
 

 

Curs on line 

LGTBIQ I ALTRES ESPÈCIES PER CATALOGAR   

Introducció a la diversitat afectivo-sexual i de gè nere des d'una perspectiva feminista  

En aquest curs farem una immersió als principals conceptes i perspectives que ens ajuden a entendre què 

és la diversitat en el terreny de la sexualitat i de les identitats de gènere. També veurem còm funciona 

l'homofòbia i totes les discriminacions vinculades a la diversitat de gènere i plantejarem eines personals i 

col·lectives per prevenir-les.   

 

Dates : De 31 d'octubre al 27 de novembre de 2016  

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

Lloc : http://www.esberla.cat  

Preu: Gratuït 

 

Destinataris/àries: Persones interessades en temes vinculats a les desigualtats de gènere i a 

la diversitat afectivo-sexual i de gènere. 

 

Estructura i continguts: 4 mòduls, cadascún dels quals tindrà una setmana de durada i en els 

quals caldrà participar a l'espai de debat i realitzar un exercici sobre els continguts treballats. 

 

Mòdul 1: Introducció a la perspectiva de gènere i a lfabetització LGTB  

Mòdul 2: Desmuntant els armaris propis 

Mòdul 3: Bricolatges col·lectius 

Mòdul 4: Eines per a la intervenció per eradicar l' homofòbia, la bifòbia i transfòbia 

 

Calendari 

· 31 d'octubre al 6 de novembre: Mòdul 1  

· 5 al 13 de novembre: Mòdul 2 

· 12 al 20 de novembre: Mòdul 3 

· 19 al 27 de novembre: Mòdul 4 

 

Docència  

· Mariona Zamora Juan, Antropòloga social i cultural especialitzada en gènere, teoria 

feminista i polítiques públiques.  

· Amat Molero Borràs : Educador social especialitzat en maculinitats i prevenció de les 

violències de gènere. 

  

Inscripcions : del 18 al 25 d'octubre de 2016 

A través del formulari que trobareu al bloc: http://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  


