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1. JUSTIFICACIÓ

Aquest Pla naix per donar resposta a la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes, a l’ORDRE 62/2014, de 28 de
juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de
convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits
de violència escolar i la Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’estableix el
protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat. (Annexes: Annex I Ordre 62/2014, Annex II - Ordre 62/2014, Annex III - Ordre 62/2014, Annex IV - Ordre 62/2014), a la Instrucció del 15 de desembre de
2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat
de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat. Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió
de gènere i la intersexualitat - Instrucció 15.12.2016 i a les Instruccions i orientacions per a actuar en l'acollida d'alumnat nouvingut,
especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana - Resolució de 5 de juny 2018 11.06.2018

És una realitat la presència en la societat, i també als centres escolars, els problemes de convivència de la mà d'una desigualtat per raó
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de sexe, de gènere, de cultura,...
Per poder comptar amb dades més concrets de la realitat de l'IES Jaume I de Borriana, hem realitzat una primera fase d'anàlisi de la
realitat tant quantitativa com qualitativa amb la intenció d'aconseguir una diagnosi de la realitat de la comunitat educativa d'aquest centre
educatiu i, a arran d'això, proposar les actuacions més adients per aconseguir una transformació personal i col·lectiva en relació a la
millora de la convivència i la igualtat entre tots i totes.
Aquest pla dona resposta a l’anàlisi de realitat fet l’any 2017, proposem un pla amb una duració de 5 anys perquè siga revisable
aquesta realitat de l’alumnat i del centre. Cada curs escolar la Comissió d’igualtat i Convivència proposarà un projecte anual d’acció.

2.ANÀLISI DE LA REALITAT
INFORMACIÓ QUANTITATIVA PER AL DIAGNÒSTIC DEL CENTRE
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On el percentatge de xiques supera al de xics és en els Batxillerats de
Ciències Socials.
En els Batxillerats Científics és major el nombre de xics, així com en
FPB i en els Cicles formatius tant de grau mitjà com superior.
En quant a l’alumnat amb necessitats educatives especials, necessitat
de suport educatiu i compensació també és major el nombre de xics.
Els resultats acadèmics en secundària són millors entre les xiques que
entre els xics.
La representació de delegats i delegades està equilibrada.
En relació a la disciplina, hi ha més incidències entre els xics que entre
les xiques.

6

I.E.S. JAUME I 

Pl. Sanchis Guarner, s/n

12530- BORRIANA (Castelló)

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

ANÀLISI DE DADES QUALITATIVES
1- LLENGUATGE INCLUSIU VERBAL I GRÀFIC I ESTEREOTIPS DE GÈNERE
Hem observat que el llenguatge als documents no és inclusiu, existeix masculí genèric i als documents de comunicació amb les famílies el format no
contempla la diversitat familiar.
Falta de llenguatge inclusiu dins dels llibres de text.
Falta llenguatge inclusiu en la PGA, el PEC o el RRI.

2- INCLUSIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LA MENCIÓ DE LES DONES EN ELS CONTINGUTS
No existeix presència de dones en els llibres de text.
En la biblioteca hi ha pocs exemplars d’obra de dones.
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3-COEDUCACIÓ I RELACIONS COL·LABORATIVES
S’ha observat la utilització dels espais i el comportamnet de l’alumnat als esbarjos, s’han recollint les dades aproximades següents durant la setmana del
22 al 26 de maig de 2017:
Tipus d’activitat

Dones

Homes

Activitat passiva

195

166

Pràctica d’esport

8

68

Espai

Dones

Homes

Pistes esportives

50

142

Zona perifèrica

328

340
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Arribant a les següents conclusions:
Al pati, els camps de futbol i de bàsquet estan ocupades majoritàriament pels xics a l’hora de l’esbarjo, lesxiques ocupen més les zones perifèriques i
tenen una actitud més passiva.
En quant a altres àmbits:
No existeix formació per la coeducació de famílies i professorat.
No existeixen iniciatives conjuntes amb les AMPAs.
S’aprofiten les commemoracions per fer visibles les aportacions de les dones.
Hi ha diferència de gènere en els diferents àmbits educatius, en el Batxillerat científic segueix predominant el gènere masculí, així com en els cicles
formatius de tradició masculina.
A nivell de primer cicle d’ESO, la participació visible de les xiquetes en activitats extraescolars (fer preguntes en un debat, exposar un tema...) és inferior
front a la participació dels xiquets.
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4- EDUCACIÓ SOCIO EMOCIONAL, AFECTIVA I SEXUAL
La major part del professorat no té formació sobre educació sexual (o emocional)
El PIES té un caràcter sanitari.

5- DIVERSITAT SEXUAL, DE GÈNERE I FAMILIAR
L’alumnat de 2 ESO i 4 ESO han rebut una xarrada per part del col·lectiu LAMBDA sobre diversitat de gènere.
No es coneix el protocol d’acompanyament per a menors trans.
No hi ha iniciatives amb l’AMPA para la sensibilitzar sobre la diversitat familiar.
Proporcionar formació adequada a l’alumnat, professorat i famílies.
Contemplar en tota la documentació la diversitat familiar.

10

I.E.S. JAUME I 

Pl. Sanchis Guarner, s/n

12530- BORRIANA (Castelló)

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

6- PROCEDIMENTS PER LA DETECCIÓ I INTERVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA.
Els major nombre de conflictes ha estat protagonitzat per xics que han estat resolts per la comissió de convivència.
Hem treballat la violència de gènere amb la celebració del dia 25 de novembre.

7- RECURSOS PER A PROMOURE LA CONVIVÈNCIA POSITIVA
Tenim implantat el programa TEI des de el que treballem la convivència i la inclusió, l’alumnat tutor rep una formació sobre acompanyament i actua com a
mediador entre l’alumne que pateix el conflicte i la causa del problema.
Existeix un equip del professorat amb formació sobre aquest tema.
Treballem amb un programa de punts que facilita la resolució d’alguns conflictes.
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3. OBJECTIUS
Enfortir les següents àrees de treball:
- Llenguatge inclusiu verbal i gràfic i estereotips de gènere.
- Inclusió de la producció i la menció de les dones en els continguts
- Coeducació i relacions col·laboratives.
- Educació socio emocional, afectiva i sexual.
- Diversitat sexual, de gènere i familiar
- Procediments per la detecció i intervenció contra la violència.
- Recursos per a promoure la convivència positiva

4.METODOLOGIA
La metodologia és global, es a dir, es té en compte a tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies i altres agents). Utilitzem
el diàleg i la comunicació com principal ferramenta per aconseguir les nostres finalitats utilitzant, la intervenció individual, el xicotet grup i
el gran grup. Les TIC són una ferramenta que cada cop més està present en el dia a dia de qualsevol dels projectes del centre. La
inclusió
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5.ACTUACIONS I AVALUACIÓ DEL PLA
Cada curs es farà una avaluació i proposta de treball per al curs vinent, que serà aprovada per claustre el primer trimestre del curs
escolar.
ANNEX 1. Proposta de treball i avaluació curs 2017-18

13

I.E.S. JAUME I 

Pl. Sanchis Guarner, s/n

12530- BORRIANA (Castelló)

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

ANNEX 1.Proposta de treball i avaluació curs 2017-18
La comissió d’Igualtat i Convivència i el programa TEI treballen de manera conjunta i per això aquest curs hem pogut fer un treball de
fons a nivell de tot el centre.
A. Àrees de treball
ÀREES DE TREBALL
1- LLENGUATGE
INCLUSIU VERBAL I
GRÀFIC I ESTEREOTIPS
DE GÈNERE

2- INCLUSIÓ DE LA
PRODUCCIÓ I LA

PROPOSTES DE MILLORA

RESPONSABLES

TERMINI

RECURSOS

AVALUACIÓ

Revisió dels llibres de text i materials didàctics per Caps de departament
tal d’eliminar elements sexistes i la representació
de les dones en posicions i feines estereotipades
que reforcen els models masculí i femení
tradicionals.

Abril 2018

Fitxa
d’avaluació No realitzat
del material. (1)

Revisió dels formularis i documents del centre,
incloure el principi d’igualtat i coeducació en el
projecte de centre.

Abril 2018

No realitzat

Abril 2018

Fitxa
d’avaluació No realitzat
del material. (2)

CIC

Revisió dels continguts curriculars, fer visible als Caps de departament
currículums el paper de les dones.
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Responsable
biblioteca / pla lector
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Finals gener Reunió CIC
2018

En procés

Incloure entre les lectures obligatòries de l’alumnat Responsable pla lector
obres d’autores femenines i de protagonistes
i departaments de
femenines. Coordinació amb el responsable del pla
llengües
lector.

Abril 2018

Llistat de propostes

En procés

Proporcionar recursos bibliogràfics i on line al
professorat sobre les diferents matèries.

CIC

desembre
2017

Webgrafia en la En procés
pàgina del centre.
Pestanya “Igualtat i
convivència” (Dep
Informàtica)

Proporcionar informació i material sobre coeducació
en reunions programades amb les famílies a la
vegada que demanar la seva col·laboració en la
realització d’activitats, organització de tallers i
xarrades concretes en dates assenyalades.

CIC
AMPA
Vallivana

Novembre
2017

Reunió coordinació

S`ha d’aconseguir una utilització igualitària dels
espais.

CIC
A investigar

iniciar l’any
2017-18

Pressupost per
una avaluació??

Aconseguit

a No realitzat
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PAT
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Materials

En procés

Fer visible la participació de les xiquetes en les
activitats extraescolars.
Treballar amb l’alumnat les limitacions que els
estereotips sexistes representen per la realització
de la seva vida personal, professional i laboral,
desmitificar el treball femení i /o masculí. Educar en
la empatia. Promoure condicions per afavorir
pràctiques correctores d’estereotips de dominació i
dependència.
4- EDUCACIÓ SOCIO
EMOCIONAL, AFECTIVA
I SEXUAL

Formació d’educació emocional i sexual per part
d’agents educatius externs per a l’alumnat, el
professorat i famílies.

5- DIVERSITAT SEXUAL,
DE GÈNERE I FAMILIAR

Incloure i divulgar recursos educatius sobre
diversitat de gènere i familiar.

CIC
PAT

Vallivana
CIC
AMPA

Materials i fitxes de Aconseguit
seguiment

contínuo

Parlar amb Javier
Soriano (Marta)
Ajuntament de
Borriana i Alqueries

Aconseguit

contínuo

material WEB

Aconseguit
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Proporcionar formació adequada a l’alumnat,
professorat i famílies.

6- PROCEDIMENTS PER
LA DETECCIÓ I
INTERVENCIÓ CONTRA
LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA.

contínuo

Contemplar en tota la documentació la diversitat
familiar.

Equip directiu
CIC

contínuo

Sensibilitzar, amb la participació de tota la
comunitat escolar, sobre la violència de gènere.

CIC
PAT

contínuo

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

Parlar amb Javier
Soriano (Marta)
Ajuntament de
Borriana i Alqueries
CONTACTAR AMB
ELS COLES

En procés

En procés

Coordinació
Aconseguit
recursos municipals.
Material per a
tutoríes. Dep.
Orientació
Utilitzar materials de
l’any passat
(mapa...) i fer-ne de
nous.
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7- RECURSOS PER A
Continuar i millorar el programa TEI.
PROMOURE LA
CONVIVÈNCIA POSITIVA
Difusió dels principis d’actuació del Pla d’igualtat, a
través de la WEB, del periòdic de l’IES i d’un mural
de coeducació situat en la Sala del Professorat.
Informar en COCOPE als departaments de la
necessitat de programar activitats per treballar la
igualtat.

TEI

CIC

12530- BORRIANA (Castelló)

contínuo

8 de març

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

Marta, coordinació
amb CIC

Aconseguit

web
Aconseguit
Punt d’igualtat mòbil
(involucrar artista
faller i fusta)

Continuar amb el programa de punts amb un bon
seguiment per part de la comissió de convivència.

Aconseguit

Cohesionar la comissió de convivència al voltant de
la persona CIC y crear equip.

Aconseguit

Reconeixement i divulgació de les bones pràctiques
coeducatives del centre.

web, facebook

Aconseguit
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B. Organització de les activitats del 25 de Novembre contra la violència masclista:
1

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

Visionat vídeo Hª Pepa y Pepe (13 minuts):
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8

2

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

EL NOSTRE CENTRE ÉS UN ESPAI LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Apegar a les portes de tot el centre l’enganxina amb el punt Violeta que ens dona
l’ajuntament de Borriana.
3

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

Lectura del manifest elaborat pels alumnes de 2 Batxillerat.
Passe del programa de tv3 “NO RECORDO RES” L’alumnat TEI de 4ESO i altres cursos
será l’encarregat de vehicular l’activitat
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/no-recordo-res/video/5654092/#.Weswd2C93
9Q.email

4

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

EL NOSTRE BARRI ÉS UN ESPAI LLIURE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
apegar a les pels diferents locals del barri l’enganxina amb el punt Violeta que ha fet la regidoría
d’Igualtat de l’ajuntament.
L’objectiu es que els comerços s’aderisquen a ser un ZONA LLIURE DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE.
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5

CICLES DE FUSTA I ARTISTA
FALLER

Elaborar un fotocall gegant amb el logo de la campanya contra la violencia masclista
rqrqr.
Disseny i elaboració del PUNT VIOLETA permanent al centre

6

CICLE D’ARTISTA FALLER

Elaboració del mapa de dones assassinades per la violencia masclista.

7

2 COMERÇ
2 COMERÇ INTERNACIONAL

Elaborar cartells per a donar a coneixer la situació de la dona a les empreses nacionals i
internacionals

8

ASSIGNATURA D’INFORMÀTICA I
PER A LES TUTORIES DELS DOS
CICLES D’INFORMÀTICA

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I TUTORIES DELS CICLES D’INFORMÀTICA
Es proposa al professorat d’informática que s’unixquen a la campanya de la Generalitat “erre
que erre contra la violencia masclista”. #rqrqr
Es tracta de que en les seues tutories i en les hores de l’assignatura d’informàtica A Eso I
Batxillerat el seu alumnat conteste el qüestionari Kahoot : 'Masclismes quotidians a l'aula'

9

1 COMERÇ
1 COMERÇ INTERNACIONAL

Donar a coneixer la situación de la dona a les empreses nacionals i internacionals

1er BATXILLERAT

Fer posters i donar a conèixer música no sexista a la resta del centre.

10

L’ 1% DE LA RIQUESA MUNDIAL ESTÀ EN MANS DE LES DONES. LA POBRESA ÉS
FEMENINA.

20

I.E.S. JAUME I 

Pl. Sanchis Guarner, s/n

12530- BORRIANA (Castelló)

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

11

2on BATXILLERAT

Elaboració de manifests pels alumnes contra la violència masclista.

12

1ESO i 3 ESO

Fer un mural per a pendre consciencia de la responsabilitat que tenim davant de la
Violència Masclista a nivell individual i grupal.
JO PUC AJUDAR: jo he vist …. / jo faig ….

13

2 ESO i

Donar a conèixer les xifres i els diferents tipus de violència masclista al món, fent un
poster sobre un país escollit per la classe.

4 ESO

C. Altres activitats i iniciatives:
-Filmació del vídeo “Les dones del Jaume I” https://youtu.be/3tJbfa9q2VU
-Formació a la comunitat educativa:socialització preventiva de la violència de gènere.
-Tertúlies pedagògiques amb el professorat 1er trimestre
-Tertúlies pedagògiques amb les famílies 16 d’abril a les 15:30h
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-Xerrada de l’associació “Mujeres Supervivientes” contra la violència masclista 06-02-18
-Dia de la xiqueta i la dona en la ciència: Xerrada de la dona Astrofísica el 16-02-18
-Xerrada de la Policia Local al voltant dels delictes d’odi 20-02-18
-Activitat de teatralització dels alumnes del TEI, per a canviar formes de relació violentes per altres on la valentia, l’empatia i el respecte
són les protagonistes (que ho conten els del TEI)
-Elaboració de la línia del temps “La vertadera història”, on amb la col·laboració de l’alumnat i professorat del centre s’ha fet una línia del
temps que visibilitza la participació de la dona al llarg de la història en el camp del coneixement. Creiem que ensenyar que les dones
també hem fet aportacions destacables a la història és molt important, donat que les dones sols estan presents als llibres de text en un 7
o un 8%.
Aquest mural s’exposarà a l’exposició COEDUCART que s’inaugura el 12 d’abril a Castelló al Museu Etnològic i es podrà visitar fins el
18 d’abril.
http://stepv.intersindical.org/noticies/article/coeducart_en_marxa
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-Organització d’Inspira-dona: Models femenins al centre. (afegir cartell). Al mes de maig 7 dones han participat en aquesta iniciativa i
han contat la seua experiència a 12 grups de 1er, 2on, 3er i 4rt ESO
-II edició de Cultura en Femení el 23-03-2018 (afegir cartell)
-Sessions de tutoria al voltant de la igualtat i convivència parlant de Referents Igualitaris i No-violents aquest mes de febrer i març, on
l’alumnat ha buscat i trobat referents masculins i femenins per la igualtat i la no-violència.
-Creació de la comissió CIC MIXTA amb l’alumnat i un grup de Whatsapp de difussió.

D. Avaluació de lapropostade treball CIC curs 2017-2018
L’enquesta d’avaluació s’ha realitzat a l’alumnat, a les famílies i al professorat amb un total de 71 respostes fins el 26-06-18.
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Com vols que funcione al centre la detecció i la intervenció contra
la violència (ignorar, insultar, espentar, …)? Justifica ací baix la
teua resposta i/o aporta propostes de millora.
Jo diria de cridar l'atenció i si es molt greu part i expulsió.
si algu et diu algo intenar ingnorar_ho.
m'agradaria que se trataren al homens i les dones per igual
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Propostes de millora de la comissió cic per al curs que ve.
Ficar més reunions fer actes on acudisca tot el centre
ara mateix no se que dir ja que de moment tot sta anant molt be
fer més reunions parlar de mostres de violencia que hi ha en el
centre
fer més reunions i parlar més
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m'adradat com ha funcionat aquest any així que no cambiaria res
funciona be
Que los profesor@s hacen mucho la vista gorda y hacen que no se
enteran de lo que pasa o envía a l@s culpables al pasillo sin hablar
o aclararlo
m´HA AGRADAT TOT EN ESTA PROPOSTA DEL CIC
M'ha agradat tot al cic
no hay que hacer nada así esta bien
Que actue inmediatament per a ajudar
que niasquen medides
que es intervinga rapidament en els acosos ya siga de genere o
verbal masclisme
Vuic que siga un lloc millor sense violencia.
Tindre a algu que ajude en tots el casos de masclisme o altra cosa
com la homofobia, racisme etc...
que se intente resoldre parlant no tiranlos de la clase
Que primer si que ens diguen que si veiem alguna cosa extranya
que lis avisen, i despres elles/ells heu miren millor i així es localitza
mes prompte
Que el professor i els que tenen un conflicte parelen i arriben a un
acord
que el profesorat i el alumnat que te un comflicte que parlen per a
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esta bé jo crec que no hi ha que millorar res
que les reunions siguen en clase i tambe que se intentara que totes
les persones participen
Mas acción y mas reuniones (con tres en un curso so se va a
ninguna parte)
FER MES REUNIONS
Que les reunions no siguen a l'hora del pati Que cada classe tinga
els fullets d'anunci en vegada de ficar-los al passadis
Nada,como esta ahora esta bien
Voldria més reunions i més activitats .
mes reunions mes gent
es vigile mes la violencia no en el centre ja si no en tot el pais
1- Que hi haguen mésq reunions del CIC. 2-Que siguen mes minuts
les reunions.
tindre un grupo de apoyo
1 informar millor al centre de les reunions del cic
Que hi hagen mes asamblees, mirant documentals o explicant mes
de forma específica com localitzar-ho
1- Dir en tutoria quan són les reunions. 2- Fer les reunions a l´hora
de classe, no al pati.
fer campanyes de millora y algunes reunions y activitats
no ser machistas
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vore que a pasat i resoldre el comficte em pau
2
que se sensibilizase a els chiquets/etes des de chicotetes
no,m' agrada que par ser homel dones no tingen el mateix dret que
els homes.
Pues cuando hayan comentarios machistas y homófobos que
respondan con un castigo con un parte una llamada a casa ... para
las personas que insultan las pondría en medio del patio con una
pancarta que ponga he insultado a un compañero
No tinc cap millora me pareix que esta tot el que te que estar.
Castigant a les persones que insulten o discriminen.
Es podrien fer mes activitats contra la violència
Intentar no insultar o ficarse en problemes. Intentar ser iguals. Si
algu se esta insultant pararlos.
Amb parts
Quiero q nadie tenga bullying o que le moleste por ser de otra raza
o si es bisexual . Si vemos q alguien esa maltratando a alguien por
q cree que es diferente , mi solución es hablarlo y saber porque el
agresor cree que la otra persona es diferente .
Pues que la meua idea es que quan ens diguen algo mal ignorarlo i
fer com si no existira.
Respectar-nos els uns als altres
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no modificaría res
fer reunions y expandir-los
cada comentario feo un parte por cada falta a loa 4reunion una
amolestacion
Que les reunions no seguen en l'hora del pati.
Una idea per a fer una charla a els alumnes
No quedar als patis
Fer mes reunions
Que hi hagen més reunions i que demostrem que té que haver-hi
igualat
Fer mes reunions Que li arribe a més gent que hi ha una comissió
cic
Com ara
Hacer una charla par hablar sobre ello no solo de los del CIC sino
todos los cursos
Intentar no insultar. Parar si se estan varaian.
Solucionar la igualtat en el centre
Yo creo que el CIC está actuando bien , no tengo ninguna mejora
Que hi aja menys violencia i que les dones esten mes respetades
NO
Pues fer mes reunions per al dia de la dona i que tots I totes ens
anem a protestar per a que acave ya. Que fem un cartell que fique

32

I.E.S. JAUME I 

Pl. Sanchis Guarner, s/n

Ser un poc mes estrictes
Controlar l'abús i la volència parlant més en classe sobre el tema.
Que hi haja una resposta immediata davant un problema de
violència
Ràpida
Fer un registre d'incidencies
Que es faça formació al professorat i alumnat d'altres models de
relacions personals
No sóc expert en el tema. Qualsevol mesura em sembla positiva
Difondre
M'agradaria que es treballara per a evitar els casos de violència.
Considere que s’ha s’aplicar la política de tolerància zero
Ajudar
Tot el professorat hauria d'estar assabentat que hi ha un llibre per
a registrar estos actes, encara que millor si fora a través d'Ítaca,
perqué tutros i famílies siguen sabedors (si no, la coordinació és
difícil). Continuar fent activitats com la del Tei o el projecte
d'Acollida, que afavorixen la cohesió i els valors de respecte.
la violència entre adolescents se trivialitza i se viu com un joc.
Hauríem de donar més gravetat al fet de pegar-se i tal volta ser
menys transigents en el fet de golpejar-se de broma
Per enquestes, bústia , tutories, xerrades
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no es no!!!!! I fer fotocopies per a ficarlo pr tota Burriana
Em Dona iGUAL.DW.
lo mateix
No se com es
1-Fer més reunions 2-Fer alguna excurció
No lo sé
no machisme ni baralles
La que hi ha me pareix perfecta
Fer visible els problemes que tenen les persones transgènere i
col.laborar en el respecte entre iguals
A mí en sembla bé tot el q fan al centre
Ho fan be
seguir igual
No tinc
fer alguna xarla
Que continue com aquest any
Més trobades, més protagonisme a l'alumnat cic i Tei
Veg. resposta a la qüestió anterior
Difondre més
1. Lligar alguna persona o persones de la comissió als ' partes' per
tal de detectar possibles casos de violència. 2. Seguir treballant en
la mateixa mesura q s'està fent per a que professorat i alumnat
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Amb el TEI, tractant estos assumptes a les tutories, promoure la
confiança amb el tutor per denunciar estes situacions.
Per mitg de les tutories, l’alumnat tutor del TEI i comunicant-ho a la
Comissió de CIC.
Cal establir un protocol d'actuació clar davant qualsevol tipus de
violència
Pense que hem d'establir una figura de confiança on l'alumnat
puga anar i parlar amb seguretat.
Atendre a les víctimes i educar als agressors.
Millora de la comunicació, cal facilitar al alumnat el poder traslladar
les seues inquietuts i vivències.
Mes càstics pels agressors i agressores
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comence a participar més activament.
Implicar major nombre d’alumnat i millor si es tracta d’alumnat
actiu; trobar una consigna visible que identifique l’alumnat cic i
que siga xula i ben vista per a la resta, que done prestigi (una
polsereta fosfi, una samarrera guapa...)
Continuar endavant
Tertúlies literaries o forums sobre pelis /llibres adolescents amb
valors toxics. Buscar professors homens per a la comissió cic, ja
que la seua absencia dóna el missatge de sempre: que aquesta
lluita només és cosa nostra.
no se m'ocorre res
Bústia suggeriment anònima Persones LGTB a les aules com
InspiraDona
Una alumna i un alumne encarregats de pendre nota dels
comentaris masclistes que fan els companys. Comparar punts de
vista segons el génere. Recollir esta informació per detectar els
principals punts a treballar.
1- Fer més intervencions sobre diversitat sexual de gènere en
tutories. 2- intentar millorar la convivència entre l’alumnat d’altres
cultures.
Continuar amb el dinamisme i l'activisme d'enguany.
Fer-la més visible. Anar classe a classe per donarla a conéixer.
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Reduir el crits i sorolls en les hores de canvi, així com que els
alumnes siguen més responsables del manteniment de la neteja al
centre.
Mostrar-se més al lumnat. Cal que una persona estiga com referent
per poder dirigir-se en cas de necesitat, no parle dels tutors. Una
figura accessible i coneguda.
Incloure mesures pero a donar a conéixer aspectes d'altres
cultures.

ANNEXE 2
PROPOSTA PROJECTE CURS 2018-2019

35

I.E.S. JAUME I 

Pl. Sanchis Guarner, s/n

12530- BORRIANA (Castelló)

Telf.: 964738935 Fax: 964738936

36

