CURS D’IGUALTAT DE GÈNERE O COEDUCACIÓ PER A DOCENTS DEL
“SIGUES TU: EINES I ACTIUS PER A LA SALUT” DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE
DIPSALUT

Duració: 60 hores
Temporalitat: trimestral
Número de participants: 25
Perfil de l’alumnat: personal docent d’infantil, primària i secundària

ESTRUCTURA DEL CURS
A continuació es presenta de forma esquemàtica la estructura des de la que s’ha
dissenyat aquesta formació:

SESSIÓ I
(2h)

ACTIVITAT
INICIAL

SESSIÓ II
(2h)

Lectura materials
Activitats dautoreflexió
1 Activitat de retorn

SESSIÓ III
(2h)

Lectura materials
Activitats dautoreflexió
1 Activitat de retorn

SESSIÓ IV
(2h)

Lectura materials
Activitats dautoreflexió
1 Activitat de retorn

SESSIÓ V
(2h)

Lectura materials
Activitats dautoreflexió
1 Activitat de retorn

TREBALL DE TRANSFERÈNCIA

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL CURS
La distribució d’hores del curs és la següent:

5 sessions formatives en format
virtual
Lectura de materials i visualització de
recursos audiovisuals
Exercicis d’autoreflexió
Activitats de retorn a les docents
Treball de transferència al seu context
educatiu
TOTAL CURS

10 hores
10 hores
10 hores
10 hores
20 hores
60 hores

Sessions formatives (10 hores)
Es realitzaran 5 sessions formatives de 2 hores de durada cada una a través de la
plataforma virtual.
Els continguts de cada sessió són:
SESSIÓ I

Conceptes bàsics de gènere

2 hores

SESSIÓ II

Anàlisi dels espais de desigualtat
i oportunitats en l’entorn educatiu
i fora de l’aula
Violències masclistes: prevenció i
abordatge en el marc educatiu
Eines i estratègies pràctiques
Espai de presentació dels treballs
de
transferència
a
l’àmbit
educatiu

2 hores

SESSIÓ III
SESSIÓ IV
SESSIÓ V

2 hores
2 hores
2 hores

Materials de suport (10h)
Es disposarà de material de suport vinculat a cada una de les sessions de formació
dissenyades. Aquest material podrà consistir en:




Material audiovisual existent
Ampliació de continguts de la sessió formativa
Enllaços i recursos “per saber-ne més”

Serà necessari una lectura o visualització d’aquest material per realitzar els exercicis
de reflexió i consolidar els continguts explicats en les sessions.
El material de suport s’estructura en:
1. Algun material audiovisual inicial previ a la sessió
2. Material pel treball posterior a cada una de les sessions de treball
Exercicis d’autoreflexió (10h)
El material de suport anirà unit a varis exercicis d’autoreflexió a realitzar en algunes
ocasions de forma prèvia a la sessió formativa i en altres de forma posterior per la
consolidació del treball realitzat.
Es tracta d’exercicis i preguntes de reflexió per ajudar a estimular i integrar els
coneixements.
Alguns d’aquests exercicis i els resultats/reflexions que en faci l’alumnat s’utilitzaran en
les sessions formatives posteriors, per això és clau poder-los realitzar tots.

Activitats de retorn (10h)
Es tracta de 5 activitats vinculades a cada sessió formativa. Es disposarà d’una
setmana per poder realitzar cada activitat i caldrà fer-la arribar de forma escrita a les
docents pel mitjà indicat.
Es realitzarà un retorn grupal de cada una de les activitats proposades. Existirà la
possibilitat de contacte amb les docents en cas de dubte o necessitat de majors
orientacions per tal de realitzar-les.
Aquestes activitats són de caràcter obligatori.
Treball de transferència al context educatiu (20h)
La transferència dels aprenentatges al lloc de treball és clau per assegurar la
aplicabilitat dels coneixements adquirits en el curs.
Es tracta de realitzar una proposta de treball de transferència dels coneixements
apresos en una de les dimensions que es presentaran a la segona sessió de formació.
Es disposarà de 6 setmanes per realitzar-lo i es presentarà a la última sessió formativa
(sessió V).
El procediment a seguir serà:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificació de la proposta de treball que es vol realitzar
Validació de la proposta per part de la figura tutora
Desenvolupament de la proposta de treball
Sessió de tutorització individual o del grup pel seguiment de la proposta
Presentació de la proposta a la resta de companys/es del curs

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Es realitzarà l’avaluació de la consecució dels objectius del curs de cada participant a
través de tres modalitats:


Assistència. Es requerirà un mínim del 80% d’assistència a les formacions
virtuals per tal de poder acreditar la formació.



Activitats de retorn. Aquestes 5 activitats en el seu conjunt suposen el 50%
de la valoració final. Cada activitat representa el 10% de la valoració final del
curs. S’avaluarà cadascuna d’elles amb qualificació apta/no apta.



Treball final de transferència a l’entorn educatiu. Es tracta d’un treball de
presentació obligatòria per part de l’alumnat. Representa el 50% de la nota de
valoració del curs. S’avaluarà amb la qualificació d’apta/no apta.

Taula de distribució dels criteris d’avaluació:

Activitats de retorn
Treball de transferència

Proporció dels criteris de valoració
50%
50%

DOCENTS
El curs estarà impartit per dues professionals de la psicologia amb àmplia experiència
en el camps de la coeducació i la perspectiva de gènere de l’Associació Cartografies
Humanes i Socials:


Gemma Altell Albajes 44003283M



Mercè Martí Baliarda 43633318H

