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FULL DE RUTA – COMISSIÓ Igualtat & Diversitat 2021-2022

1- Missió i objectius generals

Missió:

Visibilitzar i apropar la diversitat a la comunitat de l’escola 9 Graons, trencant amb els prejudicis i les

falses creences que s’amaguen en la construcció de la realitat dels nostres infants.

Objectius principals:

● Informar, difondre i sensibilitzar
● Dotar-nos d’eines per la prevenció de relacions abusives, de violència masclista, discriminació racial,

discriminacions basades en la diversitat funcional, cultural, afectivo/ sexual i gènere, étnico cultural i
religiosa

● Escoltar i donar veu
● Potenciar actituds i comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de

l’equitat i el respecte mutu.

2- Membres

Portaveu: Renata  (2on)

Membres grup motor i altres membres:

Anna Morejón (P5)

Inés Martínez (P4)

Mirjam (2on)

Bárbara (2on)

Magda (2on)

Renata Pasero (2on)

Carolina Pascual (2on)

Anna Costa (1er)

Anna Güell (1er)
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3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi

Enviant un correu a igualtatidiversitat@gmail.com o comentant-li a qualsevol integrant del grup
motor.
Hi ha un grup de whatsapp on hi ha integrants del grup motor i d'altres persones interessades en
formar-hi part de la comissió però que per motius diversos no poden participar activament. En
aquest grup es compartirán les actes de les reunions, les dates de la propera reunió i informacions
que les integrants consideren important compartir amb la resta .Tothom que hi és sap que pot
demanar de dur a terme les accions que es van decidint en les reunions que la comissiò fa
quincenalment o proposar d’altres.

4- Com assolirem els objectius fixats

Amb molta il·lusió, esforç i feina😊
Mitjançant reunions quinzenals, organitzant-nos en grups de treball de projecte, treballant sempre
conjuntament amb l’escola com fins ara (com a grup integrat a la comissió pedagògica) i treballant
conjuntament amb altres comissions i de forma transversal.

5- Pressupost necessari curs 2021-2022 (total)

1100 €

6- Calendari d’activitats curs 2021-2022

T4 21: Xerrada educació sexual
T4 21: Un Nadal lliure de sexisme (materials de comunicació)
T2 22: Xerrada relacionada amb sexualitat (TBC)
T3 22: Activitat Sant Jordi & diversitat + Guia de lectures per la integració i la igualtat
Estem pendents de seleccionar alguna activitat més subvencionada, sense cost per a l’AFA.
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