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del sexisme 
al segle XXI 
als centres 
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de Catalunya: 
què hi podem fer?
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PROGRAMA PROVISIONAL

Per a la igualtat de gènere i la superació del sexisme al segle XXI als centres 
educatius de Catalunya: què hi podem fer?

Data i lloc: 5 de novembre de 2022, Can Trona (La Garrotxa)
Preu: 10 euros / 5 euros estudiants i aturats
Modalitat: presencial i streaming

9.00 Benvinguda i inscripcions

9.30 h Presentació de la jornada amb Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas i Jordi Feu, 
director de la Càtedra de RP

9.45 h “Sexe, gènere, cis, trans, heteropatriarcat,...” de què parlem? amb XXX professor 
de la UXXXX

11.15 h Descans

11.45 h: L’educació amb perspectiva de gènere. Pràctiques i experiències.
Escola Montseny (Barcelona): XXXX
Institut Maria Espinalt (Barcelona): Una experiència de centre amb perspectiva 
coeducadora global
Projecte “Agents de salut jove”: XXXX
Cooperativa Les Magranes: LaSextruck XXXX

14 h Dinar 

15.30 h El gènere als contes. Presentació de la mostra de contes en clau de gènere que 
hi haurà tot el dia al vestíbul amb Agata Losantos

16 h Identitats dissidents i gèneres no-normatius en primera persona, amb el Laboratori 
de pràctiques feministes i el SAI Garrotxa

18.00 h Educació, feminisme i transformació social. En quin punt estem?, taula 
rodona amb Irene Cardona (antropòloga i membre de l’Etnogràfica), Marina Subirats 
(sociòloga i doctora honoris causa per la UdG) i Lluc Pagès (educador social i membre 
de l’associació Homes igualitaris). Modera Xavier Besalú, membre de la Càtedra de RP

19.30 h Tancament de la jornada amb Margarida Falgàs, membre de la Càtedra de RP

Lloc: Can Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas
Modalitat: presencial i streaming
Preu: 10 euros / 5 euros estudiants i aturats
Dates d’inscripció: del 4 d’octubre al 4 de novembre de 2022
Formulari d’inscripció: https://XXXXXXXXXXX
Per completar la inscripció cal fer l’ingrés al número de compte:
ES47 0081 7023 6300 0117 2322
Titular del compte: Universitat de Girona

Dinar (cal sol·licitar-lo al formulari d’inscripció): XX euros
Places: 100 places presencials, 400 places per streaming

Reconeixement i certificació
A tothom se li donarà un certificat emès per la Càtedra de Renovació Pedagògica i
per als alumnes de la UdG s’ha cursat la petició de reconeixement de crèdits.
Els mestres d’infantil i primària i professorat de secundària podran obtenir la
certificació reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’Institut de
Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona. Per obtenir
la certificació de l’activitat cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores
presencials i obtenir una valoració positiva de les tasques planificades en relació
amb l’aprofitament.

Altres informacions
En cas de necessitar allotjament es pot contactar amb
https://xanascat.gencat.cat/index.php/ca/albergs/albergs/vall-den-bas


