Curs en línia Introducció a la diversitat sexual i de gènere
2020-2021 2n semestre
Dates: del 22 de març al 30 d’abril de 2021. Taula rodona en línia i en directe amb visionat
obligatori el 22/04/21 a les 18 h.
Modalitat: no hi ha horari excepte per la taula rodona. Curs en línia que consisteix en mirar,
quan i on vulgueu, píndoles d’entre 15 i 20 minuts, amb el visionat obligatori de la taula rodona
i fer una o diverses tasques de les que te n'informarem en començar el curs.
Aquest curs s’adreça a les persones interessades en introduir-se en qüestions relacionades amb
la diversitat sexual i de gènere en diferents esferes de la vida. Els seus continguts l’ajudaran a
tenir una comprensió més complexa i crítica d’aquest fenomen. El curs té una perspectiva ampla
i s’adreça tant a persones amb interès de desenvolupament professional en l’àmbit de la
intervenció social i educativa, com en altres àmbits de les ciències, ciències socials, humanes,
de la vida, mèdiques i de la salut, així com enginyeria i arquitectura.
Coordinació del curs: Jose Antonio Langarita Adiego
Píndola
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Títol

Ponent
Jose Antonio Langarita Adiego,
Doctor en Antropologia Social per la
UB i Diplomat en Treball Social per la
Universitat de Saragossa. Professor de
Treball Social a la UdG. Els seus
àmbits de recerca estan relacionats
amb l’exclusió i la intervenció social,
d’una banda, i els estudis de gènere i
diversitat sexual, per l’altra. En aquests
àmbits, ha publicat diferents articles
en revistes estatals i internacionals.

Introducció i terminologia bàsica

La diversitat sexual i de gènere com un
fet històric i cultural

Els moviments d’alliberament sexual i
de gènere: reivindicacions i canvis
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Jordi Mas Grau, Professor associat
de la UB i membre dels grups de
recerca Grup de Recerca en Gènere,
Identitat i Diversitat (GENI) i
European Social Research Unit
(ESRU)
Ignacio Elpidio Dominguez Ruiz,
Graduat en Llengua i Literatura
Catalanes, en Història de l’Art i en
Administració i Direcció d’Empreses,
Màster en Antropologia d’Orientació
Pública i Doctorat en Ciències
Humanes
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Perspectives crítiques als models
sexuals i de gènere hegemònics

Núria
Sadurní
Balcells,
Investigadora de l’Institut de Recerca
Educativa de la UdG i del CISA - Grup
de Recerca en Ciències Socials
Aplicades
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Violències basades en la diversitat
sexual i de gènere

Jose Antonio Langarita Adiego

Recursos públics per les persones
LGBTI+

Lluïsa Jiménez Gusi, Responsable
de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i nodiscriminació de persones LGBTI de la
Direcció General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya
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Eines personals per l’acció: què puc fer
jo?

Antonia
Dorado
Caballero,
Professora associada del Departament
de Psicologia de la UdG i membre del
grup de recerca Envelliment, Cultura i
Salut
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Interseccionalitat i colonialitat: la
necessitat de pensar les relacions de
poder i privilegi.

Rosa
Lázaro
Castellanos,
Professora associada de la UB i
membre del grup de recerca European
Social Research Unit (ESRU-UB)
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Emancipació, orgull i alliberament
sexual i de gènere

Núria Sadurní Balcells
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Diversitat sexual i de gènere a Girona

Jose Antonio Langarita Adiego
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22/04/21
a les 18 h

Taula rodona en línia i en directe amb visionat obligatori

Perquè us validem el curs heu de mirar totes les píndoles, connectar-vos el dia de
la taula rodona, fer les tasques que us encomanem i contestar l’avaluació del curs.
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