Proposta curs online «Educació amb perspectiva de gènere i feminista» novembre 2018
Centre de Recursos i Documentació de les Dones de Sant Boi de Llobregat

CURS ONLINE
EDUCACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE I FEMINISTA

ASPECTES TÈCNICS
Durada: 4 setmanes (del 5 de novembre al 2 de desembre de 2018)
Dedicació dels i les participants: 5h / setmana
Lloc: Plataforma d'educació online Campus e-sberla
Persones destinatàries: Persones vinculades al món educatiu (formal i no formal) o interessades en
l'educació i la criança. No cal coneixements previs sobre feminisme i gènere. Màxim 20 participants.

CONTINGUT
En l'educació (tant formal com no formal) ens trobem constantment amb molts reptes i conflictes educatius
que estan completament relacionats amb qüestions de gènere i amb la cultura patriarcal en la que estem
immerses. La homofòbia, la reproducció dels estereotips de gènere d'educadors i infants/joves, la mala
distribució de les tasques entre educadores, el predomini d'allò masculí dins les activitats o la manca de
consciencia dels privilegis i el poder són alguns dels exemples que solen succeir i que generen malestar i
desigualtats intrapersonals i grupals. Què podem fer davant de tot això?

L'educació amb perspectiva de gènere i feminista ens dóna eines i visions per afrontar els processos
educatius i ens ajuda a prendre consciència de com treballar de forma explícita i implícita les qüestions de
gènere. Alhora, incorporar aquesta visió ens ofereix la oportunitat d'analitzar tot el que ens envolta i a
nosaltres mateixes sent conscients de desigualtats, injustícies o temes a treballar que anteriorment estaven
invisibilitzats o no els hi paràvem atenció.

En aquest curs volem apropar-vos a diverses perspectives pedagògiques i oferir-vos recursos per treballarvos com a educadores i eines per desenvolupar pràctiques educatives amb perspectiva de gènere i feminista.

MÒDULS
1: Posant-nos les ulleres liles
•
•
•

Introducció: conceptes bàsics de la perspectiva de gènere
Separant el gra de la palla: com aplicar aquesta visió a l'educació en el lleure
De-generar el treball interior
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2: Ara sí, al gra!
•
•
•
•

Coeducació: però això no estava passat de moda?
Pedagogia Queer: com potenciar totes les diversitats
Pedagogies feministes: per triar i remenar
Pedagogies trans*: o com encarnar aquest batibull d'idees

3: Estratègies i recursos per l'educadora
•
•
•

Reptes i conflictes de l'educadora que porta ulleres liles
Estratègies i competències pedagògiques
El treball interior per construir-se com a agent de transformacions

4: Treballant el gènere amb infants i joves
•
•
•

Reptes i conflictes que poden aparèixer al grup (LGTBIfòbies, desigualtats de gènere, apoderament en
les diversitats...!)
Diagnosi i detecció de necessitats
Creació d'objectius, programació i avaluació amb perspectiva de gènere

FORMADORES/MENTORES
Mariona Zamora Juan: Antropòloga Social i Cultural, especialitzada en gènere, teoria feminsita i polítiques
públiques a l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Gènere. Sòcia fundadora de la cooperativa L'Esberla,
d'educació, formació i participació comunitària. Coordinadora de l'àrea de formacions, i és formadora i
facilitadora en l’àmbit de 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; especialitzat en masculinitats i prevenció de violències de gènere. Ha treballat a entitats
com el Safareig, el Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat i Fil a l'Agulla. Actualment s'està formant en
Treball de Processos a l'Institut de Treball de Processos. Blogger i formador d'Ulleres per Esquerrans, i
redactor al blog d'Educació Crítica.

ESTRUCTURA I METODOLOGIA
Cada setmana constarà d'un dossier didàctic descarregable amb el contingut de la setmana (amb els
conceptes teòrics bàsics, els debats actuals, eines i estratègies, exercicis personals breus i enllaços a
materials d'interès per ampliar el coneixement), 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.
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AVALUACIÓ I CERTIFICAT
L'avaluació dels aprenentatges del curs es farà mitjançant dos exercicis individuals i dos exercicis
cooperatius; els exercicis individuals rebran un feedback personalitzat. Per obtenir el certificat del curs cal
realitzar 3 dels 4 exercicis.
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