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L’armari peLs abrics
Treballant la diversitat sexual i de gènere amb infants i joves

OBJECTIUS

CONTINGUTS

METODOLOGIA

PERSONES DESTINATARIS/ES

EQUIPAMENT NECESSARI

DURADA

Aquesta formació vol potenciar la integració de la diversitat afectiu-sexual i de gènere en la tasca educativa, gene-
rant un ambient possibilitador i de suport pel conjunt d’infants i joves en la seva diversitat. També capacitarem als i 
les professionals per donar resposta a discriminacions i violències LGBTfòbiques, un fenomen complex que sovint es 
veu agreujat per la manca d’eines de les famílies i els/les professionals. 

•	 Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i dels abusos contra el jovent LGTBI.
•	 Revisar els propis prejudicis i falses creences sobre la diversitat sexual i de gènere.
•	 Detectar dinàmiques masclistes, androcèntriques i heteronormatives en la interacció amb infants i joves, a l’aula, 

en el equips de treball i els centres.
•	 Ser capaç d’afavorir un ambient respectuós amb la diversitat sexual i de gènere.
•	 Aprendre a detectar l’assetjament, intervenir i derivar correctament.

•	 Sistema sexe-gènere-desig, androcentrisme, misogínia, heteronormativitat i construcció social de les sexualitats.
•	 La	transexualitat,	les	experssions	de	gènere	no	normatives	i	el	gènere	fluid.	Cisnormativitat	i	binarisme.
•	 La realitat de les persones LGTBI. Discriminació i LGBTfòbia. 
•	 Evolució dels drets de les persones LGTBI.Marc normatiu actual i políques per la diversitat sexual i de gènere.
•	 Vulnerabilitat dels i les joves LGTBI: Bullying LBTBIfòbic. Estudis, estadístiques i invisibilitat. Pautes d’intervenció.
•	 Estratègies per desenvolupar un ambient respectuós i segur per a les persones LGTBI.
•	 Recursos educatius i eines per l’acompanyament de joves.

Per	tal	de	generar	aprenentatges	significatius,	fomentem	la	reflexió	individual	i	grupal	així	com	el	treball	vivencial.	
Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives. 
De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la seva 
intervenció directa amb infants i joves.

Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, joventut, igualtat, socio-comunitari i altres similars.

Aula gran, ordinador, canó, altaveus i pissarra.

Depenent	de	les	necessitats	d’aprofundiment	del	grup	oferim	cursos	des	de	8	hores	fins	a	30	hores.

Formacio i acompanyament per a proFessionals i entitats


