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ACTIVITATS
PER EDUCAR
EN IGUALTAT
Des del CRDD oferim xerrades
i tallers gratuïts adreçats a la
comunitat educativa per tal
de fomentar la igualtat, el
respecte per la diversitat i
la prevenció de les violències
masclistes.

ACTIVITATS PER EDUCAR EN IGUALTAT

ALUMNAT
LA MALETA
COEDUCATIVA

DIVERSITAT SEXUAL,
AFECTIVA I DE GÈNERE

Proposta coeducativa, destinada
a l’alumnat d’infantil i primària
consistent en la realització
d’activitats proposades a partir de
la lectura de contes no sexistes,
seleccionats per cada nivell d’edat.

Taller que gira en torn la diversitat
sexual, afectiva i de gènere,
promovent una mirada positiva
i enriquidora, amb l’objectiu
de prevenir la discriminació i
l’assetjament escolar per raó
d’orientació sexual, identitat o
expressió de gènere.

Objectius:

Ț Trencar els estereotips de
gènere

Ț Oferir una visió crítica de

les relaciones entre homes
i dones

Objectius:

Ț Sensibilitzar l’alumnat vers el

reconeixement i l’acceptació de
la diversitat sexual, afectiva i de
gènere

Ț Afavorir la corresponsabilitat

Ț Saber distingir entre identitat

Ț Visibilitzar les aportacions

Ț Valorar críticament la influència

Ț Afavorir el respecte a la

Ț Fomentar actituds no

i la valoració de les tasques de
cura
i lideratges de les dones

diversitat i el desenvolupament
de l’autoestima

de gènere, expressió de gènere i
preferències sexuals.
de l’entorn social

discriminatòries envers les
persones LGTBI

Ț Donar a conèixer el Punt
A qui s’adreça?

Ț Centres educatius d’infantil i

d’Informació i Assessorament
LGTBI+ (SAI) (servei municipal)

primària. Entitats de lleure

A qui s’adreça?

Ț Centres educatius de primària i
secundària. Entitats de lleure

ACTIVITATS PER EDUCAR EN IGUALTAT

FAMÍLIES
AMOR ROMÀNTIC
I RELACIONS DE PARELLA

COEDUCACIÓ
PER A FAMÍLIES

Taller adreçat a joves per
treballar el mite de l’amor romàntic
i les relacions de parella des d’una
perspectiva de gènere, amb
l’objectiu de prevenir les relacions
abusives i tenint com a marc de
referència la campanya
‘Això no és amor’.

Tallers de formació per a famílies
per tal d’oferir eines i recursos
per a educar d’una manera
respectuosa i lliure d’estereotips.

Objectius:

Ț Dismitificar el mite de l’amor
romàntic

Ț Trencar estereotips de gènere
Ț Prevenció de les relacions

abusives i les violències
masclistes entre la població jove

Ț Oferir eines per detectar

situacions afectives d’abús
entre els i les joves.

A qui s’adreça?

Ț Centres educatius secundària.

Objectius:

Ț Revisar els propis estereotips
i creences adquirides en la
socialització de gènere

Ț Identificar els estereotips i

desigualtats de gènere dins
l’àmbit escolar i familiar

Ț Reflexionar sobre el model de
corresponsabilitat en l’àmbit
familiar

Ț Conèixer els recursos
coeducatius

A qui s’adreça?

Ț Centres educatius d’infantil i
primària. Entitats de lleure

Entitats de lleure

TALLERS I XERRADES

LA MALETA COEDUCATIVA

PROFESSIONALS
COEDUCACIÓ:
LA IGUALTAT COM A PRINCIPI
EDUCATIU
Tallers de formació especialitzada
per als equips professionals dels
centres educatius i de l’educació
no formal, amb la finalitat de
desenvolupar les capacitats
necessàries per a incorporar
la perspectiva de gènere en la
metodologia i funcionament diari i
promoure una educació no sexista.
Objectius:

Ț Identificar les desigualtats de

COM
SOL·LICITAR-LA?

gènere en diferents àmbits
i detectar comportaments
sexistes propis i aliens.

Ț Reflexionar sobre la importància
de la igualtat d’oportunitats
i identificar elements de
transmissió de rols que la
garanteixin.

Ț Integrar d’una manera

transversal el principi d’igualtat
en l’activitat, gestió, organització
dels centres educatius.

Grups destinataris:

Ț Professorat d’escoles bressol i de
les estapes d’educació infantil,
primària, secundària, formació
professional i batxillerat

Web:
A través del formulari
que trobaràs al
igualtatsantboi.cat
Correu electrònic:
crdones@santboi.cat
Telèfon:
93 635 12 00 ext: 156 / 153
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