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VIII Jornades LGTBIQ+ de la Federació d’Educació de CCOO del País Valencià 
23, 24 i 25 de maig 2022
Alcoi i Ontinyent

Inscripció: https://fe.pv.ccoo.es/jornadalgtbi-maig2022
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En la Federació d’Educació de CCOO del 

País Valencià (FECCOO-PV), el nostre treball 

educatiu te 4 eixos estratègics. En un d’ells, 

tintat de morat, volem també encabir els colors 

de l’arc de Sant Martí i seguir sent un agent 

actiu en l’educació en diversitat, proporcionant 

materials i formació al professorat i també 

exigint i vigilant drets per a la comunitat 

LGTBI. La nostra lluita i contribució ve de 

lluny i volem que arribe més lluny encara. Ho 

seguirem fent amb la força que treballadores 

i treballadors de l’Educació ens doneu amb 

el vostre suport. Som i serem el que vosaltres 

confieu que siguem. Volem seguir sent fidels 

als nostres compromisos d’igualtat i defensa 

de la diversitat sexual, de gènere i familiar.

Xelo Valls Gregori

Secretària General de la FECCOO-PV 65
43
21

Cerquem donar resposta a les  necessitats  i 
realitats que afrontem a les nostres aules. Tenim 
el compromís i el deure d’educar en la diversitat, 
el respecte i la solidaritat. Volem ser una eina 
útil de la transformació social.

Fet per personal 
educatiu i per a 
personal educatiu

12 hores de forma-
ció i participació

Assistència híbrida: 
online i presencial

Amb certificació de 
CCOO

Dies 23, 24 i 25 de 
maig.
En les seus de 
CCOO a Alcoi i On-
tinyent

Tota la 
informació en 
una ullada

T’interessa

Homologables 
per formació de la 
Conselleria 
d’Educació



Dilluns, 23 de maig. Seu d’Alcoi:
17:00 h Recollida de material i inscripcions.

17:30 h Inauguració (Xelo Valls | Sec. General de la FECCOO-PV; Raül 
Alcocer | Sec. Gral. CCOO-Comarques Centrals; Julia Pérez García | 
Sec. de Dona, Polítiques d’Igualtat i Polítiques LGTBIQ+ de CCOO-
Comarques del Nord)

18:00 h Política de diversitat afectivo-sexual en entitats locals.

18:45 h Marc legal de tramitació de la Llei LGTBI Estatal. (Néstor Orejón 
| Advocat)

19:30 h Presentació de les reivindicacions en l’àmbit educatiu contingudes 
en la plataforma reivindicativa LGTBIQ+ de CCOO (Iria Antuña 
| Secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y Políticas LGTBIQ+ 
de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO)

Dimarts, 24 de maig. Seu d’Alcoi:
9:30 h Recollida de material i inscripcions.

10:00 h Protocol educatiu d’acompanyament de l’alumnat trans, UEO i 
registre PREVI (Àlex Boix | Assesor Técnic CEICE)

11:00 h Descans

Professora de Secundària 
( jubilada) Experta en coe-
ducació emocional i sexual. 
Terapeuta i escriptora.

Assessor Tècnic Docent a la 
Direcció General d’Inclusió 
Educativa - Conselleria 
d’Educació.

Professor de Física i Quími-
ca. Guardó “Guillem Agu-
lló” 2022 de la Generalitat 
Valenciana.

Professora d’Integració 
Social. Premi Universitat de 
València i Reconeixement 
Ajuntament de València per 
la seua tasca coeducativa

Advocat. Doctor en Dret 
Penal. Expert en delictes 
d’odi. Especialista en Dret 
de Menors. Professor asso-
ciat Universitat de València.

Professora de Valencià. 
Escriptora. Experta en coe-
ducació i educació afectiva-
sexual.

charo altable Àlex Boix

amelia García

Miquel Álvarez

Néstor Orejón Rosa Sanchis

Programa Ponents



(Continuació Dimarts, 24 de maig. Seu d’Alcoi)
18:00 h Descans

18:15 h Materials educatius. Propostes de CCOO:
• Famílies de colors (Loles Navarro | Docent i Permanent 

sindical FECCOO-PV)
• El Món rar de Mermel (Toni Montes | Docent i Permanent 

sindical FECCOO-PV)
• Còmics Guille, Càrol i Pau (Isabel Descals | Permanent 

sindical FECCOO-PV)

19:00 h Intervencions LGTBIQ+ de la FECCOO-PV (Laura Vila i Romeo 
Tineo | Permanents FECCOO-PV)

19:45 h Torn de preguntes i respostes

Dimecres, 25 de maig. Seu d’Ontinyent.
15:30 h Benvinguda i Política educativa en diversitat afectiva-sexual 

municipal.

16:00 h Acompanyament de l’alumnat trans (Romeo Tineo)

16:45 h Intervencions LGTBIQ+ de la FECCOO-PV (Laura Vila i Loles 
Navarro | Docents i Permanents FECCOO-PV)

17:45 h Pausa

18:00 h Presentació de guies i material docent LGTBIQ+ (Isa Descals i 
Toni Montes | FECCOO-PV)

18:30 h Referents positius LGTBIQ+. Decàleg de bones pràctiques. 
(Miquel Álvarez i Jordi Jiménez)

19:30 h Cloenda de les jornades

(Continuació Dimarts, 24 de maig. Seu d’Alcoi)

11:30 h Mostra de projectes i accions docents on es fomenta la inclusió 
de la diversitat afectivo-sexual, de gènere i familiar a l’aula:
• Blog de sensibilització trans (Paloma Verdeguer | Docent CIC)
• Acompanyament de l’alumnat trans (Concha Centenero | 

Docent CIC)
• Libroteques diverses: un projecte per ampliar coneixements 

del col·lectiu LGTBIQ+ en les aules a través de la lectura i el 
joc (Amelia García | Docent)

• Animació lectora (Jordi Jiménez i Editorial Bromera)

12:30 h Presentació dels rescursos pedagògics “Els nostres cossos, els 
nostres drets” (Charo Altable | Docent; Rosa Sanchis | Docent)

13:30 h Panell d’experiencies: Professorat LGTBIQ+
• Amelia García (CIPFP Misericòrdia de València)
• Esteve Juan Ramón (FPA Joan Lluis Vives d’Ibi)

14:30 h Descans

16:30 h Taula redona entre ponents i participants: “Referents LGTBIQ+ 
en la comunitat educativa i la gestió de les violències d’odi 
masclista i lgtbifobic” amb Miquel Álvarez (Docent)
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