’empoderament
Encarar
les
agressions,
les
discriminacions, els assetjaments i el
bullying
Elaborar materials específics per
enviar als centres educatius

Aprovar / Aplicar lleis
Generositat / Retallades
• No n’hi ha prou que les lleis s’aprovin, s’han de posar els
mitjans materials i humans perquè es puguin aplicar
(Article 12, Llei 2014)
• La nostra realitat, 30 milions d’Euros destinats a
mantenir concerts amb 16 escoles d'elit no
coeducatives
• Augment de denúncies de dones per violència masclista
• Augment de discriminació, assetjament i bullying als
centres educatius
• “Retallades” i/o desmantellament de drets bàsics i
fonamentals
• Augment de dones assassinades i conflictes
d’assetjament escolar
• La diversitat, riquesa social i dret bàsic individual i social

