Catàleg de Formació
2022-2023

Presentació
Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli,
així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, ens proposem
posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.
Et presentem el nostre Catàleg de Formació! Aquí trobaràs el detall de les activitats formatives
que estem prioritzant durant el curs 2022-2023.
Com veuràs, tenim moltes activitats relacionades amb diferents dimensions de la diversitat, tant
per promoure-la, com per combatre la seva discriminació, en coherència amb totes les nostres
línies d’acció.
La majoria d’aquestes activitats han sorgit davant la demanda específica de diverses
administracions, organitzacions, centres educatius i/o entitats socials. A partir d’aquestes
propostes ens ajustem a les necessitats de cada demanda. Et convidem a conèixer el catàleg i
si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.

Activitats per a tothom!
Les nostres activitats estan adreçades a diferents públics: a la ciutadania en general, amb
èmfasi en adolescents, joves, dones, gent gran, entitats socials; a persones educadores en un
sentit ampli i al personal tècnic d’entitats públiques i privades interessat en la diversitat i les
desigualtats que genera.

Demana’ns el que necessites!
Si necessites més informació sobre les activitats o vols demanar-ne alguna, envia’ns un correu
a diversitas@institutdiversitas.org.

T’ho fem a mida!
Totes les nostres activitats són flexibles, per tant, les podem adaptar a les teves necessitats. I
per suposat, si necessites una proposta específica que no apareix en aquest catàleg, no dubtis
en demanar-nos-la, ja que justament així és com han sorgit la majoria de les que aquí
presentem.

Metodologia
La nostra metodologia parteix d’un enfoc basat en drets humans amb perspectiva feminista i de
reconeixement de la diversitat com a sinònim de riquesa i les nostres activitats sempre estan
enfocades com un procés d’observació, diàleg i reflexió amb les persones participants i, per
tant, són accions força participatives. Combinem diferents metodologies per transmetre de la
millor manera els continguts i promoure les experiències necessàries per generar els canvis que
ens proposem (visualització de vídeos sobre la temàtica, debats, exemples pràctics, reflexions
individuals i treballs grupals).
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Equip formador
Rodrigo Prieto
Director de Continguts de l’Institut
Diversitas. Doctor en Psicologia
Social (UAB) i Llicenciat en
Comunicació Social (USACH).

Aina Huguet
Graduada en Educació Social i
amb més de 7 anys
d’experiència professional en
Entitats no lucratives i
dinamització grupal.

Elena Caballé
Directora Tècnica de l’Institut
Diversitas. Estudis de Ciències
Econòmiques i Empresarials i
Tècnica de Grau Superior en
Administració.

Sam Blàzquez
Llicenciat en Antropologia,
Geografia, amb estudis superiors
d’informàtica, Màster en Gestió de
la ciutat i Urbanisme, i postgrau en
SIG.

Griselda Lloret

Alba Rovira

Formadora i dinamitzadora de
grups i experta en la metodologia
del Teatre dels i les Oprimides i
en Interseccionalitat.

Graduada en Sociologia i experta
en gestió de la diversitat i la
inclusió. Investigadora i
formadora de diversitat de
gènere.

Kenza Benzidan
Formadora de professorat i
dinamitzadora de grups i
experta en interculturalitat i
perspectiva interseccional.

Eiden Gael Marín
Formador de diversitat de
gènere i tutor del Grau en l’àrea
de Feminismes i diversitat
sexual i de gènere de la UOC.

Noé G. Montuenga
Expert en dinamització
comunitària amb mirada
Interseccional, facilitació de
processos i en Teatre dels i les
Oprimides.
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Activitats

Interseccionalitat

Per la diversitat sexual i de gènere/lgtbi+

4-5

6-12

Contra el masclisme/lgtbifòbia

13-17

Per la diversitat cultural

18-23

Contra la xenofòbia, el racisme i els rumors

24-27

Temàtica trans*

28-32

Masculinitat

33-34

En favor dels drets humans

35
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Interseccionalitat

«Interseccionalitat #Stop Desigualtats»
Modalitat

Curs

Durada
Conceptes
clau

Entre 10 i 20 hores (adaptable)
Diversitat, Interseccionalitat,
Desigualtat
Professorat, personal tècnic
d’administracions, entitats socials o
altres organitzacions (gestionem
l'acreditació de la formació al
professorat a través dels CRP i
bonifiquem la formació per entitats i
organitzacions).

Persones
destinatàries

Objectius
• Conèixer els fonaments de la perspectiva interseccional i el seu funcionament.
• Aprofundir en els diferents eixos de diversitat/desigualtat proposats (sexual i de gènere;
d’origen, cultural i religiosa; classe social; generacional i funcional) i reconèixer els sistemes
de pensament en que es fonamenten.
• Entendre les dinàmiques i dimensions del poder i com s’articulen en la conformació de les
identitats i de les relacions humanes.
• Promoure la reflexió sobre el propi posicionament i responsabilitat davant les temàtiques
plantejades en el curs.
• Conèixer eines i experiències per incorporar la mirada interseccional a la pràctica
professional.
Continguts
• Perspectiva Interseccional.
• Diversitat afectiva-sexual i de gènere.
• Diversitat d’origen, cultural i religiosa.
• Classe social.
• Diversitat funcional.
• Diversitat generacional.
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Interseccionalitat

«Interseccionalitat»...un monstre, una estrella i
molta desigualtat...
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Diversitat, Interseccionalitat,
Desigualtat
Professorat, estudiants universitaris
d’àmbit social i alumnat de Batxillerat.

Objectius
• Presentar els fonaments i característiques de la perspectiva interseccional.
• Identificar els principals eixos de desigualtat estructural que romanen a la nostra
societat: racisme, masclisme, capacitisme, etc.
• Identificar les principals conseqüències individuals i socials de les desigualtats
estructurals i què podem fer per aturar-les.
Continguts
• Perspectiva interseccional.
• Eixos de desigualtat social: gènere, ‘raça’, classe, etc.
• Privilegis, opressions i resistències.
• Identitats i Relacions de poder.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Igualtat de gènere: oportunitats per a tothom»
Modalitat

Curs

Durada
Conceptes
clau

Entre 10 i 20 hores (adaptable)

Persones
destinatàries

Gènere, Igualtat, Organitzacions
Professionals d’entitats públiques i
privades que vulguin incorporar la
perspectiva de gènere a les seves
organitzacions. dependents.
Ciutadania en general interessada en
aprofundir en la perspectiva de gènere
i la seva aplicació.

Objectius
• Afavorir el reconeixement de les organitzacions com espai de relació i de canvi de rols
socials i la incorporació possible de la perspectiva de gènere.
• Proporcionar criteris i recursos per a possibilitar una millor relació entre dones i homes a les
organitzacions.
• Conèixer mètodes per identificar desigualtats de gènere a les organitzacions, així com per
dissenyar mesures correctives i preventives.
Continguts
• Perspectiva de gènere.
• Sistema sexe/gènere.
• Rols socials i estereotips hegemònics de gènere.
• Indicadors d’igualtat de gènere a les organitzacions.
• Eines per construir organitzacions igualitàries.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Desigualtat a la feina»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

Entre 1 i 2 hores (adaptable)
Gènere, Estereotips, Treball
Adolescents i joves.

Objectius
• Posar en evidència la desigualtat entre homes i dones en el món laboral i les seves diverses
manifestacions.
• Promoure una reflexió crítica sobre la desigualtat de gènere a la feina.
• Donar a conèixer i fomentar diferents accions orientades a construir igualtat al món laboral.
Continguts
• Concepte de treball: treball productiu, treball reproductiu, treball desigual (reconeixement,
funcions i divisió).
• Concepte gènere: diferència sexe-gènere, construcció social del gènere.
• Relació treball-sexe-gènere: caracteritzacions, i (bretxa salarial, activitat-inactivitat,
contractacions, condicions, segregació), assetjament sexual a la feina, la feina més enllà de
la feina (ordenació temps).
• Accions per la igualtat.
• Propostes.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Diversitat sexual i de gènere»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Homofòbia, Transfòbia, Gènere
Adolescents i joves, persones adultes,
gent gran no dependent i associacions.

Objectius
• Reconèixer la diversitat sexual i de gènere com a un fet que forma part de la humanitat.
• Identificar les característiques del sexisme, l’homofòbia i la transfòbia.
• Reflexionar sobre les conseqüències de la discriminació de sexe o gènere.
Continguts
• Diversitat de la sexualitat biològica.
• Diversitat de les identitats de gènere.
• Diversitat de l’expressió de gènere.
• Diversitat del desig i l’atracció sexual.
• Orígens de la LGTBI+fòbia.
• Llibertat sexual i de gènere. Un dret humà.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Per gustos, colors!»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Corporalitat, Pressió social,
Autoestima
Alumnat de 5è i 6è de Primària.

Objectius
• Donar eines per entendre i respectar la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
• Reflexionar sobre les conductes discriminatòries basades en la diversitat de les identitats
sexuals i de gènere i/o la seva expressió.
• Promoure l’empatia amb les persones que pateixen la LGTBIfòbia.
• Suggerir com combatre la LGTBIfòbia, tant a títol individual com grupal.
Continguts
• Explicació de l’acrònim LGTBI+.
• Sexe, gènere, sexualitat, identitat de gènere, expressió de gènere, desig i preferència
sexual.
• Estereotips associats a les persones LGTBI.
• Prevenció de la LGTBIfòbia.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Jo i el meu cos»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Corporalitat, Pressió social,
Autoestima
Alumnat de 5è i 6è de Primària.

Objectius
• Potenciar un millor coneixement dels canvis propis de la pubertat i l’entrada a l’adolescència,
fomentant actituds positives envers el propi cos, enfortint l’autoacceptació i l’autoestima.
• Entendre què implica ser home i dona en la societat actual.
• Prendre consciència dels estereotips i rols de gènere associats.
• Evitar actituds discriminatòries cap a aquelles persones que no s’identifiquen amb aquestes
identitats i orientacions sexuals.
Continguts
• Diversitat corporal i de les identitats i expressions de gènere.
• Pressió social i discriminacions sobre els cossos i les identitats.
• Respecte i valoració del propi cos més enllà dels cànons estètics.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Fals Amor»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Corporalitat, Pressió social,
Autoestima
Alumnat de 5è i 6è de Primària.

Objectius
• Promoure la identificació i qüestionament dels mites de l’amor romàntic en els productes
culturals populars (música i videoclips).
• Transmetre una mirada realista i sana de les relacions de parella.
• Reforçar la importància del respecte, la confiança i la cura mútua com a pilars de les
relacions afectives.
Continguts
• Mites de l’amor romàntic.
• Mitja taronja, príncep blau, princesa encantada, etc.
• Omnipotència i eternitat de l’amor.
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PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE/LGTBI+

«Body Paper»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Corporalitat, Respecte, Autoestima
Alumnat de 3er i 4art de Primària

Objectius
• Afavorir el coneixement del cos des d’una actitud de respecte propi i per les altres persones.
• Fomentar l’autoestima com a element bàsic de la pròpia acceptació.
• Promoure la consciència sobre les potencialitats i limitacions del propi cos.
• Posar les bases per una sexualitat sana i respectuosa amb un mateix i amb les altres
persones.
Continguts
• Coneixement del cos.
• Sexualitat Sana.
• Consciència de les pròpies limitacions i potencialitats.

12

CONTRA EL MASCLISME/LGTBIFÒBIA

«Violència de gènere. Trets i reptes»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Gènere, Respecte, Violència
Adolescents i joves, persones adultes,
gent gran no dependent i associacions.

Objectius
• Conèixer les característiques de la violència de gènere.
• Identificar les diferents formes de violència de gènere.
• Reconèixer els símptomes de la violència de gènere.
• Conèixer les alternatives de prevenció i intervenció en situacions de violència de gènere.
Continguts
• Diversitat de la sexualitat biològica.
• Diversitat de les identitats de gènere.
• Diversitat de l’expressió de gènere.
• Diversitat del desig i l’atracció sexual.
• Orígens de la LGTBI+fòbia.
• Llibertat sexual i de gènere. Un dret humà.
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CONTRA EL MASCLISME/LGTBIFÒBIA

«Llenguatge no sexista»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Gènere, Respecte, Violència
Alumnat de secundària, adolescents i
joves.

Objectius
• Reconèixer les expressions verbals del sexisme i la violència de gènere.
• Identificar el sexisme implícit i explícit que hi ha en els texts orals, escrits i audiovisuals que
consumim habitualment.
• Oferir eines per observar críticament la perspectiva de gènere dels textos i audiovisuals.
• Transmetre eines per fer un ús igualitari del llenguatge.
Continguts
• Sexe/gènere.
• Estereotips i prejudicis de gènere.
• Llenguatge no sexista a tot arreu.
• Discriminació i violència sexista.
• Construint igualtat de gènere.

14

CONTRA EL MASCLISME/LGTBIFÒBIA

«Stop LGTBIfòbia»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Identitat, Prejudicis, Sexe
Alumnat de secundària i adolescents.
Ciutadania en general.

Objectius
• Presentar la diversitat sexual i de gènere com a inherent a la humanitat.
• Explicar els fonaments de la LGTBIfòbia.
• Presentar les manifestacions de la LGTBIfòbia.
Continguts
• Diversitat sexual i de gènere.
• Sistema sexe/gènere.
• Tipus de LGTBIfòbia.
• Conseqüències de la LGTBIfòbia.
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CONTRA EL MASCLISME/LGTBIFÒBIA

«Relacions sanes de parella»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Respecte, Sexe, Identitat
Alumnat de secundària i adolescents.

Objectius
• Sensibilitzar i donar eines per prevenir les relacions abusives en l’àmbit de la parella entre
els i les joves.
• Posar en evidència la construcció social i històrica de l’amor en general, i de l’amor romàntic
en particular i dels mites que el conformen.
• Promoure en les noies i els nois la capacitat d’identificar i valorar críticament els tipus d’amor
que transmeten les cançons i sèries televisives que solen escoltar i mirar.
• Transmetre els indicadors de violència en la parella, per facilitar la seva detecció i prevenció.
• Promoure entre els nois i noies l’establiment de relacions amoroses respectuoses i lliures
de violència.
Continguts
• Amor romàntic i expectatives vers l’amor.
• Relacions tòxiques.
• El cicle de la violència masclista.
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CONTRA EL MASCLISME/LGTBIFÒBIA

«Prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Assetjament, Prejudicis, Intimitat
Alumnat de secundària i adolescents.

Objectius
• Promoure la reflexió entre els nois i noies sobre els criteris amb els que seleccionen als seus
amics i als ciberamics .
• Reforçar el criteri de la intimitat personal i valorar els riscos de l’exposició pública.
• Donar eines de resposta a les provocacions i ciberprovocacions.
Continguts
• Assetjament, bullying i stalking
• Ciberassetjament: sexual, grooming, teasing…
• Dret a la intimitat en entorns virtuals.
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PER LA DIVERSITAT CULTURAL

«Convivència en la diversitat»
Modalitat

Curs

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

Entre 10 i 20 hores (adaptable)
Diversitat, Discriminació,
Interseccionalitat
Professorat d’educació primària i
secundària en general.

Objectius
• Aportar eines teòriques i pràctiques per entendre la complexitat de la diversitat.
• Promoure un enfocament interseccional de la diversitat i les seves conseqüències concretes
a diferents contexts.
• Conèixer eines i experiències de gestió positiva de la diversitat a través de la metodologies
innovadores.
Continguts
• Diversitat: repte i oportunitat
• Diversitat cultural
• Diversitat de gènere
• Diversitat funcional (discapacitat)
• La Diversitat des d'una mirada interseccional
• Metodologies innovadores d’intervenció
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PER LA DIVERSITAT CULTURAL

«El calaix dels records»
Modalitat

Taller / Espai de diàleg

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Migracions, Estereotips, Rumors
Gent gran no dependent.

Objectius
• Conèixer experiències de migració del passat.
• Comparar les migracions d’abans i d’ara.
• Reflexionar sobre els estereotips i rumors que es diuen sobre les persones immigrades.
Continguts
• Moviments migratoris importants de la història.
• Característiques generals dels processos migratoris.
• Trets de les migracions recents a Catalunya.
• Fases clau dels processos migratoris.
• Dimensió humana de les migracions.
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PER LA DIVERSITAT CULTURAL

«I tu com ho veus?»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau

2 hores (adaptable)

Persones
destinatàries

Migracions, Estereotips, Punts de vista
Alumnat de Primària i Secundària,
persones adultes i gent gran no
dependent.

Objectius
• Parlar sobre la immigració a partir d’objectes quotidians procedents de diferents llocs.
• Aprendre que hi ha moltes maneres de veure les coses.
• Desmuntar estereotips sobre els països de procedència dels objectes i dels seus habitants.
Continguts
• Diversitat i diferencia.
• Estereotips i prejudicis sobre la diversitat d’origen.
• Les diferents posicions perceptives
• Ningú té la raó absoluta.
Informació addicional
• Vídeo
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PER LA DIVERSITAT CULTURAL

«Iguals i diferents»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

1 hora (adaptable)
Diversitat, Identitat, Respecte
Alumnat de 1er i 2on de Primària.

Objectius
• Valorar les diversitats en general, amb èmfasi en la sexual i de gènere i en la d’origen i
cultural.
• Promoure una mirada positiva de la diversitat i la capacitat de valorar la seva riquesa.
• Reconèixer els diferents aspectes que conformen les identitats de les persones, la barreja
de la qual fa que siguem persones úniques.
Continguts
• Diversitats en un sentit ampli.
• Diversitat afectiva, sexual i de gènere.
• Diversitat d’origen i cultural.
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PER LA DIVERSITAT CULTURAL

«Famílies Mil»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

1 hora (adaptable)
Diversitat, Famílies, Cohesió
Alumnat de 3er i 4art de Primària.

Objectius
• Reconèixer la diversitat familiar des d’una perspectiva molt àmplia, realista i lliure de
prejudicis.
• Valorar positivament la riquesa de la diversitat que habita en la història de cada persona,
com a resultat dels seus orígens i relacions familiars de base.
• Identificar els elements comuns en les nostres històries familiars, com a elements promotors
d’empatia i cohesió.
Continguts
• Diversitat de famílies.
• Diversitat sexual i de gènere.
• Diversitat d’origen i cultural.
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PER LA DIVERSITAT CULTURAL

«Stòpics»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

1 hora (adaptable)
Prejudicis, Estereotips, Racisme
Alumnat de 3er, 4art, 5è i 6è de
Primària.

Objectius
• Identificar els estereotips i prejudicis que circulen sobre algunes diversitats.
• Promoure una actitud d’empatia amb totes les persones, en especial aquelles que sovint
són percebudes de manera estereotipada.
• Conèixer diferents accions i actituds que ens ajuden a desmuntar els estereotips i a
respectar a totes les persones.
Continguts
• Estereotips, prejudicis i rumors.
• Sexisme, lgtbifòbia.
• Racisme, xenofòbia.
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CONTRA LA XENOFÒBIA, EL RACISME I ELS RUMORS

«Vacuna’t contra els rumors»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau

2 hores (adaptable)

Persones
destinatàries

Rumors, Migracions, Discriminació
Persones joves, adultes i grans no
dependents.
Personal tècnic d’ajuntaments i entitats
socials.
Educadores en un sentit ampli.

Objectius
• Definir i explicar el funcionament dels rumors.
• Identificar els principals rumors que circulen actualment sobre les persones immigrades.
• Conèixer quatre eines per qüestionar, aturar i desmuntar els rumors.
Continguts
• Teoria dels Rumors.
• Els rumors com a virus.
• Definició, fórmula i funcionament dels rumors.
• Origen dels rumors.
• Desmuntar rumors.
• La Vacuna Antirumors.
Informació addicional
• Vídeo
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CONTRA LA XENOFÒBIA, EL RACISME I ELS RUMORS

«Rumors de pedra»
Modalitat

Activitat de carrer

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

Entre 2 i 3 hores (adaptable)
Migracions, Discriminació, Estereotips
Alumnat de primària i secundària.
Ciutadania en general.

Objectius
• Identificar els rumors com a murs que ens separen.
• Reconèixer els estereotips i rumors que tenim sobre les persones immigrades.
• Reconèixer les conseqüències negatives dels rumors.
Continguts
• Estereotips i rumors sobre la immigració.
• Causes de les migracions.
• Posicions perceptives.
• Origen dels rumors.
• Convivència intercultural positiva.
Informació addicional
• Vídeo per format alumnat secundària
• Vídeo per format ciutadania
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CONTRA LA XENOFÒBIA, EL RACISME I ELS RUMORS

«Stop Islamofòbia»
Modalitat

Curs / Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

Entre 2 i 8 hores (adaptable)
Islam, Estereotips, Discriminació
Personal
tècnic
d’administracions
locals i/o entitats socials.

Objectius
• Oferir una perspectiva crítica sobre la islamofòbia: el seu origen, continguts, funcionament i
conseqüències.
• Oferir una mirada complexa i diversa de l’islam fugint dels estereotips i prejudicis amb els
que sovint és percebut.
• Visibilitzar bones pràctiques i eines per desmuntar els estereotips i rumors sobre l’Islam i les
persones musulmanes.
• Promoure el valor de la convivència intercultural.
Continguts
• Islamofòbia, definició, origen i continguts.
• Islamofòbia als mitjans de comunicació i les xarxes socials.
• Llibertat religiosa, un Dret Humà.
• Estereotips, prejudicis i rumors sobre les persones musulmanes.
• Bones pràctiques per aturar la islamofòbia.
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CONTRA LA XENOFÒBIA, EL RACISME I ELS RUMORS

«Recepta Antirumors»
Modalitat

Activitat de carrer

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Migracions, Estereotips, Discriminació
Alumnat de primària i secundària.
Ciutadania en general.

Objectius
• Promoure la reflexió de la ciutadania sobre els efectes negatius dels estereotips i rumors.
• Reconèixer la responsabilitat que tenim tots i totes per a contribuir a una bona convivència
als nostres barris.
• Oferir pensaments, actituds i pràctiques que fomentin una visió positiva de la diversitat
intercultural per tal de construir plegades una ciutat compartida, plural i diversa.
Continguts
• Estereotips i rumors sobre la immigració.
• Causes de les migracions.
• Posicions perceptives.
• Origen dels rumors.
• Convivència intercultural positiva.
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TEMÀTICA TRANS*

«Educatrans*»
Modalitat

Curs

Durada
Conceptes
clau

Entre 3 i 15 hores (adaptable)
Infància i adolescència Trans*,
Acompanyament, Escola i Lleure
Persones educadores en un sentit
ampli.
Professorat
d’infantil,
primària
i
secundària (idealment claustres d’un
mateix centre).
Educadores de lleure.

Persones
destinatàries

Objectius
• Identificar el sistema sexe-gènere i el binarisme de gènere.
• Identificar i conèixer les necessitats del col·lectiu trans*.
• Traspassar eines per acompanyar l’alumnat trans* des de l’escolta activa.
• Reflexionar sobre les diferents maneres de ser trans*.
Continguts
• Sistema sexe-gènere i les seves conseqüències.
• Realitats trans* diverses.
• Necessitats de les persones trans*, especialment menors.
• Eines per a l’acompanyament d’alumnat trans* i les seves famílies.
• Criteris per abordar el tema trans* als centres educatius.
• Recursos i bones pràctiques.
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TEMÀTICA TRANS*

«Mirades trans*»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

1,5 hores (adaptable)
Experiències Trans*, Prejudicis,
Transfòbia
Alumnat d’ESO i Batxillerat.

Objectius
• Reconèixer la diversitat de gènere com un fet que forma part de la humanitat.
• Identificar els estereotips i prejudicis sobre les persones trans*.
• Reflexionar sobre les conseqüències de la transfòbia i la transmissogínia.
• Sensibilitzar l’alumnat per generar espais trans-inclusius i lluitar contra els discursos d’odi.
• Conèixer referents positius de persones trans diverses.
Continguts
• El fet trans* arreu del món.
• La comunitat trans* a Espanya.
• Sistema sexe-gènere. Concepte i tipologies.
• Diversitat de les identitats de gènere.
• Diversitat de l’expressió de gènere.
• Despatologització de les persones trans*.
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TEMÀTICA TRANS*

«Trans*-Forma’t»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau

Entre 2 i 3 hores (adaptable)
Experiències Trans*, Atenció a la
diversitat, Administracions públiques
Personal tècnic i d’atenció a la
ciutadania de les administracions
públiques.

Persones
destinatàries

Objectius
• Identificar el sistema sexe-gènere i el binarisme de gènere.
• Identificar i conèixer les necessitats del col·lectiu trans* davant l’administració pública.
• Tenir eines i coneixements específics per poder fer un bon acompanyament a les demandes
de les persones trans*.
• Reflexionar sobre com incorporar la realitat trans* a les administracions.
Continguts
• Sistema sexe-gènere i les seves conseqüències.
• Realitats trans*: context, conceptes clau i diversitat.
• Necessitats de les persones trans* davant les administracions.
• Eines, protocols i lleis per garantir la igualtat de tracte.
• Criteris per acompanyar i atendre les persones trans*.
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TEMÀTICA TRANS*

« Autoestima’t»
Modalitat

Cicle de Tallers

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

5 sessions de 2 hores (adaptable)
Experiències Trans*, Models de
corporalitat, Autoestima
Persones trans* de 16 anys en
endavant.

Objectius
• Identificar els canons cis-normatius corporals.
• Ser conscients de com ens afecta la cis-normativitat.
• Conèixer diferents models de corporalitat.
• Visió crítica sobre la normativitat corporal i donar eines per trencar amb la cis-normativitat.
• Reflexionar sobre els avantatges i desavantatges de tenir corporalitats no normatives a la
nostra societat.
• Crear un espai segur per compartir experiències i fer comunitat.
• Aprendre i compartir les diferents maneres de ser trans* i viure el cos.
Continguts
• Autoestima corporal.
• Discriminacions i opressions corporals que imposa la cis-normativitat.
• Cossos no normatius i dissidència corporal alternativa.
• Cos i vulnerabilitat.
• Cos i moviment.
• Més enllà del binarisme de gènere.
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TEMÀTICA TRANS*

«Vincles-T*»
Modalitat

Espai de trobada

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Experiències Trans*, Transició
secundària, Entorn afectiu
Famílies i entorn afectiu de persones
trans*.

Objectius
• Identificar el sistema sexe-gènere i el binarisme de gènere.
• Identificar i conèixer les necessitats del col·lectiu trans*.
• Tenir eines i coneixements específics per poder fer un bon acompanyament a les demandes
de les persones trans*.
• Reflexionar sobre les diferents maneres de ser trans*.
• Oferir un espai per a poder compartir experiències de la transició secundària.
Continguts
• Sistema sexe-gènere i les seves conseqüències.
• Realitats trans*: context, conceptes clau i diversitat.
• Necessitats de les persones trans*.
• Criteris per acompanyar i atendre les persones trans*.
• Eines i estratègies per fer una transició secundària.
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MASCULINITAT

«Ben posats»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

2 hores (adaptable)
Reflexionar sobre la masculinitat,
Sentir-se home, Autoestima
Adolescents, joves i persones adultes

Objectius
• Identificar els valors de la masculinitat hegemònica.
• Ser conscients com ens afecta la masculinitat.
• Conèixer diferents models de masculinitat.
• Descriure els valors de masculinitats alternatives.
• Reflexionar sobre els avantatges i desavantatges de ser home a la nostra societat.
Continguts
• Estereotip hegemònic de la masculinitat.
• Els 4 elements de la masculinitat tradicional.
• Masculinitat i vulnerabilitat.
• Masculinitats alternatives.
• Més enllà del binarisme de gènere.
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MASCULINITAT

«Ben posats»
Modalitat

Formació

Durada
Conceptes
clau

15 hores (adaptable)
Reflexionar sobre la masculinitat,
Sentir-se home, Autoestima
Personal docent, personal tècnic
d’administracions públiques, personal
d’entitats socials, ciutadania en
general.

Persones
destinatàries

Objectius

•
•
•

Explorar el caràcter construït de la masculinitat.
Identificar els valors de la masculinitat hegemònica.

Identificar les conseqüències individuals, interpersonals i socials de la masculinitat
hegemònica o tradicional.
• Reflexionar en profunditat sobre els avantatges i desavantatges de ser home a la nostra
societat.
• Conèixer diferents models de masculinitats, més enllà dels “blancs/europeus”.
• Descriure els valors de masculinitats alternatives.
Continguts

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estereotip hegemònic de la masculinitat.
Masculinitat i vulnerabilitat.
Masculinitat i emocions.
Masculinitat i tasques de cures
Masculinitat i poder
Masculinitats alternatives.
Masculinitats no blanques / no europees.
Més enllà del binarisme de gènere.
Jugant amb les masculinitats: performativitat
Referents i recursos
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EN FAVOR DELS DRETS HUMANS

«Defensores dels Drets Humans»
Modalitat

Taller

Durada
Conceptes
clau
Persones
destinatàries

Entre 1 i 2 hores (adaptable)
Drets Humans, Injustícia, Desigualtats
Alumnat d’educació primària,
secundària i batxillerat.

Objectius
• Reconèixer la importància de la defensa dels drets humans en el nostre dia a dia.
• Conèixer la vida i lluita d’algunes persones defensores de Drets Humans d’arreu del món.
• Identificar els elements claus d’alguna d’aquestes lluites i la seva connexió amb la realitat
del jovent del municipi.
Continguts
• Drets Humans i la seva vulneració.
• Justícia i responsabilitat compartida.
• Desigualtats i discriminacions.
• Lluites pels drets humans arreu del món.
Informació addicional
• Projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”.
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