
Mirades creuades. 
Curs per la incorporació de la perspectiva de gènere intercultural.

PERSONES DESTINATARIS/ES

DURADA

 • Promoure un canvi organitzacional cap a l’equitat, la inclusió i la gestió positiva de les diversitats, que 
contempli una mirada complexa de les relacions de poder i de com afecten a les vivències de persones i 
grups.     

 • Analitzar les situacions d’opressió-privilegis de forma interseccional, més enllà d’una suma d’eixos.
 • Conèixer diferents aproximacions a la comprensió de les dinàmiques de poder i com afecten les vivències 

subjectives.
 • Identificar dinàmiques d’exclusió a l’entitat els nivells polític, estructural i cultural.
 • Generar eines de transformació

CONTINGUTS

OBJECTIUS

 • Normativitats i desigualts de gènere, orientació sexual, ètnia i religió.
 • La interseccionalitat, una forma de comprendre opressions i privilegis. Revisió personal i diagnòstic de l'entitat.
 • La interseccionalitat, la forma en que experimentem els nostres privilegis i opressions. Revisió personal i diag-

nòstic de l'entitat.
 • La interseccionalitat: una pràctica possible a la intervenció social? 
 • El canvi organitzacional cap a models inclusius i amb gestió positiva de les diversitats. Reptes i propostes.

METODOLOGIA

Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball viven-
cial. Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives. 
De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones i entitats partici-
pants.

En aquest curs entrenarem la mirada interseccional alhora d’analitzar les dinàmiques de poder presents en les 
nostres entitats, relacions i vivències pròpies. Farem un diagnòstic interseccional dels àmbits polític, estructural 
i cultural de la nostra entitat i aportarem eines concretes d’actuació i millora des de les perspectives de gènere 
feminista i intercultural. 

Entitats, organitzacions, col·lectius, empreses de l'àmbit social.

Depenent de les necessitats d’aprofundiment del grup oferim des de 4 hores fins a 30 hores.

EQUIPAMENT NECESSARI

Aula gran, ordinador, canó, altaveus i pissarra.

FORMACIO Y ACOMpAnYAMent peR A pROFessIOnAls I entItAts


