EDUCACIÓ EN VALORS: CIUTADANIA, EQUITAT I
PARTICIPACIÓ
CONSTRUIM LA NOSTRA IDENTITAT
FORMAT
Taller
PROGRAMA
Programa del Pla d’Igualtat per promoure la coeducació en tots els nivells educatius
fomentant la transmissió de valors lliures d’estereotips
DESTINATARIS
Alumnat de primer cicle de l’ESO i PQPI
CALENDARI
Al llarg del curs, aprofitant les diades de sensibilització per una societat més igualitària
i lliure de violència de gènere, mesos de novembre i març.
DURADA ESTIMADA
Una sessió de 2 hores
OBJECTIUS
• Conèixer i qüestionar rols i estereotips de gènere.
• Fomentar en els més joves el debat i la reflexió entorn a la desigualtat de
gènere present en la nostra societat.
• Analitzar la diferenciació d’espais, ocupacions, aficions, valors, etc., assignats a
homes i dones.
• Relacionar el fenomen de les violències envers les dones amb la construcció
de les identitats de gènere i el procés d’autonomia de les dones.
CONTINGUTS
Identitat sexual, gènere, opcions sexuals, heteronormalitat, homofòbia, lesbofòbia i
transfòbia.
¿Com es dóna la violència per opció sexual? Claus per a la seva identificació.
¿Què es la diversitat sexual? Apoderament de les sexualitats minoritzades. Estratègies
col·lectives i xarxes de suport contra les discriminacions per motius d’identitat sexual.
METODOLOGIA
Utilització d’una metodologia participativa per tal de crear un espai educatiu
d’intercanvi i aprenentatge en grup. Eines que s’utilitzen:
- dinàmiques de grup: baròmetre, semàfor, etc.
- anàlisi d’anuncis publicitaris, cançons, sèries i/o pel·lícules
- confecció de mapes conceptuals
- elaboració de materials col·lectius i en positiu per deixar a l’aula
LLOC DE REALITZACIÓ
Aula del centre educatiu en horari lectiu
RECURSOS
Humans: Cooperativa Candela

Econòmics: El cost del taller és de 220 euros que assumeix l’Ajuntament en la seva
totalitat .
OBSERVACIONS
Cal que el tutor/a sigui present a l’activitat. Abans de realitzar la sessió és interessant
compartir amb aquesta persona la realitat de la classe per aconseguir una millor
aproximació a la realitat dels participants.
INFORMACIÓ
Departament d’igualtat . igualtat@montornes.cat
INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

