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A la FECCOOPV tenim un pla

espai feminista d’ensenyament

El 8 de març és la data que ens fa recor-
dar que, encara que hem avançat, ens 
queda molt de camí per recórrer fins 
a arribar a la igualtat efectiva i real. És 
un dia ple de reivindicació, però per a 
la FECCOOPV cada dia és 8M. 

I des d’aquest plantejament tenim defi-
nida com a línia estratègica en la nostra 
acció sindical la que hem denominat 
línia morada, amb reivindicacions, acci-
ons, participació i propostes per a acon-
seguir eixa igualtat entre homes i dones.

Tenim propostes laborals i educatives. 

En els sectors que atenem sindicalment 
estem participant de l’elaboració percep-
tiva dels plans d’igualtat. Alguns d’ells 
en empreses que, gràcies a l’obligació 
normativa, es plantegen per primera 
vegada mesures en matèria d’igualtat i 
que portem a llocs on no haguera sigut 
possible sense el mandat legislatiu. En 
altres llocs, com ara les universitats, ja 
s’estan fent revisions a plans d’igualtat 

ja aprovats. I amb la Conselleria d’Edu-

cació caldrà revisar el que es va publicar 

en 2018. 

La importància de planificar en matè-

ria d’igualtat és manifesta. Cal tindre 

objectius i propostes per tal d’eradicar 

l’assetjament sexual i la bretxa salarial, 

així com potenciar i afavorir la corres-

ponsabilitat. Treballem per a passar de 

les paraules als fets.

En matèria educativa, sent conscients 

de la realitat patriarcal en la que vivim, 

tenim propostes per a portar als centres. 

Una de les propostes que s’està valo-

rant bastant als centres és l’exposició 

de “Paternitats igualitàries”. Es tracta 

d’una exposició fotogràfica que mostra 

formes d’abordar la paternitat de forma 

alternativa a la masculinitat tradicional 

i hegemònica que marca una criança 

de filles i fills i d’atenció a la llar a les 

esquenes de les dones. Pensem que 

educar en les cures, mostrant models de 

masculinitat preocupada i ocupada en 

la criança contribueix a la construcció 

d’una societat que avance en la igualtat 

entre homes i dones. En aquest sentit, 

ens és grata l’acollida que te als centres 

i el treball que ens fan arribar que es pot 

fer amb l’exposició.

I m’agradaria també subratllar altra ini-

ciativa que tenim i que enguany va a 

tindre la quarta edició: Concurs sobre 

Coeducació i Inclusió Educativa “Pepa 

Ramis”. Aquest concurs ha estat con-

vocat per tal de posar en valor projectes 

coeducatius als centres, tant concertats 

com públics. D’aquesta manera volem 

també promocionar les pràctiques edu-

catives i que es puguen compartir. 

Seguim en la lluita feminista que fa que 

millore la vida de les dones i també 

dels homes. El patriarcat es un sistema 

que esclavitza a dones i a homes i que 

volem avançar en la seua eradicació, 

treballant des de l’educació en les edats 

més primerenques i les més avançades, 

així com en les condicions laborals amb 

perspectiva de gènere en els sectors 

educatius i socioeducatius que atenem.

Xelo Valls Gregori 
Secretària general FE CCOO PV
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Dia de la dona i la xiqueta en la ciència
“El futur ja no és el que era” (Paul Válery)

El món actual és complex. Ens enfron-
tem a reptes mai plantejats abans i que 
ens situen davant d’una realitat que ens 
obliga a actuar per a no comprometre 
el nostre futur. Som conscients d’això 
i, a poc a poc, anem fent passes amb 
l’objectiu de desenvolupar i adquirir 
compromisos ferms. En aquesta línia, 
l’ONU ja en 2015, posa en marxa els 
17 objectius de desenvolupament sos-
tenible. La pobresa, el medi ambient 
o la igualtat són temes que els països 
membres es comprometen a abordar 
amb resultats contrastables en l’any 
2030. 

Aconseguir aquests objectius suposa 
ser capaces de desenvolupar totes les 
nostres potencialitats, tenint en compte 
que ni la perspectiva patriarcal actual 
ni la de l’individualisme tenen cabuda. 

D’aquesta manera, els plans d’igualtat 

són una ferramenta molt potent que 

genera espais laborals aptes per a inte-

ractuar de forma cooperativa, en xarxa i 

de creació de coneixement generat per 

dones i homes. 

Sumant i compartint el coneixement 

serem capaces d’enfrontar-nos a les 

dificultats cada vegada més complexes i 

multidisciplinars. En aquest context, qui 

dubta que la participació de la dona en 

el camp de la ciència és imprescindible? 

És una qüestió d’igualtat real i efectiva 

que aborda necessitats reals.

Les xiquetes que a hores d’ara estan en 

las escoles formant-se, han de poder 

fer-ho amb possibilitats àmplies i garan-

tistes, en un entorn segur i amb totes les 

mesures de compensació necessàries 

per a que puguem comptar amb elles 

en el futur. La perspectiva de gène-

re és fonamental i els plans d’igualtat 

garantitzen caminar cap a eixa meta. 

Els esforços de totes i tots i la capacitat 

de desenvolupar coneixement aplicat 

seran el que permeta assegurar el futur 

de les generacions venidores. Per tot 

açò considerem imprescindible generar 

referents, obrir espais i dotar de totes les 

ferramentes que siguen necessàries per 

a trencar d’una vegada amb la bretxa de 

gènere que ens impedeix avançar cap a 

la igualtat, avançar cap a la igualtat és, 

en definitiva, construir un món millor.”

Cristina Sánchez

Secretaria de Política educativa 
FECCOOPV   
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PEPA RAMIS

Ja tenim la quarta edició del concurs 

Pepa Ramis de coeducació i inclusió 

educativa. Aquest concurs, es va convo-

car amb la finalitat d’incentivar i donar a 

conèixer aquelles pràctiques educatives 

adreçades a la coeducació i la inclusió 

mitjançant projectes d’innovació realit-

zades pel personal docent de centres 

educatius del Pais Valencià.

Amb la coeducació, com a requisit 

indispensable, busquem potenciar el 

desenvolupament integral de totes les 

persones, reconeixent el valor de la 

diversitat humana. Al mateix temps, 

promovem la igualtat d’oportunitats i 

possibilitats entre els infants, indepen-

dentment de la seua orientació sexual 

o identitat/expressió de génere. També 

incentivem les actituds i valors de res-

pecte i igualtat cap a les dones per tal 

de  trencar la cultura heteropatriarcal.

Este premi tracta la inclusió educativa 

i el treball en equip i cooperatiu com a 

forma d’identificar les necessitats de 

tot l’alumnat i respondre a la diversitat, 

fomentant la inclusió de l´alumnat amb 

diversitat funcional, migrant, LGTBI així 

com el   lideratge i empoderament de 

la dona que són valors que des de la 

FECCOOPV considerem fonamentals. 

Des de la FECCOOPV estem al costat de 

totes les diversitats com un valor positiu 

i posem en valor aquesta riquesa col.

lectiva i cultural que ens fa crèixer com 

a sector i com a sindicat.

Eva Borja

Secretaria Dona i Polítiques LGTBI

IV
CONCURS
COEDUCACIÓ
CONCURS

INCLUSIÓ EDUCATIVA
FUTUR

BASES concursfeccoopv.recuperemelfutur.org

https://concursfeccoopv.recuperemelfutur.org/
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@educacio_ccoopv FECCOOPV

GRUPS DE FACEBOOK
SOM edudació SOM ciutadania

Adjudicacions País Valencià
Trasllats Professorat País Valencià

t.me/FECCOOPV @feccoopvFECCOOPVComunica

 

Espai de participació
recuperemelfutur.org/atencio-virtual

educació

fe.pv.ccoo.es

https://fe.pv.ccoo.es/
https://web.telegram.org/z/#-1066272991
https://www.youtube.com/channel/UCRbUv1cKwuP1UiMVBlZEnww/videos
https://t.me/concertadafeccoopv
https://www.instagram.com/feccoopv/
https://twitter.com/educacio_ccoopv
https://www.facebook.com/FECCOOPV
https://recuperemelfutur.org/atencio-virtual/

