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CURS Mirades Creuades 
 
El curs Mirades Creuades està dirigit a educadors/es, tècnics/es d’entitats que treballin en l’àmbit de l’acció 
social, treballadors/es i voluntaris/es d’associacions que treballin temes d’interculturalitat, professorat, 
personal sanitari, tècnics/es d’acollida, treballadors/es de serveis socials i, en general, a totes aquelles 
persones interessades en el tema.  
 
Amb l’objectiu d’aportar una mirada que integri la perspectiva intercultural i la perspectiva de gènere, la 
formació pretén aportar eines i recursos per tal d’analitzar, intervenir i entendre les relacions entre les 
persones des d’un prisma que inclogui les dues mirades. 
 
El curs sorgeix de la mà de dues organitzacions que fa temps que treballen en ambdues perspectives, 
CANDELA, l’associació sense ànim de lucre que treballa per la transformació social des d’una perspectiva 
feminista i comunitària, i el Centre d’Estudis Africans i Interculturals, que, entre d’altres línies, treballa amb les 
migracions i els reptes que impliquen per a les societats europees, així com la interculturalitat com a resultat 
d’aquestes transformacions socials i com a objectiu a assolir. Així doncs, dues entitats amb experiència i 
coneixement profund dels seus àmbits respectius, aposten per a generar una eina comú per abordar la 
transformació social des d’un prisma que integri els biaixos de gènere i d’origen , clivelles que poden generar 
dinàmiques d’exclusió múltiples però que alhora poden esdevenir punts de partida enriquidors i de creixement 
col·lectiu. 
 
En aquest sentit, el curs respon a la complexitat creixent de la nostra societat i a la necessitat de dotar-nos 
d’eines per al treball quotidià a escoles, entitats i altres serveis públics. És imprescindible desenvolupar 
recursos per a gestionar, des de la sensibilitat, molts conflictes i desigualtats que comprenen les relacions 
quan es creuen els biaixos de gènere i d’origen. Així, ambdues escletxes, configuren i condicionen les 
persones i les relacions que aquestes mantenen entre sí.  
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OBJECTIUS DEL CURS 
 
 
- Dotar als i les professionals d’eines i recursos per a gestió i l’enteniment dels biaixos de classe i de 
gènere en els seus àmbits d’intervenció 
- Formar professionals en l’àmbit de les desigualtats de gènere i la prevenció de les violències de 
gènere 
- Formar professionals  en l’àmbit de les relacions interculturals a les aules, espais educatius i amb les 
famílies 
 
METODOLOGIA DEL CURS 
 
El curs, tot i que pot sotmetre’s a canvis a demanda, és de 12h i s’organitza en tres sessions de 4 hores. Dues 
d’aquestes sessions seran per a que cada entitat introdueixi els conceptes claus que entronquen la seva 
perspectiva de treball, aportant estratègies, conceptes, eines i dinàmiques per a transmetre el coneixement 
acumulat en el treball quotidià. 
La tercera sessió serà conjunta, i consistirà en una posada en comú de les dues mirades aplicades al treball 
quotidià dels i les assistents. 
A continuació, s’exposen amb més detall les tres sessions. 
 

PROGRAMA 

 

1. La perspectiva de gènere com a eina pel canvi (Candela) 

Com incorporar-la en la nostra tasca diària: eines i recursos. 
 
 
OBJECTIUS: 
 

 Incorporar la perspectiva de gènere en la tasca professional i quotidiana per a superar les 
desigualtats de gènere existents. 

  Revisar les pre-nocions adquirides en la pròpia socialització de qui hi participa  

 Compartir  l' experiència pràctica de la tasca a l'associació 
 

CONTINGUTS: 

 Anàlisi del context de partida 

 Desigualtats de gènere, estereotips, violències de gènere i la seva reproducció en la gent jove 

 Estratègies i activitats d'intervenció social amb perspectiva de gènere 

 Revisió dels propis valors i biaixos de gènere 

 Eines i recursos específics de cada àmbit professional 
 
METODOLOGIA: Utilitzem la tècnica del taller com una metodologia participativa per a crear un espai 

d’intercanvi en grup i aprenentatge col·lectiu.   

DURADA: 4 hores 

 

 

 



2. Perspectiva intercultural als anàlisis de gènere (Centre d’Estudis Africans i Interculturals) 

Com incorporar-la en les relacions Interculturals  

 

OBJECTIUS:  

 Treballar la interculturalitat aplicada a les relacions en diferents àmbits: a les aules, als serveis, 
en les entitats... 

 Introduint la mirada de la diversitat cultural en l’educació formal i no formal 

 Creuar la mirada intercultural amb el gènere, desxifrant els biaixos de discriminació que 
generen 

 

CONTINGUTS: 

 

 Interculturalitat i etnocentrisme 

 D’exòtica a immigrant, la construcció de l’altra 

 Models de feminitat i d’emancipació  

 Gèneres, violències i models des d’una perspectiva intercultural 
 

METODOLOGIA:  Sessió teòrica seguida d’un espai participatiu. 

DURADA: 4 hores 

 
 
3. Posem en pràctica les Mirades Creuades (Candela i CEA) 
 
Dinàmiques amb casos pràctics 
 
OBJECTIUS: 
 

 Incorporar en el treball quotidià la transversalitat de gènere amb perspectiva intercultural (en el 
concepte de interseccionalitat) 

 Introduir la perspectiva de gènere amb mirada intercultural a l’educació formal i no formal 
(àmbit professional) 

 Donar eines i estratègies de treball en la construcció dels rols de gènere en la diversitat per als 
professionals, personal tècnic i voluntaris. 

 Donar eines als professionals a partir de dinàmiques pràctiques i col·lectives 
 
CONTINGUTS: 
 

 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, pasivitat 
 
METODOLOGIA: 
 
Sessió pràctica per a treballar i reflexionar sobre la construcció dels rols de gènere en la diversitat cultural. 
Amb la participació i la reflexió col·lectiva es pretén acostar eines, estratègies i coneixements als i les 
participants que siguin útils en el treball quotidià d’aquests. 

 
DURADA: 4 h 



 

PERSONES DESTINATÀRIES:  educadors/es, tècnics/es d’entitats que treballin en l’àmbit de l’acció 

social, treballadors/es i voluntaris/es d’associacions que treballin temes d’interculturalitat, professorat, 

personal sanitari, tècnics/es d’acollida, treballadors/es de serveis socials i, en general, a totes aquelles 

persones interessades en el tema. 

 
 
 


