
 

COEDUCAR DES DE L'EDUCACIÓ NO FORMAL 

Formació en treball grupal des de la perspectiva de  gènere 

 

Coeducar implica tenir present la diferent i desigual socialització que hem rebut les persones en 

funció de si hem estat educats com a homes o com a dones, per tal promoure el desenvolupament 

integral i lliure de les persones, transcendint les categoritzacions derivades del sistema sexe/gènere  i 

les violències que aquestes comporten.   

 

Concretament hi ha dos aspectes centrals a tenir en compte: La superació dels estereotips de 

gènere i el fet de donar valor al món considerat tradicionalment femení (el món “privat”, el món 

subjectiu). 

 

Dates : 14, 21, 28 d'octubre i 4 de novembre de 2015  

Horari : de les 10h a les 14h 

Lloc : Aula 104 de l'Olivera (Pl. Montserrat Roig, 1) 

Preu: Gratuït 

 

Destinataris/àries: 

Professionals de l'àmbit educatiu no formal  i/o vinculats al treball comunitari o de grups . 

 

Continguts : 

• Estereotips de gènere i les seves conseqüències per al desenvolupament de les persones. 

• Com influeix el gènere en els conflictes. 

• Marc teòric: què és la coeducació? Què té a veure amb la democràcia, la participació, 

l’atenció a la diversitat, les emocions i el sentiments, la cura de les persones i de l’escola i la 

gestió alternativa de conflictes? 

• Sexualitat i afectivitat: Gènere i sexualitat: els estereotips de gènere (feminitat I masculinitat), 

creences relatives a la sexualitat, creences relatives a l’amor. 

• Eines per incloure la perspectiva de gènere en la nostra tasca quotidiana. 

 

Docència: 

Cooperativa Fil a l'Agulla 

www.filalagulla.org 

 

Informació i inscripcions : fins el del 7 al 25 de setembre de 2015 

Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD) 

(Can Jordana, c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 635 12 00 ext. 156) 

Cal fer la inscripció a través del formulari que trobareu al blog del CRDD: 

www.igualtatsantboi.cat 

 

Places limitades, accés per ordre d'inscripció  


