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FORMACIÓ PROFESSORAT

๏ Relació amb, entre, i .  
Col·laborar, co-crear, compartir. 
๏ G a u d i r d e l p r o c é s , 
participant. El  procés de 
realització de les formacions és 
en s i mate ix una apos ta 
pedagògica. Una voluntat per 
e x p e r i m e n t a r f o r m e s d e 
relacions, de producció i  de 
distribució del  coneixement 
basades en metodolog ies 
participatives i col·laboratives. 
๏ Cada projecte és diferent.  
Cada acc ió fo rma t i va es 
construeix a partir de les 

necessitats, sabers, interessos i 
des i t jos de les persones 
participants. 
๏ Perspectiva interseccional. 
Cada acció formativa posa 
l’accent en una temàtica però 
sempre es treballa posant-la en 
relació amb altres categories i 
dimensions. La perspectiva 
interseccional  permet una 
anàlisi més àmplia i complexa 
sobre la producció de les 
desigualtats en un context 
específic i  fer propostes més 
conseqüen ts amb aques t 
context. 

Lo Relacional és un col·lectiu catalitzador de relacions i 
pràctiques que transiten entre l’educació, la creació cultural, la 
dinamització comunitària i l’acció social. 

Lo Relacional està format per: 
Patricia Fuentes Millán especialitzada en arts escèniques 
aplicades a projectes socioeducatius.  

Desiré Rodrigo sociòloga especialitzada en gènere, 
interculturalitat, participació i dinamització comunitària.  

 QUI?

2016-2017

 COM?

EL catàleg és una mostra de les propostes formatives de Lo 
Relacional, però ens agrada pensar, inventar, dissenyar i crear 
projectes conjuntament.  

Si tens ganes d’impulsar noves metodologies educatives i 
comunitàries, de promoure experiències creatives, d'innovar en la 
recerca de solucions... explica'ns la teva idea o el  teu repte i 
t'enviarem una #IdeaRelacional.  

Pot ser l’inici de noves relacions i projectes comuns. 

-----------------------------------------------------------------------------------

http://www.lorelacional.org
http://www.lorelacional.org


	 www.lorelacional.org

OBJECTIUS

» Generar un marc comú per pensar la diversitat de sexe, gènere i 
sexualitat, com un element positiu i enriquidor per al respecte de qualsevol 
diversitat i foment de la convivència. 

» Conèixer la diversitat de sexe, gènere i sexualitat des de la vivència dels 
i les joves gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals. 

» Identificar creences, actituds i comportaments sexistes, homòfobes i 
trànsfobes.

» Compartir eines i estratègies per promoure models de relació, 
participació i convivència respectuosos amb la diversitat de sexe, gènere i 
sexualitat. 

Les formacions es poden complementar amb accions amb les famílies i 
l’alumnat. Les accions formatives amb el jovent es desenvolupen a través 
de diverses expressions artístiques: teatre, performance, dansa, vídeo o 
fanzine. Les creacions es comparteixen amb el conjunt de la comunitat 
educativa per promoure una transformació de creences, actituds i 
comportaments col·lectiva.

Professorat 
primària, secundària, 
cicles formatius i batxillerat. 
Educadors i educadores lleure. 

4 hores

» Generar un marc comú sobre la perspectiva de gènere i la perspecdtiva 
intercultural i com es relacionen. 

» Identificar creences, actituds i comportaments sexistes, homòfobes, 
trànsfobes, racistes i xenòfobs en l’entorn educatiu. 

» Compartir eines i estratègies per promoure models de relació intercultural 
i en equitat de gènere entre l’alumnat i el conjunt de la comunitat 

DIVERSITAT SEXUAL GÈNERE I CULTURA: CREUANT MIRADES

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

OBJECTIUS

El curs obre un espai per apropar-nos a la diversitat de sexe, gènere i 
sexualitat des de la perspectiva del jovent, per prevenir l’assetjament 
LGBTIfòbic entre l’alumnat i per promoure unes relacions respectuoses 
amb la diversitat afectivo-sexual i de gènere en l’entorn educatiu. 

El curs ofereix eines per incorporar la perspectiva intercultural i de gènere 
a l’entorn educatiu. A partir de situacions concretes viscules a l’insittut, 
escola o entitat d’educació en el lleure,  analitzarem com el gènere i la 
culura són dos eixos que s’interrelacionen i que condicionen la nostra 
identitat individual i col·lectiva. Compartirem eines i estratègies per aplicar 
les dues perspectives de manera combinada a la vida quotidiana del 
centre. 

Desiré Rodrigo García
a/e: lorelacional@gmail.com
Tel: 661717293
Web:www.lorelacional.org

CONTACTA’NS

VOLS MÉS INFORMACIÓ?
TENS ALGUNA PROPOSTA?

Consulta les accions complementàries
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