Curs on-line LGBTIQ+ i altres espècies per catalogar
● DESCRIPCIÓ
Curs online d'introducció i descoberta del món, les identitats, els moviments socials i polítics, així com
les teories que hi ha darrere les sigles LGTBIQ. El curs té per objectiu regirar i posar del revés molts dels
fonaments que construeixen la pròpia identitat de gènere i el propi desig sexual.
El curs s’estructura en un format de 5 sessions de 45’ presencials en streaming, on la docent farà una
exposició de la temàtica i es realitzarà un debat dinamitzat. Prèviament a cada sessió s’enviarà un petit
text de reflexió i unes preguntes perquè les participants comencin a fer bullir l’olla. Posteriorment a la
sessió, s’enviarà el material didàctic per aprofundir en la temàtica abordada.
L’última sessió consistirà en un fòrum obert dinamitzat per tal de fer emergir, de forma curosa i conscient,
les diferents veus i visions presents respecte a les identitats de gènere.

● DESTINATÀRIES
Aquest curs està adreçat a tota la ciutadania de Sant Quirze del Vallès que tingui interès en conèixer les
teories de gènere LGTBIQ, les identitats i els moviments socials i polítics LGTBIQ.

●

OBJECTIUS

L’objectiu principal del curs és posar les bases i els debats de la teoria de gènere i dels feminismes que
s'han construït per aproximar-se a allò que anomenem identitats de gènere, expressions de gènere,
orientació del desig sexual...
L’objectiu és analitzar la nostra pròpia mirada (feta de creences, potencialitats i limitacions) i què ens
suposa per al propi desenvolupament de la nostra identitat de gènere; conèixer alguns dels col·lectius
del nostre país i plantejar maneres de construir espais segurs, inclusius i lliures de violències vers totes
les expressions i identitats de gènere.

● CONTINGUT DE LES SESSIONS
Es realitzaran 5 sessions presencials en streaming de 45’ de durada, on la docent farà una exposició de
la temàtica i es realitzarà un debat dinamitzat.
Prèviament a cada sessió s’enviarà un petit text de reflexió i unes preguntes perquè les participants
comencin a fer bullir l’olla. Posteriorment a la sessió, s’enviarà el material didàctic per aprofundir en la
temàtica abordada.

L’última sessió consistirà en un fòrum obert dinamitzat per tal de fer emergir, de forma curosa i conscient,
les diferents veus i visions presents respecte a les identitats de gènere.
El programa del curs - subjecte a modificació segons les motivacions, interessos i necessitats del grup és el següent:
●

Mòdul 1: Introducció a la perspectiva de gènere i alfabetització LGTBIQ+. En aquest primer apartat
volem introduir als i les participants del curs a un llenguatge, teories i perspectives bàsiques i
essencials per poder adquirir una mirada interseccional, de gènere i feminista vers la diversitat sexual
i de gènere. Definirem conceptes, i presentarem les perspectives de gènere, dels estudis gay, lesbian
i queer.

●

Mòdul 2: Desmuntant els armaris propis. Enfocarem les perspectives de la primera vers la manera
com cadascuna de nosaltres viu i expressa la seva identitat de gènere, i explorarem les pròpies
LGTBIfòbies en la relació amb nosaltres mateixes i amb els altres. De manera tendra ens
aproximarem als policies del gènere que som vers nosaltres i els altres, veurem com actuen, com ens
limiten i hi entrarem en diàleg.

●

Mòdul 3: Bricolatges col·lectius. Ens aproximarem a la situació actual dels diversos col·lectius LGTB
a Catalunya: coneixerem quines associacions estan en marxa i quins reptes encaren, què és i de
quantes maneres es pot expressar la LGTBfòbia, i quines eines tenim a l'abast des que es va aprovar
la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

●

Mòdul 4: Eines per a la intervenció per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. A mode
d'integració de tot allò treballat durant el curs, a l'últim mòdul plantejarem eines personals i
col·lectives concretes per crear entorns segurs i inclusius amb totes les expressions i identitats de
gènere en el nostre dia a dia, amb la finalitat de prevenir totes les violències de gènere.

● RECURSOS I EQUIP NECESSARIS
Per a la realització del curs serà necessari que totes les participants disposin d’un ordinador amb accés a
internet, càmera i micròfon. El curs es durà a terme amb la plataforma de codi obert Jitsi, amb la qual no
cal registre previ de les participants.
Per tal d’enviar els documents previs i posteriors a cada sessió, i d’estar en contacte amb les participants,
es demanarà prèviament a l’inici del curs, que l’equip tècnic del consell proporcioni a la docent un llistat
amb els noms i correus electrònics de contacte de les participants.

● CALENDARI
• Dimecres 4, 11, 18, 25 de novembre i 2 de desembre a les 18h

●

INSCRIPCIONS

Del 13 al 30 d’octubre de 2020 en el següent enllaç: https://forms.gle/eKuqfzkip3e3ccJF8

