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Us presentem un curs que respon a la complexitat creixent de la nostra societat i a la necessitat de dotar-nos d’eines per 
al treball quotidià en escoles, espais d’educació no formal, entitats i d’altres serveis públics. Una formació a partir de la 
qual desenvolupar habilitats per a gestionar, des de la sensibilitat, molts conflictes i desigualtats que comprenen les rela-
cions quan es creuen els biaixos de gènere i d’origen. Treballarem de manera vivencial i a partir de recursos específics, 
adaptats a l’àmbit de treball de cadascú/una, per aprendre a combinar ambdues perspectives. Aquesta formació es 
realitza a partir de la col·laboració entre el Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA) i l’Associació Candela.

OBJECTIUS:

Desenvolupar una perspectiva interseccional que integri la perspectiva  de gènere i la perspectiva interculturalitat 
i que millori la nostra tasca d’atenció, educació i acompanyament  a diferent tipus d’usuàris/es.
Revisar les prenocions, estereotips i falses creences entorn les diferències i desigualtats de gènere i ètnia adquirides en 
la socialització i que afecten la nostra tasca professional.
Reflexionar sobre la construcció dels rols de gènere en la diversitat cultural.
Aprendre eines i estratègies de treball per aplicar la perspectiva interseccional.

CONTINGUTS:

1a Sessió
Interculturalitat i etnocentrisme.
La construcció de l’altra: d’exòtica a immigrant.
Models de feminitat i d’emancipació.
Gènere, violències i models des d’una perspectiva intercultural.

2a Sessió
Anàlisi del context actual.
Conceptes i anàlisi entorn el gènere: sistema, desigualtats, rols, estereotips i  violències.
La reproducció de les desigualtats i violències de gènere en la gent jove.
Revisió dels propis valors i biaixos de gènere.
Estratègies i activitats d’intervenció social amb perspectiva de gènere.

MIRADES CREUADES: CURS pER A LA INCORpORACIó DE LA pERSpECTIVA DE GèNERE I LA 
pERSpECTIVA INTERCULTURAL EN EL NOSTRE àMBIT DE TREBALL

http://www.centredestudisafricans.org


Associació Candela
C/Vall d’Ordesa, 12 baixos 

Barcelona 
Tlf: 93 1797092

NIF: G63508410
info@candela.cat
www.candela.cat

3a Sessió
Interseccionalitat: punt de trobada de les clivelles de gènere, origen i classe social.
La construcció dels rols de gènere en la diversitat.
Estereotips, imaginaris i dones migrants: exotisme, sensualitat,  submissió, animalitat.
Eines i recursos per aplicar la interseccionalitat.

METODOLOGIA: 

Dues de les tres sessions seran perquè cada entitat introdueixi els conceptes claus que entronquen la seva perspectiva de 
treball, aportant estratègies, conceptes, eines i dinàmiques per transmetre el coneixement acumulat en els anys d’experiència 
que les precedeixen. La tercera sessió serà conjunta i consistirà en una posada en comú de les dues mirades aplicades al 
treball quotidià dels i les assistents.

La metodologia inclou espais teòrics i espais participatius i vivencials. En qualsevol cas, les i els participants del curs tindran un 
paper clau en el desenvolupament de les sessions. Volem crear un espai d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. 

pERSONES DESTINATàRIES:

professionals de qualsevol àmbit. Especialment dirigit a professionals de l’àmbit social, sanitari i educatiu. 

DURADA:   12 hores. 

EQUIpAMENT NECESSARI:   Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a Internet.

Aquesta formació compleix els requisits per ser bonificada a través de la Fundació Tripartita. Per a més informació contacteu 
amb l’Associació Candela.


