QUAN EL GÈNERE COMENÇA A CAMINAR.
Eines per construir una educació feminista.
A partir d’una revisió personal aprendrem a identificar els valors i normes de gènere que transmetem quan estem
educant els més petits i petites. Als primers anys de vida, el rol de la persona educadora és especialment rellevant
i comporta una gran responsabilitat. En aquesta formació desenvoluparem eines i recursos per a treballar amb
infants de 0-6 i/o de 6-12 anys amb l’objectiu de promoure l'equitat i la bona gestió de les diversitats.
OBJECTIUS
- Reflexionar sobre la transmissió incoscient de valors, codis i normes de gènere en la tasca educativa.
- Detectar dinàmiques masclistes, androcèntriques i heteronormatives en la interacció amb infants, els usos dels
espais, la interacció amb les famílies, els equips de treball i l'organtizació dels centres.
- Crear estratègies de transformació coeducatives i feministes adaptades a les realitats de cada context.
- Potenciar la creació d’una xarxa de professionals de l'àmbit educatiu.

CONTINGUTS
- Estereotips, rols i desigualtats de gènere. Adrocentrisme i heteronormativitat.
- De l’escola mixta a l’escola coeducativa i feminista.
- El rol de l’educador/a i la transmissió de valors a través del currículum ocult.
- Jocs, joguines, contes, danses i cançons. Una revisió en clau de gènere.
- Propostes coeducatives i feministes pel que fa al rol de l’educador/a, els recursos educatius, el llenguatge i la
relació amb les famílies.
METODOLOGIA
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.
DESTINATARIS/ES
Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, igualtat, socio-comunitari i altres.

EQUIPAMENT NECESSARI
Aula gran, ordinador, canó, altaveus i pissarra.
DURADA
Depenent de les necessitats d’aprofundiment del grup oferim des de 4 hores fins a 30 hores.

