ESPIRALS
IGUALTAT
Contra les discriminacions, abracem la diversitat.

QUÈ ÉS ESPIRALS
IGUALTAT?
Vivim

en

una

societat

amb

moltes

desigualtats, discriminacions i violències
provocades

pel

sistema

organitzatiu

patriarcal, que imposa uns rols i unes
expectatives a les persones i condiciona
les nostres vides diàriament. Una gran
part de la societat n'és conscient i, cada
vegada amb més força, demana solucions
i canvis efectius. És per aquest motiu que
a Espirals Igualtat volem visibilitzar les
múltiples

situacions

de

desigualtat

i

discriminacions que es donen mitjançant
la formació des d'una perspectiva de
gènere i feminista.
A Espirals Igualtat ens mou el convenciment que l'equitat, la diversitat, el respecte,
l'autoestima i la cooperació són valors totalment necessaris per revertir la situació.
Per això, pensem que amb aquesta proposta formativa es poden generar nous
models de societat alternativa més igualitària d'una manera real i efectiva.
Si t'interessa i vols formar part activa d'aquest canvi, aquestes són les eines que
t'oferim:

QUI SOM?
ROSA MARIA CAPARRÓS
Soc Educadora Social, experta en gènere i coeducació i Agent d’Igualtat de
gènere. La meva trajectòria professional m’ha portat a treballar amb col·lectius
de dones més de 10 anys, acompanyant-les amb els seus afers del dia a dia.
També a formar persones en l’àmbit de l’educació social especialitzada. En
l’àmbit personal soc membre activa del col·lectiu feminista Malves de Breda i he
participat en xerrades i taules rodones de divulgació i debat sobre temes
feministes i d'identitat de gènere. Em considero una persona amb iniciativa i
facilitat de comunicació. Gaudeixo del contacte amb l’altre, fer de formadora és
la meva passió.

IVAN HERAS
Jo soc l'Ivan. Com a Agent d'Igualtat de gènere, he continuat ampliant
coneixements sobre coeducació, igualtat al món laboral, educació afectivosexual a primària, igualtat de gènere a l'ESO, noves masculinitats, prevenció de
delictes d'odi… A més, el propi interès en temes de feminisme i discriminacions
per qüestions de gènere o orientació sexual m'ha dut a fer múltiples lectures. He
realitzat projectes a primària sobre coeducació i eliminació de desigualtats per
motius de gènere i conscienciació per a les famílies de l'escola.
La formació és la base per erradicar aquesta problemàtica social. Per això
emprenem cada una de les accions amb il·lusió i motivació en veure com la
societat cada dia participa més activament per trobar-hi solucions.

QUÈ OFERIM?
TASTETS
Amb els tastets t'oferim un primer contacte
sobre els temes que més t'interessen.

FORMACIONS
Amb les formacions aprofundim més en aquells
aspectes que més t'atrauen i que ja hem tractat
als tastets.

PROJECTES
Amb els projectes et donem la possibilitat de fer
un canvi més profund i global a la teva entitat o
organització,

sempre

d'igualtat de gènere.

des

d'una

perspectiva

ELS NOSTRES TASTETS
Les petites píndoles formatives.

INTRODUCCIÓ
AL FEMINISME

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Identificar els conceptes que exposen les
diferents teories feministes.
Analitzar

les

interpretacions

de

les

diferents teories feministes.
Parlarem sobre el model de societat i el

Detectar situacions quotidianes on les

paper que la dona hi ocupa. Coneixerem

discriminacions estan presents.

què és el feminisme, la interpretació

Fomentar un debat enriquidor sobre les

crítica que ofereix de la nostra societat,

discriminacions

construïda

possibilitats de canvi.

des

del

punt

de

vista

privilegiat de l'home. Reflexionarem sobre
les discriminacions que se'n deriven i els
canvis que el feminisme proposa.

de

gènere

i

les

HISTÒRIA DEL
FEMINISME
Oferirem una visió panoràmica de la
diversitat política i social del moviment
feminista i, alhora, crearem un espai de
(re)coneixement del protagonisme de les
dones i la seva lluita pels drets, la justícia i
la igualtat des dels seus orígens fins avui
dia. Amb aquest recorregut entendrem
d'on venen i cap a on van les lluites
feministes.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Visibilitzar

la

història

del

moviment

feminista.
Conèixer les seves figures principals, així
com

les

seves

aportacions

a

la

transformació social i la consecució de
drets.
Reflexionar sobre les desigualtats socials
des d’una perspectiva feminista.

MITES DEL
FEMINISME I DEL
PATRIARCAT

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Identificar què és un mite i un
prejudici.
Identificar els conceptes relacionats
amb el feminisme i l'heteropatriarcat.
Analitzar els mites i prejudicis del

Què és i què no és feminisme? Què és i què no

feminisme i l'heteropatriarcat i les

es heteropatriarcat? Exposarem els diferents

seves implicacions al nostre dia a dia.

mites

Crear un espai de reflexió i debat.

i

prejudicis

que

envolten

aquests

conceptes contrastant-los amb la realitat que
ens envolta. Aportarem eines de reflexió per
tal de definir-los i identificar-los. Posarem la
mirada en les repercussions i condicionaments
que aporten a la nostra vida diària i a la nostra
societat.

EDUCAR EN EL
FEMINISME

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Identificar

estereotips,

tòpics

i

prejudicis sobre els rols de gènere.
Descriurem de quina manera els rols de

Debatrem sobre els rols de gènere tant en

gènere condicionen el desenvolupament

el nucli familiar com en l'entorn proper i a

emocional dels infants.

la societat. Identificarem els efectes que té

Proposar eines i recursos per al canvi

la diferenciació per qüestions de gènere.

cap a un nou model de relacions

Proposarem
acompanyar

eines
els

i

infants

recursos
en

el

per

familiars sense estereotips de gènere.

seu

Reflexionar a partir de casos pràctics.

desenvolupament des d’una perspectiva de
gènere igualitària.

ALTRES
MASCULINITATS
En

aquest

taller

veurem

com

construeix

la

predominant.

Reflexionarem

construir

es

masculinitat

múltiples

opcions

per
de

masculinitats conscients, alternatives,
igualitàries i no violentes, afavorint,
així, la creació d’una societat més
inclusiva,

oberta

i

lliure

de

discriminacions i violències masclistes.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Analitzar l'estructura del sistema social de
gènere i les seves implicacions.
Identificar

la

identitat

masculina

tradicional per qüestionar-la des d'una
visió crítica.
Proposar models nous de masculinitat.
Fomentar

una

actitud

de

responsabilització i implicació dels homes
en la lluita per la igualtat i contra la
violència masclista.

EDUCACIÓ
AFECTIVOSEXUAL

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Aprendre conceptes bàsics sobre sexe,
gènere i orientació sexual.
Descriure els diferents matisos de la
diversitat afectiva i sexual.

Aprofundirem en la gran diversitat
d'opcions afectivo-sexuals del nostre
entorn. Veurem com la identificació
del

gènere

sexual

i

condicionen

quotidiana

i

persones.
l’impacte

l'orientació
les

la

afectivopràctica

relacions

Reflexionarem
de

les

dificultats

de

les

sobre
i

les

discriminacions amb què s’enfronten
les persones dels col·lectius LGTBI+.

Identificar estereotips, tòpics i prejudicis,
sobre les persones LGTBI+.
Assenyalar la importància de l'educació
afectivo-sexual i com adaptar-la a cada
etapa evolutiva.
Reflexionar sobre la discriminació per
orientació afectivo-sexual.

L’AMOR
ROMÀNTIC

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Analitzar els conceptes que envolten la
idea d’amor romàntic.
Identificar les actituds i pensaments

A què ens referim quan parlem d’amor

que

romàntic?

romàntic.

sustenta

Confrontarem
l’amor

afirmacions

l’ideari

romàntic

actuals

sobre

que

establim.

conseqüències

d’amor

l’amor

l’amor romàntic en els rols en la

i

model

les
de

relacions predominant en les nostres
vides.

concepte

Reflexionar

Analitzarem
d’aquest

el

analitzant

reflexionant sobre els models de relacions
que

promou

parella.

sobre

la

influència

de

IGUALTAT DE
GÈNERE EN EL
MÓN LABORAL

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Reconèixer discriminacions de gènere i
l'assetjament laboral.
Aportar eines per afrontar situacions

Analitzarem la situació de la dona en l'àmbit

discriminatòries.

laboral. Parlarem de la discriminació i la

Promoure

segregació per qüestions de gènere al lloc

d'oportunitats.

de

Desenvolupar

treball.

Identificarem

estereotips

i

el

principi

d'igualtat

competències

per

situacions amb què s'enfronten moltes

impulsar mesures en matèria d'igualtat

persones a la feina diàriament. Descriurem

d'oportunitats,

què és discriminació i assetjament laboral,

discriminació.

com detectar-los i com combatre'ls. Veurem
la importància de promoure una cultura que
difongui els valors d'igualtat i equitat en el
lloc de treball.

de

tracte

i

no

EXPRESSEM-NOS
INCLOENT

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

Oferirem un espai de reflexió sobre els
usos lingüístics discriminatoris afavorint
que

les

participants

adquireixin

eines

suficients per evitar-los. Alhora veurem
com utilitzar un llenguatge inclusiu en
diferents

situacions

d'aquesta

manera,

l'eliminació
biaixos

comunicatives

i,

contribuirem

a

d'estereotips

sexistes

i

de

exclusió

gènere,

quan

ens

expressem.
La societat evoluciona i també ho ha de fer
el llenguatge. Introduint canvis en la
llengua podem incidir en la concepció de la
realitat

que

ens

envolta

conseqüència, millorar-la.

i,

en

Reflexionar sobre la discriminació a través
dels usos lingüístics.
Identificar usos de la llengua que reforcen
visions sexistes i discriminatòries.
Oferir eines per facilitar l'ús inclusiu del
llenguatge.
Promoure

la

inclusió

a

diferents usos de la llengua.

través

dels

METODOLOGIA
Mitjançant la introducció de conceptes teòrics i el visionat d'imatges i
vídeos crearem un espai de reflexió i debat, on les persones participants
podran endinsar-se en com les diferents teories i visions feministes aporten
eines per a la millora de la societat i el dia a dia de les persones.
Utilitzarem exercicis i pràctiques engrescadores per tal que cada taller sigui
dinàmic i amè, facilitant així l’adquisició dels coneixements i la participació
activa.

DURADA I PARTICIPANTS
Cada taller té una durada de 2h 30'.
Màxim 20 persones.

FORMACIONS I PROJECTES
Per a grans canvis, grans solucions.

FORMACIONS
Amb les nostres formacions et donem la possibilitat d'aprofundir en aquells temes i
conceptes relacionats amb la igualtat de gènere que més t'interessen. Aquest
tractament extra, juntament a la metodologia que proposem i l’enfocament
feminista, tindràs moltes més eines per al teu dia a dia i per millorar el teu entorn
(entitats, ens locals, empreses, escoles i instituts...).
A les formacions d’Espirals Igualtat et proposem diferents formats, totalment
adaptables a les teves inquietuds, tu tries la durada i el contingut de les sessions.

PROJECTES

PER A ESCOLES:

Oferim un pla per

reforçar els aspectes coeducatius al teu

Si et preocupa la igualtat entre homes i

centre, des d'una perspectiva de gènere.

dones i vols millorar la situació, amb els

Fem una anàlisi de la situació, proposem

nostres

en

millores i fem un seguiment posterior,

aquest camí cap a un canvi més profund

sempre tenint en ment tota la comunitat

en el teu entorn. T'ajudarem a incloure la

educativa:

perspectiva de gènere i la diversitat per

docent i de serveis.

projectes

t'acompanyem

alumnat,

famílies,

equip

tal d'erradicar les discriminacions que es
puguin donar i fomentar el respecte i la
igualtat d'oportunitats entre persones.

PER A EMPRESES I ENTITATS: Ajudem a

Els projectes inclouen, a part de l'estudi

crear el Pla d'Igualtat que preveu la llei,

de la situació actual, formacions per al

amb un estudi de la situació de partida

personal, propostes i eines per prevenir

per, mitjançant les millores necessàries,

possibles problemàtiques i una avaluació

convertir la teva entitat/empresa en un

posterior, un cop aplicades les mesures,

entorn lliure de discriminacions per

per tal de garantir els objectius marcats.

motiu de gènere.

COM FUNCIONEN ELS PROJECTES
ESTUDI I DIAGNOSI
Fase inicial on s'analitza la perspectiva de gènere i
la

igualtat

en

l'ens

i

redacció

de

l'informe

diagnòstic.

REDACCIÓ DEL PLA DE MILLORA
Amb les dades aportades a l'informe diagnòstic,
s'elaborarà un pla de millora que s'ajusti a la
normativa

sobre

igualtat

aplicable

i

alhora

es

proposin actuacions per millorar la situació.

POSADA EN PRÀCTICA
Implantació dels canvis necessaris i les accions de
millora proposades al pla anterior.

SEGUIMENT
Avaluació posterior de les actuacions realitzades i
propostes de millora o canvis, en cas necessari.
Termini per fer aquesta fase acordat entre totes les
parts implicades.

PREUS
Cada projecte és diferent, per això a Espirals Igualtat analitzarem la teva
proposta individualment. Posa't en contacte amb nosaltres, explica'ns el teu
projecte i t'enviarem un pressupost, sense cap compromís, que s'ajusti a les
teves necessitats.
A més, com a resposta a les necessitats actuals, oferim també la formació
en línia, per fer compatibles la teva disponibilitat de temps i el teu
aprenentatge de manera flexible.

CONTACTA'NS
Web: espaiespirals.cat/igualtat
Telèfons: 621.221.929
Emails: espirals@espaiespirals.cat

Totes les imatges són propietat de:
canva.com, Dani Badó i freepik.es

