
 
 
 
Pla de l’Estany 

 
TALLER: AMPLIEM LA MIRADA A LA DIVERSITAT DE GÈNERE, LGBTI I FAMILIAR 

 
Les persones som diverses i plurals i en qualsevol tipologia de família podem trobar tota mena de 
diversitat. Tenint en compte que la majoria de persones hem estat educades en aquest sistema 
patriarcal i heteronormatiu, en aquest taller treballarem des de l’enfoc interseccional per educar 
en la igualtat i la no discriminació. Combinarem la teoria amb la participació i experiència del grup.  

 
OBJECTIUS 

 Revisar els estereotips i prejudicis sobre la diversitat sexual, de gènere i familiar. 

 Enriquir el projecte educatiu. 

 Reflexionar sobre el sexisme en els contes clàssics i altres recursos del centre.  

 Millorar la relació i col·laboració de les famílies.  

 
CONTINGUTS 

Diversitat familiar 

 Conscienciar sobre els diferents models de família (monoparentals, homoparentals, 
reconstituïdes...) i les seves casuístiques (mètodes conceptius, adopció, acolliment...). 

 Visibilitzar a través dels contes els diferents models familiars per normalitzar-los i facilitar la 
identificació dels infants amb el seu model. 

 Preparar l’escola per a rebre a pares embarassats.  

 Revisar com ens dirigim a les famílies en els impresos i quin llenguatge emprem.  
 
Diversitat LGBTI 

 Explicar els diferents conceptes LGTBI i d’altres relacionats. 

 Introduir la Llei 11/2014 LGBTI i el deure a intervenir de tots els agents educatius. 

 Visionar vídeos per entendre diferents formes de discriminació i identificar comportaments 
sexistes i lgbtifòbics.   

 
Coeducació 

 Ressaltar la importància de l’equitat de gènere i prevenir les desigualtats. 

 Treballar i explicar els cossos de manera integral. 

 Acompanyar a les famílies que s’inquieten quan els seus infants es senten atrets per jocs 
considerats de l’altre sexe (maquillar-se, pintar-se les ungles...). 

 Revisar els valors que transmeten els contes clàssics i compartir recursos i enllaços. 

 Mostrar una guia de llenguatge inclusiu i no sexista. 

 
PREVI A LA FORMACIÓ es recomana visionar els reportatges per pujar nota  😉 : “Trànsit, menors 
transexuals“ (30 minuts) i el  “Sexo sentido” (Documentos TV). 

Dissabte 27/11/21; 9.30h – 12.30h 
La Cúpula (Espai de formació de l’Àrea de Benestar Social) C.Pere Alsius, 12 3a - Banyoles 
 
Formadora: Glòria Canyet, acreditada per la Dir. Gral. Polítiques Públiques LGBTI - Generalitat 

Organitza: Servei d’Atenció Integral (SAI) a les persones LGBTI Pla de l’Estany - Consell Comarcal 

 


