Per tal que les entitats de joves i la joventut en general esdevinguin un motor de canvi, l’Institut
Català de les Dones (ICD) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ofereixen
aquesta formació sobre perspectiva de gènere i interculturalitat, adreçada a les persones joves.

Objectius:
 Reflexionar sobre la construcció dels rols de gènere en la diversitat cultural.
 Integrar la perspectiva intercultural i de gènere en la tasca diària de les entitats juvenils, per
tal de treballar a favor la igualtat i la no discriminació.
 Revisar les prenocions, estereotips i falses creences entorn les diferències i desigualtats de
gènere i ètnia adquirides en la socialització.
 Facilitar eines i recursos de treball a favor de l’aplicació de la perspectiva integrada de
gènere i interculturalitat

Adreçat a:
 Membres d’entitats juvenils o serveis per a la joventut
 Tècnics i tècniques de les entitats juvenils
 Totes les persones interessades en aprofundir en matèria de gènere

Horari: Dimecres 9, 16 i 23 d’octubre de 17h a 20,30h
Durada: 10,5 hores
Lloc: Direcció General de Joventut, carrer Calàbria, 147, Barcelona
Títol: certificat d’assistència
Import: gratuït
A càrrec de l’Associació Candela i el Centre d’Estudis Africans i Interculturals
Data límit 30 de setembre de 2013
Places limitades amb preferència a les entitats membres del CNJC

Sessió 1. RELACIONS INTERCULTURALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Dimecres 9 d’octubre de 2013






Interculturalitat i etnocentrisme
La construcció de l’altra: d’exòtica a immigrant
Models de feminitat i d’emancipació
Gèneres, violències i models des d’una perspectiva intercultural

Sessió 2. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE COM A EINA PEL CANVI
Dimecres 16 d’octubre de 2013







Anàlisi del context actual
Conceptes i anàlisi entorn el gènere: sistema, desigualtats, rols, estereotips i violències
La reproducció de les desigualtats i violències de gènere en la gent jove
Revisió dels propis valors i biaixos de gènere
Estratègies i activitats d'intervenció social amb perspectiva de gènere

Sessió 3. INTERSECCIONALITAT: PUNTS DE TROBADA
Dimecres 23 d’octubre de 2013






Interseccionalitat: punt de trobada de les clivelles de gènere, origen i classe social
La construcció dels rols de gènere en la diversitat
Estereotips, imaginaris i dones migrants: exotisme, sensualitat, submissió, animalitat
Eines i recursos per aplicar la interseccionalitat

