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Qui som?

InteRed és una Organització No Governamental de 
Desenvolupament (ONGD) amb 30 anys d’experiència 
en l’àmbit de l’educació per a la justícia global. 
Apostem per la creació de processos educatius crítics 
i transformadors que generin una participació activa i 
compromesa de les persones a favor de la justícia i la 
sostenibilitat social i ambiental.

Entenem l’educació transformadora per a la ciutadania 
global com un mitjà des del qual construir una 
ciutadania emancipada, crítica i compromesa, que 
qüestioni el model de desenvolupament actual, 
propiciat per un sistema neoliberal i heteropatriarcal 
que propensa les desigualtats, opressions, privilegis i 
injustícies actuals.

Amb l’objectiu de promoure una ciutadania global 
compromesa amb un model de desenvolupament lliure 
de violències masclistes, des d’InteRed, impulsem 
processos socioeducatius integrals i comunitaris, 
a través de l’ApS (Aprenentatge i Servei), articulant 
l’aprenentatge amb serveis comunitaris, amb estreta 
col·laboració de diferents centres d’educació formal, 
principalment amb alumnat d’educació secundària.

Generem processos participatius que parteixin 
de l’educació popular i les arts com a proposta 
metodològica, sent aquesta una eina valuosa 
per a la lectura i anàlisi de l’entorn, d’un mateix 
i els afectes que l’entorn provoca en nosaltres, 
així com de la construcció de propostes de canvi 
social.
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L’APS com a procés d’aprenentatge compartit

“Al meternos en nuestros procesos y en los procesos 
de otros, también nos re-encontramos con nosotros 
mismos. Descubrimos que las tensiones, inherentes a las 
prácticas, son tensiones vividas por sujetos, personas 
de carne y hueso, que buscamos y construimos, 
muchas veces, en medio de incertidumbres y desde 
las incertidumbres. De ahí que la sistematización 
sea también escenario de nuestras subjetividades, 
expresión de nuestros deseos, posibilidad de recrear 
nuevos vínculos sociales, diálogos con otros educadores 
y educadoras, encuentro con nosotros mismos”.

José Luis Rebellato desde Jara H., 2018, p. 51

Recollim de Oscar Jara H. (2018) la definició de 
sistematització d’experiències entesa com “procesos 
históricos y complejos en los que intervienen diferentes 
actores y que se llevan a cabo en un contexto económico, 
social y cultural determinado, y en situaciones 
organizativas o institucionales particulares. Por ello, 
hablar de sistematizar experiencias alude a un esfuerzo 
cualitativamente más complejo (…). 

Sistematitzar un procés educatiu d’aprenentatge 
i servei, ens permet donar compte de moviments, 
aprenentatges, tensions, necessitats i interessos 
sorgits durant la interacció entre la totalitat de 
persones implicades en aquest. Per una banda, la 
comunitat educativa, entenen aquesta com l’alumnat, 
professorat, equip directiu i famílies i l’equip 
d’educadores d’InteRed. 

Aquesta interacció i treball en Xarxa és el que donarà les guies per a generar 
processos educatius de futur conscients amb el context local i global.

Donar compte de totes aquestes situacions i experiències en la que interaccionem 
i ens afectem, és una tasca complexa i que requereix ser realitzada des d’un 
mètode sensible i no-lineal. Per aquest motiu, ens recolzarem amb la narrativa 
etnogràfica, una eina d’investigació basada en la participació-observació 
entesa “no sólo como un medio de exploración y de análisis sino también una suma 
de acontecimientos y una totalización sintética de experiencias de vida que confrontan 
formas de ser y de pensar” (Palacio, 2012, p. 144). També utilitzarem l’eina del 
mapatge visual, un mètode que va més enllà de la comunicació escrita o verbal 
i, per aquest motiu, ens permet aproximar-nos als esdeveniments sorgits durant 
el procés d’APS des d’un discurs performatiu (Barad, 2003), que no pretén 
‘representar’ la realitat quantificable, sinó dialogar amb allò que ens permet 
pensar, fer i activar. Aquesta trobada requereix un apropament personal, per això, 
ens endinsem en aquest procés des de la mirada personal les 
dues educadores d’InteRed involucrades en el procés 
d’aprenentatge i servei 
d’enguany.
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Cap a una coeducació crítica i transformadora

Intercultural

De gènere

Les bases del nostre sistema de vida, centrat en la 
lògica mercantilista, consumista i individualista, ha 
portat a la construcció d’una societat que perpètua 
dinàmiques de poder que porten sistemàticament a 
un augment de les desigualtats i injustícies globals, 
especialment en aquelles persones i col·lectius que no 
encaixen en el model hegemònic imposat pel sistema 
dominant. Per generar aquest canvi global, hem de 
passar per un procés de qüestionament dels valors del 
sistema neoliberal i heteropatriarcal que sustenten les 
estructures de poder que ordenen i dificulten el procés 
cap a una societat més justa, igualitària i sostenible. 

InteRed proposa la coeducació com a pilar metodològic, 
com a posicionament polític i educatiu feminista que 
qüestiona el sistema patriarcal i comporta articular 
totes les pràctiques. Com a model educatiu, suggereix 
que totes les persones siguin formades en un sistema 
de valors, comportaments, normes i expectatives no 
jerarquitzats en funció 
del sexe, alhora que 
educant-les valorant les 
seves diferències i 
qualitats personals 
(Villanueva, 2011).

En aquest sentit, apostem per una coeducació crítica i transformadora 
que pretén anar fins a l’arrel i analitzar en profunditat els discursos 
hegemònics a través dels quals el sistema patriarcal genera i consolida 
les desigualtats de gènere i les violències contra dones i altres identitats 
de gènere. Com a entitat que treballa per a la justícia global, creiem que 
cal enfocar-ho des d’una mirada global i interseccional, considerant que 
aquest sistema patriarcal i colonial, és el causant de les desigualtats, 
opressions i violències que pateixen especialment les dones i aquells 
col·lectius en una situació desfavorable. Un cop identificades aquestes 
opressions i privilegis, volem desmuntar aquests discursos, proposant 
noves maneres de viure les nostres identitats que donin lloc a relacions 
horitzontals i igualitàries en les quals no càpiga cap mena de jerarquia 
ni subordinació.

Apostem per una convivència en igualtat de drets des de les nostres 
diversitats, on ens enriquim mútuament i respectem a totes les 
persones, reconeixent alhora la nostra pròpia identitat.

Els enfocaments que projectem en tots els processos formatius que acompanyem, 
parteixen de la nostra identitat com a organització:
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Cap a una coeducació crítica i transformadora3

Sostenibilitat ambiental

Socioeducatiu

Basat en els Drets Humans
Enfocament que afavoreix l’enfortiment de capacitats de les persones i 
les comunitats per a reclamar els seus drets, per a la seva participació 
directa en les decisions relatives al seu propi desenvolupament i per a 
exigir el compliment de les seves obligacions als governs i de les seves 
responsabilitats a les organitzacions de la societat civil i el sector privat.

Entés des de l’ecofeminisme, el qual pren consciència de la nostra 
codependència dels recursos, processos i dinàmiques que es donen en la 
complexitat del sistema natural, així com de la nostra interdependència, 
ja que som éssers encarnats en cossos vulnerables i necessitats de cura, 
sent aquest un element invisibilitzat en les nostres cultures patriarcals. 
Sent així que, aquestes tasques i feines de cures, són majoritàriament 
realitzats per dones en espais privats i invisibilitzats.

Enfocament que es compromet amb la humanització de les persones, 
la cerca permanent del bé comú i l’exercici d’una ciutadania 
corresponsable, actuant a favor de la inclusió i l’equitat.

El procés d’aprenentatge i servei que ens proposem 
sistematitzar parteix del projecte “Joves deconstruïnt 
i actuant per un món lliure de violències masclistes” 
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona 
realitzat durant el curs escolar 2021-2022 en dos 
centres educatius: L’Escola Arrels situada al barri del 
Congrés, i l’IES La Sedeta, al barri de Gràcia. Ambdós 
a la ciutat de Barcelona. Durant el procés, han participat 
116 alumnes de 3r i 4t d’ESO (59 noies i 57 nois).

La proposta es fa des d’una metodologia que incorpora 
un enfocament socioafectiu que posa èmfasi en 
vivenciar la situació a treballar i proporcionar una 
experiència en primera persona, per entendre i sentir 
el que estem treballant. Així, l’aprenentatge sorgeix 
d’aquesta “vivència”, per facilitar una comprensió 
integrada dels conceptes. Incorporem també 
dinàmiques i eines pròpies de la “prevenció”: cal 
proveir als grups progressivament d’eines per conèixer-
se i generar confiança perquè es doni comunicació i 
consens real.

Visualització del vídeo ¿Qué tienen en común una naranja, un balón de 
fútbol y el planeta Tierra? Amb l’alumnat de 3r d’ESO de l’Escola Arrels 
(2022). Vídeo d’InteRed ONGD.
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Narració d’una experiència en coeducació

L’experiència educativa que ens disposem a 
narrar és resultat d’un entramat de processos, 
situacions i persones de tota la comunitat 
educativa que s’hi han involucrat activament 
durant la planificació, execució i avaluació 
d’aquesta.

La complexitat de l’experiència ens dona 
la possibilitat de reflexionar envers una 
gran quantitat de temes i fets, des dels quals 
extreure reflexions valuoses per a futurs 
processos.

Quan comencem a parlar sobre com escriure 
aquest relat, ens trobem que cadascuna de les 
educadores coneix molt bé el procés viscut en 
el seu centre educatiu, i mitjançant aquesta 
sistematització compartim els processos 
realitzats en els dos centres educatius. 

Al llarg del procés, hem compartit algunes 
activitats i recursos, i ara compartim l’experiència 
vivencial, tant amb les entitats col·laboradores, 
com amb l’equip del centre responsable d’APS, 
amb les persones tutores i l’alumnat. Decidim 
asseure’ns a parlar sobre les nostres 
experiències, considerant els diferents 
aspectes i situacions que ens hem trobat. 
De la conversa que mantenim, n’extraiem 
tres idees i dimensions claus que ens 
serviran com a marc conceptual des del 
qual narrar l’experiència:

4

Una primera ens porta a analitzar les estratègies de 
coordinació i seguiment amb els diferents agents 
(educatius o d’entitats col·laboradores), així com la caixa 

d’eines emprada per a les sessions amb l’alumnat 
(estratègies, dinàmiques, materials visuals utilitzats, 
ppt...,) i com aquesta és rebuda a l’aula. D’altra 

banda, a ser coherent i fer autocrítica al voltant del 
nostre paper com a educadores invitades als centres 

educatius, amb el qual ens preguntem: Amb quin tipus 
de tensions, frustracions i límits ens trobem en la nostra 
pràctica docent? Una tercera dimensió, arran de l’anterior, 
vol centrar-se a identificar necessitats i interessos de 
l’alumnat i el conjunt de la comunitat educativa implicada 
en el context educatiu dels centres d’educació secundària 
de Barcelona, pel que fa a les desigualtats de gènere, les 
diversitats i les violències masclistes. 

Prèviament a les sessions amb l’alumnat, i durant tota l’APS, les 
dues educadores hem dut a terme un procés de coordinació entre les 
tutores dels grups participants, els centres educatius, les entitats 
col·laboradores, en aquest cas Nadir i Espai La Tregua, i InteRed 
com a entitat responsable. La coordinació i el seguiment esdevenen 
una eina imprescindible per explicar quins debats, conflictes o 
interessos han aparegut en un grup per tal de preparar i adaptar-
nos a les posteriors sessions. D’aquesta manera, la coordinació amb 

el conjunt de persones involucrades en el procés, ha sigut vital per 
detallar el conjunt de les activitats del projecte i assolir els resultats 
i objectius marcats. Com a resultat d’aquesta primera fase del 

projecte, estructurem les sessions de la següent manera:
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Narració d’una experiència en coeducació

En el cas de l’Escola Arrels, hi participen dos grups 
de 3r d’ESO durant 8-9 sessions depenent de la 
disponibilitat del professorat implicat de cada grup. 
En el cas de l’IES La Sedeta, hi participen tres grups 
de 4t d’ESO, amb 8 sessions per grup. Les sessions 
amb l’alumnat han tingut una durada d’una hora, amb 
excepcions durant la realització de les propostes de 
servei. En els dos centres s’aposta per compartir una 
metodologia i estructura de treball, on es contempla 
una fase d’aprenentatge i reflexió envers la identitat de 
gènere, les diversitats sexuals, els estereotips i rols de 
gènere i les violències masclistes. 

Una segona part, centrada en el servei comunitari, 
contribueix al fet que els joves posin en acció les 
seves reflexions per tal de contribuir a generar canvis 
per millorar les situacions reals identificades com a 
problemes. Els serveis (accions realitzades per cada 
grup d’alumnes), es defineixen amb dues direccions, 
principalment: incrementar el grau de sensibilització 
de la comunitat educativa, i fomentar la participació 
activa de l’alumnat en el teixit comunitari, en aquest 
cas, a través de les xarxes socials. Enguany, els 
productes audiovisuals elaborats per l’alumnat s’ha 
mantingut, com anys enrere, la principal proposta de 
servei. S’han dut a terme 19 vídeos, dels quals n’hem 
publicat 16 des dels quals reflexionar envers les 
violències masclistes, les diversitats sexuals, l’odi 
cap al col·lectiu LGBTI+, el racisme, les desigualtats 
socials i de gènere, etc., des de la mirada de les 
persones joves. 

Si més no, els vídeos no han sigut 
l’única possibilitat de servei. Durant 
el procés, hem tingut presents 
entitats del territori per tal que 
l’alumnat pugui conèixer en el seu 
propi barri persones que treballen 
aquestes temàtiques, de manera 
que puguin participar-hi o cercar 
informacions que puguin ser del 
seu interès (vegeu Annexa). Aquest 
vessant comunitàri ens ajuda a 
cercar nous marcs mentals en relació 
amb les temàtiques treballades, 
potenciar les aliances i xarxes i poder 
avançar col·lectivament en accions 
transformadores en els nostres barris 
i ciutats. 

Val a dir que, quant al treball 
comunitari, aquest any ens hem 
trobat que la situació de la Covid no 
ha permès poder realitzar algunes de 
les activitats al barri amb les entitats, 
tot i que s’havien previst donat ja el 
canvi en relació amb la pandèmia. Les 
diferents onades que es van donar no 
han facilitat la seva bona consecució.

Podeu accedir als vídeos des 
del Youtube d’InteRed ONGD:
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https://www.youtube.com/watch?v=BN4puTWrixY&list=PLWpiTxcEOvZLj8cHoPqmeXzrnYRqUJsqS&ab_channel=InteRedONGD
https://www.youtube.com/watch?v=BN4puTWrixY&list=PLWpiTxcEOvZLj8cHoPqmeXzrnYRqUJsqS&ab_channel=InteRedONGD
https://www.youtube.com/watch?v=BN4puTWrixY&list=PLWpiTxcEOvZLj8cHoPqmeXzrnYRqUJsqS&ab_channel=InteRedONGD
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Mapa visual representatiu del procés 
d’APS coordinat per InteRed. Il·lustració 
de Cristina Hernández (2022). 
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Narració d’una experiència en coeducació

Des del posicionament d’Intered hem treballat amb 
metodologies participatives a través de dinàmiques 
i estratègies per aproximar-nos a l’alumnat des dels 
seus interessos. Per tant, cada educadora en funció 
de la seva experiència, coneixements i grup classe, ha 
proposat diferents eines i recursos educatius a l’aula.

Ara bé, hem de tenir en compte que treballem en 
coordinació amb altres entitats i en un àmbit escolar 
on ens trobem amb agents facilitadors, però també 
amb resistències davant alguns aspectes del procés 
d’APS. 

Partint de l’experiència compartida, ens preguntem: 
Podem fer un procés participatiu real amb una 
mitjana de 8 sessions d’una hora cadascuna?   Quines 
dificultats troben en treballar dins l’espai aula per 
tal de generar un espai de confiança? Què podem fer 
perquè l’alumnat se senti interessat per l’activitat i no 
ho visqui com una obligació? Quins factors propicien 
aquests fets?.

Per començar a reflexionar envers aquestes 
preguntes, hem fet un recull dels facilitadors 
i les resistències identificades en tres 
col·lectius que participen activament a l’APS: 
Professorat, alumnat i educadores (InteRed, 
Nadir i La Tregua).

PROFESSORAT

FACILITADORS RESISTÈNCIES

4

• Flexibilitat per afegir més 
sessions.

• Posicionament favorable 
i interessat davant les 
temàtiques presentades.

• Suport en les dinàmiques i la 
reflexió en grup.

• Falta de mirada i formació en 
coeducació i gènere al centre.

• Falta de coordinació i agenda 
(conseqüència de la manca de 
temps dels centres educatius. 
Les escoles continuen sent 
un calaix de sastre de moltes 
activitats diverses i peticions 
de tota mena d’entitats).

• Falta de comunicació sobre 
les regularitzacions del centre 
envers els drets d’imatge o 
l’exposició de les propostes 
de l’alumnat als espais del 
centre. 
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Narració d’una experiència en coeducació4

EDUCADORES1

RESISTÈNCIES

• Dificultat per identificar 
necessitats i interessos de 
l’alumnat.

• Canviar el discurs après i 
donar respostes o generar 
debats que no siguin 
completament contràries 
a certs discursos més 
masclistes.

• Escoltar i generar debat 
sense rebatre opinions que 
no encaixen dins el nostre 
discurs. 

1 En el cas de les educadores, optem per donar 
rellevància a aquells aspectes que poden 
actuar com a resistència amb l’interès de 
trobar estratègies de millora.

*

ALUMNAT

FACILITADORS RESISTÈNCIES

• Caràcter proactiu de part de 
l’alumnat (majoritàriament 
noies).

• Participació en debats.

• Empoderament de l’alumnat 
davant els discursos 
masclistes (especialment 
noies) i davant el racisme i la 
diversitat.

• Mostra d’interès davant certes 
temàtiques relacionades 
(relacions que els afecten 
directament.

• Capacitat d’opinió i resposta i 
defensar arguments.

• Masculinitats reticents i 
posicionades (especialment 
nois). L’escola és un reflex dels 
discursos antifeministes que 
actualment han augmentat 
en la nostra societat.

• Dificultat d’atenció i interés.

• Avorriment davant d’una 
temàtica que consideren molt 
repetitiva.

• Incoherència de l’actitud entre 
dins i fora de l’aula.

• Dificultat de treballar en equip 
i generar debat.

• Persones que actuen com a 
distorsionadors de l’activitat.

• Certesa que ja se saben 
la lliçó (les temàtiques 
presentades ja les coneixen).



12

Narració d’una experiència en coeducació

Aquests facilitadors i resistències identificades ens 
permeten dibuixar un marc visual de la situació i de 
cap a on hem d’anar. Pel que fa a l’alumnat, es viu un 
canvi de manera d’estar entre aquelles activitats i 
dinàmiques que trenquen amb la lògica de l’aula, les 
quals porten a un caràcter més proactiu, i aquelles 
més dedicades a la reflexió i l’aprenentatge. 

En el cas de l’Escola Arrels, durant l’avaluació amb els dos grups 
de 3r d’ESO i professorat, l’alumnat, davant la pregunta: Què 
milloraries?, exposa el desig de “Sortir de classe”, alhora que la 
“Falta de temps per fer els vídeos” i demanen “més temps per 
gravar i menys temps d’explicació”. Segons aquests comentaris, 
l’alumnat exposa la necessitat de donar més temps a les sessions 
de servei, realitzades a una sala més ample i de forma més 
dinàmica, i reduir les d’aprenentatge. En el cas del professorat 
de la mateixa escola, consideren important “sortir del centre i 
incloure altres agents comunitaris”. 

Si més no, durant les sessions de servei, hi ha una resistència de la 
transformació dels espais de l’escola cap a un espai més dinàmic, 
ja que aquest és entès com un espai propens a trobar “dificultats 
per treballar amb joves sense interès i amb resistències”. 

D’altra banda, com a educadores, hem identificat que la falta de 
temps en la realització de les sessions i en el conjunt del procés 
de l’APS dificulta, tant les necessitats de l’alumnat de disposar 
de més temps de treball en les propostes, com les necessitats del 
professorat d’aconseguir un grup més interessat i implicat. 

4

Dinàmica participativa a través de metodologies basades en les arts amb l’alumnat 
de 3r d’ESO de l’Escola Arrels (2022).

En el cas de l’Institut La Sedeta, en l’avaluació ens hem trobat amb 
opinions diverses en els 3 grups. Hi ha una part de l’alumnat que 
veu interessant continuar treballant aquestes temàtiques, però 
una altra part que ho troba repetitiu. Creuen que és important 
treballar-ho des de les diferents diversitats, d’aquí que els 
vídeos que van visionar en la part d’aprenentatge els han valorat 
positivament. Quan parlem de la construcció social del gènere 
des d’un enfocament més estructural, hi ha alumnat que els 
costa entendre aquesta estructura sistèmica. Conjuntament amb 
la Tregua, vam veure que era més proper per a l’alumnat, poder 
treballar-ho amb dinàmiques que tenen a veure amb el cos, així 
com dinàmiques més artístiques, ja que els ajuda a entendre-ho 
des de l’experiència corporal i vivencial. 
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Narració d’una experiència en coeducació4

D’altra banda, hi ha certes resistències que fan que poder treballar 
els micromasclismes els és més difícil. Hi ha aspectes com els 
acudits (o bromes), el fet que els nois prenguin més la paraula en 
certs espais, o apel·lar a la llibertat d’expressió quan es mostren 
aquestes resistències, fa que no ho vegin com a violències (si 
més no, estan totalment d’acord en el fet que la violència física 
o fins i tot de vegades la psicològica (assetjament escolar) s’ha 
d’erradicar. 

Identifiquem aquests micromasclismes també a l’Escola Arrels, 
especialment quan hi ha la participació d’un educador. Part de 
l’alumnat masculí, mostra un interès molt gran en aquesta figura 
deixant de banda l’educadora i mostrant obertament a l’aula 
aquesta preferència: fer l’ona a l’educador o aplaudir-lo quan entra 
a l’aula. Aquest comportament el considerem una crida d’atenció 
a aquestes resistències i és una manera de deslegitimar el 
paper de l’educadora. 

La pregunta és: És necessari que hi hagi 
aquesta figura masculina? O bé, de quina 
manera podem treballar de manera que els 
nois no se sentin atacats pel feminisme? Com 
podem entrar en diàleg amb aquest alumnat 
que té més resistències? 

En anteriors edicions de l’APS, ja havia sorgit 
aquesta problemàtica, fet que va portar a part 
del professorat a demanar que les sessions 
d’aprenentatge fossin a càrrec d’un educador 
home, considerant que seria beneficiari per 
l’alumnat, principalment masculí i més 
resistent davant la temàtica presentada.

Continuant amb l’IES La Sedeta, identifiquem que una part de 
l’alumnat demana més acció (ara bé, ens trobem que la situació 
de postpandèmia ha influenciat en aquesta part del servei on 
es requereix més acció) i per altra requereix poder realitzar més 
sessions. Aquesta petició és complexa a causa dels tempos 

dels centres. Si bé, durant la fase inicial de coordinació estan 
oberts, en el dia a dia dels centres es va dificultant trobar 
aquests espais, així com trobar alguna persona de l’equip 
docent que s’hi pugui involucrar. Concretament, en el cas 

dels alumnes de 4 d’ESO, ens hem trobat amb l’afegit que hi ha 
una part important del curs que el destinen a hores d’orientació, 

ja que acaben el cicle de secundària obligatòria.

Fragment d’un vídeo realitzat per l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES La Sedeta com a 
resultat del procés d’aprenentatge i servei (2021).

https://youtu.be/BN4puTWrixY
https://www.youtube.com/user/InteRedFundacion
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Narració d’una experiència en coeducació4

Retornant a l’interès de l’alumnat en la temàtica, en el cas de 
l’Escola Arrels, alguns comentaris fan referència a la identificació 
d’altres temàtiques relacionades en les quals voldrien aprofundir 
com ara “el sexe, racisme, xerrades LGBTI+, relacions forçades o 
relacions socials amoroses dolentes o bones”. Aquests comentaris, 
majoritàriament de noies, ens fan pensar en una capacitat de 
decisió i empoderament davant allò que els preocupa o els afecta. 
D’altra banda, ens permeten veure que l’alumnat té capacitat 
reflexiva i d’opinió envers els discursos i debats sorgits. D’aquesta 
manera, un alumne considera que “la información és muy radical y 
excesivamente feminista”, mentre que altres argumenten que les 
sessions els ha permès “reflexionar sobre coses que no entenia o 
no veia clares”. 

El posicionament del primer comentari apareix durant tot el 
procés de l’APS per una part de l’alumnat, majoritàriament nois, 
amb resistències davant el discurs de les educadores envers 
les violències masclistes i les desigualtats socials i de gènere. 
Aquest, és contraposat per l’altra part de l’alumnat, en aquest cas 
noies, que creuen que les sessions “no han ajudat a contribuir el 
canvi de la mentalitat, sinó que els ha empès més i amb pitjors 
arguments” en referència als comentaris anteriors. D’altra banda, 
en relació amb aquest debat, el professorat afegeix el següent 
dubte: “Hem d’incloure reflexions més polititzades que afecten les 
discriminacions?”. 

Resultat del procés avaluatiu amb l’alumnat de l’IES La Sedeta (2022)

Resultat del procés avaluatiu amb l’alumnat de l’Escola Arrels (2022)
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Resultat del procés avaluatiu amb l’alumnat de l’IES La Sedeta (2022)

Narració d’una experiència en coeducació4

Com a educadores ens preguntem: Hi ha d’haver límits en els 
discursos educatius? El debat polític queda excepte de poder 
ser discutit? 

Aquest debat ens porta a les educadores a repensar el 
nostre discurs, així com a fer autocrítica al voltant del 
nostre paper com a educadores. La situació de poder 
que adquirim com a transmissores de coneixement 
molts cops col·loca a l’alumnat en una situació 
d’escolta i aprenentatge, alhora que ens col·loca a 
nosaltres en la posició del saber i el coneixement. 

Revertir aquesta lògica vol dir viure el procés educatiu com 
un aprenentatge compartit en constant canvi, ja que, com 
argumenta Norman Jackson (2019) “learning occurs in a social 
setting through dialogue with others in the community”. Si més no, 
l’educació en procés, entesa des d’aquesta horitzontalitat, es troba 
amb moltes resistències i tensions presentades anteriorment 
que tal revertir amb el conjunt de la comunitat educativa i agents 
implicades. Cal, doncs, pensar conjuntament en estratègies i 
noves propostes que ens portin a un nou model de relació.
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Reptes de futur

L’anàlisi de l’experiència narrada anteriorment ens permet prendre 
consciència dels passos a seguir d’aquí en endavant. Aquest 
apartat no pretén donar respostes concretes per executar pròxims 
projectes, sinó generar un full de ruta, una guia on retornar i a 
tenir en compte. Davant d’aquest fet, ens sorgeix una primera 
pregunta: 

A qui ens dirigim? Quin és el principal receptor i 
participant del procés d’APS? Com fins ara, les persones 
joves són el principal motor dels processos educatius 
d’InteRed, si més no, cal tenir una mirada més oberta i 
enfocar cap al conjunt de la comunitat educativa per tal 
que l’aprenentatge sigui complet. Ara bé, sent conscients 
de la complexitat que es viu als centres educatius, la 
manca de recursos i temps, així com de la implicació de 
l’alumnat, volem generar processos que no caiguin en la 
repetició de certs mètodes funcionals, però poc efectius 
que no s’involucren realment en la realitat contextual 
del centre. D’aquesta manera, què podem canviar de les 
nostres estructures de coneixements per aproximar-
nos al context educatiu i principalment a les persones 
joves per tal de generar processos més atractius sense 
desplaçar-nos del discurs crític? Com a entitats que 
treballem en educació per a la justícia Global hem 
d’estar disposades a escoltar i aprendre més 
enllà dels nostres coneixements i formes de fer. 
Si més no, com ho volem portar a terme? Quines 
estratègies de comunicació i relació volem 
establir? Només des de l’escolta i l’autocrítica 
podrem adquirir nous coneixements i aprenentatges, 
així com crear processos horitzontals en els quals l’alumnat 
siguin agents actius i participatius. 

5
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En aquest cas, creiem que les educadores ens hem de posicionar en un rol 
de dinamització, intentant que sigui el mateix alumnat qui dirigeixi cap on 
es desplaça el debat i el procés en general. L’ús de preguntes generadores o 
grups de discussió, poden ser estratègies per generar un espai de confiança 
que propicií al debat crític. D’altra banda, una posició menys imposada per 
part de les educadores també possibilita que l’alumnat se senti empoderat 
per redirigir els processos iniciats. Per tal que això sigui possible, com dèiem 
anteriorment, és necessari que el centre educatiu disposi d’espais o que 
puguin facilitar la realització de processos educatius. 

On ho volem realitzar? Considerem que hi ha espais que per les seves 
dimensions o immobiliari són més atractius per dur a terme dinàmiques 

basades en l’educació popular o les arts. Per exemple l’ús del gimnàs 
o la biblioteca en el cas del centre educatiu, així com una plaça 

o un centre cívic del barri. Si més no, també considerem 
que, si es fa a través del joc, la transformació dels espais 

amb un pes més marcat com és el cas de l’espai aula, 
pot ser fins i tot una estratègia subversiva que faciliti el 
discurs crític i l’interès de l’alumnat. La transformació 
de l’aula, i de l’espai en general, en aquest cas passa 

per les cures, valorant els llocs com a oportunitats de 
cuidar els vincles i les relacions (Morell, Alimbau, Hernández, 

Chamorro, Elias, Casadella, Sánchez-Martí, 2021, p.66). La 
nostra funció com a educadores ens ha de portar a imaginar 

pràctiques que “facin sentir a totes les persones incloses i 
pertinents a l’espai, i en conseqüència, poden suggerir pistes 
per a la revisió i transformació d’altres llocs de l’institut com 
l’aula hegemònica i tradicional, que actualment és encara 
segregadora i excloent (ídem).

Reptes de futur5

Com a educadores ens 
marquem com a objectiu 
arribar a les persones joves 
des d’allò que els afecte i 
els mou, per aquest motiu, 
és imprescindible que 
durant el procés es generi 
un espai de confiança amb 
l’alumnat. Saber en què 
consisteix aquest espai i 
revertir la lògica del procés 
educatiu en xarxa amb totes 
les persones implicades, és 
el nostre repte de futur. 
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PÀGINES WEB

• Vídeos resultat del procés l’APS (Canal de Youtube d’InteRed): 
https://www.youtube.com/channel/
UCA7hsI20sNVuaeTJpaSkkPA

• Campanya #Toca igualtat. 
https://www.intered.org/tocaigualdad/

• Decàleg Educació per a la Justícia Global  
https://www.lafede.cat/wpcontent/uploads/2020/10/Decaleg_
Educar_per_a_futurs_alternatius.pdf

• “Un currículo orientado a la ciudadanía global”  
https://www.intered.org/es/recursos/un-curriculo-orientado-la-
ciudadania-global-aportes-para-su-construccion

• Red de Centros Educativos para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global Red Transforma.  
http://redciudadaniaglobal.org/

• Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía 
Global.  
http://www.educaciontransformadoraglobal.org/

• Centre Promotor d’Aprenentatge Servei.  
http://www.aprenentatgeservei.org

• Recursos educatius InteRed  
https://www.intered.org/es/recursos

Annexa
Recursos i entitats col·laboradores7

https://www.youtube.com/channel/UCA7hsI20sNVuaeTJpaSkkPA
https://www.youtube.com/channel/UCA7hsI20sNVuaeTJpaSkkPA
https://www.intered.org/tocaigualdad/
https://www.lafede.cat/wpcontent/uploads/2020/10/Decaleg_Educar_per_a_futurs_alternatius.pdf
https://www.lafede.cat/wpcontent/uploads/2020/10/Decaleg_Educar_per_a_futurs_alternatius.pdf
https://www.intered.org/es/recursos/un-curriculo-orientado-la-ciudadania-global-aportes-para-su-cons
https://www.intered.org/es/recursos/un-curriculo-orientado-la-ciudadania-global-aportes-para-su-cons
http://redciudadaniaglobal.org/
http://www.educaciontransformadoraglobal.org/
http://www.aprenentatgeservei.org
https://www.intered.org/es/recursos
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RECURSOS AUDIOVISUALS

• Qué tienen en común una naranja, un balón de fútbol y el planeta 
tierra: 
https://www.youtube.com/watch?v=b1qhBf6RS08

• Pink o Blue:  
https://www.youtube.com/watch?v=66h4flsuDoo

• ¿Que chico quiero ser? 
https://www.youtube.com/watch?v=NR2C6JwLXSE

• Vídeo de Berta Caceres:  
https://www.youtube.com/watch?v=AR1kwx8b0ms

Annexa
Recursos i entitats col·laboradores7

LLISTAT D’ENTITATS I ASSOCIACIONS

• Pla comunitari Sagrada Familia 
És una xarxa de persones formada per veïnes i veïns, entitats, 
equipaments i serveis que treballen plegats per transformar 
i millorar la qualitat de vida del barri de Sagrada Familia, en 
diferents aspectes: feminismes, salut, interculturalitat, etc.

• Espai La Tregua  
Som una iniciativa d’Economia Social i Solidària, situada en 
el barri de Gràcia. Compartim un espai per a una socialització 
intercultural, basada en el reconeixement de les nostres 
diferències i el treball comunitari. Oferim formació artística 
amb valors cooperatius; formació decolonial, per a promoure el 
pensament crític i l’acció social.

• Nadir  
És un projecte educatiu format per quatre cineastes que treballa 
l’educació audiovisual amb infants i joves. Fem tallers col·laborant 
amb centres educatius, espais de lleure o entitats socials basant-
nos en el treball pràctic i vivencial de tots els participants. 

• Fundació Aroa 
Neix l’any 2003 amb un propòsit clar: fer efectiu el dret humà a la 
salut, i fer-ho des d’una perspectiva holística, integral i feminista. 
Fundació Aroa realitza una tasca de difusió, promoció i educació 
per la salut que faciliti la prevenció dels trastorns psicosocials i 
redueixi la medicalització d’aquestes afectacions.

• Helia dona  
És una associació feminista sense ànim de lucre formada 
l’any 2008 per un equip de professionals i voluntàries. Oferim 
acompanyament comunitari, feminista i integral a dones en tota 
la seva diversitat que travessen processos de violència masclista.

https://www.youtube.com/watch?v=b1qhBf6RS08
https://www.youtube.com/watch?v=66h4flsuDoo
https://www.youtube.com/watch?v=NR2C6JwLXSE&ab_channel=PlayGround
https://www.youtube.com/watch?v=AR1kwx8b0ms
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