
 

 

Curs on line 

REPENSAR LES MASCULINITATS 

Transformar les masculinitats com estratègia per a la prevenció de la violència de gènere 

des d'una prespectiva feminista 

 

Repensar i transformar les masculinitats i la forma de ser homes és un gran repte i necessitat 

social per tal de prevenir les violències de gènere. En aquest curs aprofundirem sobre la 

construcció de les masculinitats a occident, sobre les alternatives a aquests models de 

masculinitat patriarcal i masclista, i en les estratègies i formes que podem adquirir per ajudar a 

transformar-les o a transformar-nos de forma respectuosa, curosa, justa i igualitària.  

 

Dates: 4 setmanes (del 2 al 29 de novembre) 

Hores: 20 hores a certificar, es calcula una dedicació de 5h/ setmana 

Lloc: Plataforma d'educació online Campus e-sberla  

Preu: Gratuït 

 

Destinataris/àries: Persones interessades en qüestions de gènere, prevenció de la violència 

de gènere i noves masculinitats. No cal coneixement previ. 

 

Estructura i metodologia:  

Cada setmana constarà d'un dossier didàctic descarregable amb el contingut de la setmana, 

un exercici escrit que serà corregit per la mentora assignada, i debat dinamitzat al fòrum 

sobre la temàtica treballada. Cada participant tindrà una mentora que li farà un seguiment 

personalitzat per mail dels exercicis al llarg del curs. 

 

Continguts: 

 

· Mòdul 1: Introducció a la perspectiva de gènere  

En aquest primer apartat volem introduir als i les participants del curs a un llenguatge, teories i 

perspectives de gènere bàsiques i essencials per poder adquirir una mirada amb perspectiva 

de gènere, i partir d'unes mateixes definicions i perspectives que ens acompanyaran al llarg de 

tot el curs. En aquesta introducció focalitzarem els exemples principalment en la qüestió de les 

masculinitats. 

 

· Mòdul 2: La construcció social i cultural de la masculinitat a Occident 

En aquesta segona part ens aproximarem a què és ser “un home de veritat” a Occident. No 

només cal entendre que el fet de ser home és quelcom que ho determina els gens, sinó que el 

que acaba determinant l'expressió i desenvolupament del gènere masculí és fruit de tota una 

cultura, mites, història, dinàmiques, imatges, prejudicis i símbols que ens acaben construint 

com a homes. A través de diverses perspectives (sociològica, antropològica i psicològica) ens 

http://www.esberla.cat/formacions.html


 

aproximarem a entendre la masculinitat a Occident, els seus pilars, imatges, riscos, privilegis, 

sancions... 

 

· Mòdul 3: Transgredint la masculinitat: gays, trans*, noves masculinitats... 

En aquesta setmana ens endinsarem en les transgressions de les masculinitats hegemòniques 

que s'han donat arreu del món i les estratègies que aquestes ens ofereixen per tal de prevenir 

la violència de gènere: apoderament emocional, vincles amb el feminisme, autoestima i 

autoimatge, eines de comunicació no violenta, ètica de la cura, corresponsabilitat, paternitats 

responsables, moviments d'homes, relacions sexoafectives sanes i lliures, etc. 

 

· Mòdul 4: Posant en pràctica eines i estratègies per treballar les masculinitats 

Després del recorregut teòric de les setmanes prèvies, aquesta setmana es treballaran eines 

personals i col·lectives concretes per abordar les masculinitats amb la finalitat de prevenir la 

violència de gènere: cultura de pau, comunicació no violenta, teatre de l'oprimit, treball 

 

Calendari 

· 2 al 8 de novembre: Mòdul 1 

· 6 al 15 de novembre: Mòdul 2 

· 13 al 22 de novembre: Mòdul 3 

· 20 al 29 de novembre: Mòdul 4 

 

Docència: Ulleres per esquerrans 

· Mariona Zamora Juan: Antropòloga Social i Cultural, especialitzada en gènere i 

sexualitats. Sòcia fundadora de la cooperativa L'Esberla, on coordina l'àrea de formacions i 

formadora i facilitadora de tallers sobre gènere, feminismes i coeducació. Blogger i 

formadora d'Ulleres per Esquerrans. 

· Amat Molero Borràs: Educador social i facilitador/formador en Masculinitats, Gènere, 

Educació per l'Amor i Diversitat Funcional. Blogger i formador d'Ulleres per Esquerrans, i 

redactor al blog d'Educació Crítica. 

 

Inscripcions: del 13 d'octubre fins el 23 d'octubre de 2015 

A través del formulari que trobareu al bloc: hptt://www.igualtatsantboi.cat/ 

 

Per a més informació: 

Centre de Recursos i Documentació de les Dones 

crdones@santboi.cat 

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

 

Places limitades, accés per ordre d'inscripció (En cas de manca de places tindran preferència les 

persones empadornades a Sant Boi de Llobregat) 

http://ulleresperesquerrans.com/
http://www.esberla.cat/
http://ulleresperesquerrans.com/
http://ulleresperesquerrans.com/
http://educaciocritica.blogspot.com.es/
http://www.igualtatsantboi.cat/

