
 

METODOLOGÍA: 

Talleres participativos en los que se promueve  sobretodo el debate entre los/las 

participantes, siempre siguiendo el hilo conductor del tema tratado y bajo una perspectiva 

de género. El material y dinámicas utilizadas en las sesiones dependen del tema tratado, 

pero giran entorno a los siguientes materiales de trabajo:  

 

- Powerpoint con contenido teórico.  

- Fichas de trabajo.  

- Videos.  

- Role-playings.  

- Dinámicas de grupo de posicionamiento y debate, etc…  

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS:  

Los talleres también  se pueden adaptar a las necesidades detectadas a cubrir en cada 

caso.  

 

Dispongo de flexibilidad horaria para impartir los talleres.  

 

 

“Amb perspectiva de gènere” 

 

 

 

 

 

 

 

CATÀLEG FORMATIU 

2014-2015 
 

 

Contacte: Aroa Talavera  

Mòbil: 679 51 57 44 

E-mail: aroa.talavera@copc.cat 

 

Aconseguir unes relacions 

en igualtat saludables 

entre homes i dones, és 

imprescindible tant per a 

l'establiment d'unes 

relacions humanes 

constructives, com per a 

l'evolució social de la 

nostra societat.        
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JUSTIFICACIÓ:  

Actualment existeixen desigualtats de gènere a la nostra societat, que venen marcades 

per un context cultural i social heredat. La cultura (normes, valors i símbols) marca les 

diferencies entre homes i dones, ja que els rols i els estereotips apressos i compartits ens 

fan sentir, pensar i actuar de forma diferent a homes i dones. El que porta a les situacions 

de desigualtat social que vivim a la nostra societat.  

 

L’objectiu general d’aquests tallers es sensibilitzar a les persones participants en la 

incorporació de la perspectiva de gènere com a manera de veure i filtrar la realitat a la 

qual vivim tots i totes de forma qüotidiana. Per tal de promoure el canvi des del 

compromís des d’un/a mateix/a, cap a una societat mes justa e igualitaria.  

 

Això es pot conseguir des de diferents enfocs i abordant les diferents situacions a on es 

generen aquestes situacions de desigualtat, per tal de visibilitzar-les i com a conseqüència 

erradicar-les i prevenir-les.  
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METODOLOGIA:  

Tallers participatius en els quals es promou sobretot el debat entre els/les  participants, 

sempre seguint el fil conductor del tema tractat i sota una  perspectiva de gènere i de 

coeducació. 

El material i dinàmiques utilitzades en les sessions és el següent:  

- PowerPoint amb contingut teòric.  

- Fitxes de treball.  

- Videos.  

- Role-playings.  

- Dinàmiques de grup de posicionament i debat, etc… 

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS:  

Cadascun dels tallers es pot adaptar a les necessitats detectades per l'organització en cada 

cas en concret. Quant a ajust dels continguts, temporalitat, etc. Disposo de flexibilitat 

horària per impartir els tallers.  

 

DIRIGIT A:  

Població jove i adulta d’ambdos sexes, pares i mares, professors/es, alumnes i 

professionals que tinguin interès en temes de gènere i igualtat.  

 

HONORARIS: A concretar amb l’entitat. 
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TALLERS: 
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NI PRÍNCEPS NI PRINCESES: Debatrem sobre la construcció social 

dels estereotips de gènere i com aquests afecten en la identitat de gènere des de  

petits/es. 

 

OBJECTIUS: 

- Entendre com es construeixen socialment els estereotips de gènere.  

- Comprendre com ens influeixen i condicionen en el nostre dia a dia, creant  la nostra 

identitat com a homes i dones. 

- Comprendre la influència que té en el nostre dia a dia la identitat assignada. 

 

CONTINGUTS: 

- Definició sistema sexe/gènere. 

- Com hem après aquests estereotips i rols? Com ens posicionen en el status social a 

homes i dones? 

- El guió de vida i identitat de gènere. 

- Poder i gènere. El sistema patriarcal. Androcentrisme. 

- Feminisme vs Masclisme vs Hembrisme. 

- Resistències al canvi: El càstig social i el discurs biologicísta. 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.   

 

 



 

____________________  Catàleg formatiu 2014-2015   “Amb perspectiva de gènere” 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARLEM DE MICROMASCLISMES: Visibilitzarem les situacions 

quotidianes “micromasclistes” que contribueixen a la perpetuació d'una societat 

desigual.  

 

OBJECTIUS: 

- Definir que són els micromaclismes.  

- Visibilitzar petites situacions quotidianes de violència exercides cap a les dones sobre la 

base dels estereotips de gènere (Micromasclismes). 

 

CONTINGUTS: 

- Definició, característiques i objectius dels micromasclismes. 

- Com es perpetuen els micromasclismes? 

- Perquè és important visibilitzar els micromasclismes? 

- Tipus de micromasclismes. 

- Efectes dels micromasclismes en homes, dones i en el vincle afectiu. 

- Com podem detectar si una situació és un micromasclisme? 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.       
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MITES DE L'AMOR ROMÀNTIC: Desmuntarem els mites de l'amor 

romàntic que promouen relacions abusives en la parella. Com detectar-los i 

ajudar als nostres fills/es, alumnes a desmuntar-los. 

 

 

OBJECTIUS: 

- Comprendre com els mites de l'amor romàntic construeixen parelles desiguals.  

- Nomenar els mites de l'amor romàntic existents. 

- Comprendre la relació entre els mites de l'amor romàntic i les relacions abusives en la 

parella. 

 

CONTINGUTS: 

- Què són els mites de l'amor romàntic? 

- Tipus de mites de l'amor romàntic i les creences encobertes.  

- Com contribueixen els mites de l'amor romàntic en les relacions d'abús en les parelles? 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.              
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SEXISME ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ: Analitzarem la 

imatge de les dones als mitjans de comunicació, i com actuen de reforçadors dels 

estereotips de gènere.  

 

 

 

OBJECTIUS:  

- Analitzar la imatge de les dones als diferents mitjans de comunicació. 

- Visibilitzar i reconèixer estereotips i rols sexistes que recauen en els homes i les dones. 

- Analitzar els missatges que ens arriben a través de la publicitat sexista. 

 

CONTINGUTS: 

- El sexisme als mitjans de comunicació. 

- La imatge de les dones a la publicitat. 

- Estereotips i rols de gènere a la publicitat. 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.      
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US DEL LLENGUATGE NO SEXISTA: Farem una anàlisi crítica de l’ús 

del llenguatge que fem de forma quotidiana.  

 

 

 

OBJECTIUS:  

- Fer un ús correcte del llenguatge inclusiu i no sexista.  

- Oferir eines per reconèixer el genèric masculí.  

 

 

CONTINGUTS: 

- Llenguatge androcèntric. 

- Alternatives per a una comunicació verbal sexista i la promoció d’un llenguatge inclusiu. 

- Ús del genèric masculí. 

 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.      
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LES DONES AL MERCAT DE TREBALL: Visibilitzarem la situació de  

desigualtat a la que es troben les dones al mon laboral.  

 

 

 

OBJECTIUS:  

- Analitzar les situacions de desigualtat que vivim les dones a l’àmbit laboral. 

- Visibilitzar els factors que contribueixen a mantenir aquesta situació de desigualtat entre 

homes i dones.  

 

CONTINGUTS: 

- La contribució d’homes i dones en el treball. 

- Participem homes i dones per igual al mercat de treball?. 

- Segregació vertical i horitzontal. 

-  “El sostre de vidre” i el terra de “ciment”. 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.       
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LES DONES A LA NOSTRA SOCIETAT: Parlarem de les dones i la seva 

representació i visibilització a la societat. 

 

 

OBJECTIUS:  

- Visibilitzar dones que històricament han contribuït a la nostra societat.  

- Definir que és la paritat a la política i per que és important per assolir una igualtat 

d’oportunitats real entre homes i dones.  

 

CONTINGUTS: 

- Els drets de les dones al llarg de la historia. 

- Biografia personatges femenins. 

- Dones que lideren el món. 

- Les dones i el poder. 

- 8 de Març: Dia internacional de les dones. 

- La paritat a la política. 

TEMPORALITAT: 2 hores.                 
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L’ÚS DEL TEMPS i CORRESPONSABILITAT: Debatrem sobre l’ús 

equitatiu del temps en homes i dones i la conciliació de la vida laboral  i familiar.  

 

 

 

OBJECTIUS:  

- Definir que és la corresponsabilitat i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  

- Dialogar respecte a l’ús equitatiu del temps per part dels homes i de les dones.  

 

 

CONTINGUTS: 

- L’ús del temps és diferent entre homes i dones? 

- En què consisteix la corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

- Beneficis de la corresponsabilitat, per homes, dones i per la societat.  

- Factors que intervenen en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  

 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.        
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QUE ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA?: Parlarem sobre els factors 

que contribueixen a la creació de relacions d'abús en la parella.  

 

 

OBJECTIUS: 

- Comprendre com es construeixen les relacions de parella desiguals i abusives. 

- Donar eines per a la construcció de relacions de parella més saludables.  

- Conèixer el cicle de la violència. 

 

CONTINGUTS: 

- L'espai personal en les relacions de parella. 

- Els mites de l'amor romàntic. 

- Indicadors d'abús en les relacions de parella. 

- Agressivitat vs Agressió vs Maltractament. 

- El cicle de la violència. 

- Piràmide de Galtung “Triangle de la violència” i el model de l'efecte embut. 

 

TEMPORALITAT: 2 hores.          
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¿QUE ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA? (VIDEOFÒRUM): 

Analitzarem des d’una perspectiva de gènere la pel·licula “Te doy mis ojos” de 

l’Itziar Bollaín.  

 

OBJECTIUS:  

- Reconèixer quan s'està produint una situació de violència de gènere a partir de la 

visualització d'escenes de la pel·licula.  

- Reconèixer els elements que identifiquen una situació de violència de gènere en l'àmbit 

de la parella.  

- Visualitzar els conceptes teòrics en l'anàlisi de les escenes de la pel·licula.  

- Identificar els diferents tipus de maltractaments (físics, psicològics, sexuals, econòmics i 

socials). 

 

CONTINGUTS: 

- Anàlisi dels tipus de violències. 

- El cicle de la violència. 

- Mites entorn de les situacions de violència i els seus actors. 

TEMPORALITAT: 3 hores.          
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CONSTRUINT RELACIONS SALUDABLES: Parlarem sobre els pilars 

necessaris per a la construcción d'unes relacions de parella saludables.  

 

 

OBJECTIUS: 

- Entendre com ens movem en les relacions personals entre la fusió i la separació.  

- Definir que és l'espai personal.  

- Comprendre com ens afecten els mites de l'amor romàntic en les nostres relacions de 

parella.  

- Definir els tipus de relacions amb parelles tòxiques i la seva relació amb la inclinació 

afectiva.  

 

CONTINGUTS: 

- La fusió (F) i la separació (S), dos conceptes interrelacionats.  

- Què és l'espai personal? 

- Els primers vincles i el guió de vida en les relacions. 

- Mites de l'amor romàntic. 

- Amor-desamor. 

- Parelles toxiques.  

 

 TEMPORALITAT: 4 hores.           
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DESMUNTANT LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: Comprendrem com 

mitjançant els estereotips de gènere apresos, es normalitzen en el dia en 

micromasclismes i com aquests poden arribar a convertir-se en una relació d’abús 

en la parella.  

 

  

OBJECTIUS: 

- Entendre com es creen els estereotips de gènere i com ens influeixen en el nostre dia a 

dia, creant la nostra identitat com a homes i dones. 

- Comprendre la influència que té en el nostre dia a dia la identitat assignada com a homes i 

dones.  

- Visibilitzar petites situacions quotidianes de violència exercides cap a les dones sobre la 

base d'aquests estereotips de gènere (micromasclismes).  

- Comprendre com es construeixen les relacions de parella desiguals i abusives. 

- Donar eines per a la construcció de relacions de parella més saludables.  

- Entendre la relació existent entre l'aprenentatge d'estereotips de gènere, els 

micromasclismes (Mm) i les relacions de parella desiguals. 
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CONTINGUTS: 

Ni prínceps ni princeses: Construcció social dels estereotips de gènere: 

- Definició sistema sexe/gènere. 

- Com hem après aquests estereotips i rols? Com ens posicionen en el status social a homes 

i dones? 

- El guió de vida i identitat de gènere. 

- Poder i gènere. El sistema patriarcal. Androcentrisme. 

- Feminisme vs Masclisme vs Hembrisme. 

- Resistències al canvi: El càstig social i el discurs biologicista. 

 

Micromasclismes (Mm): 

- Definició, característiques i objectius dels Mm. 

- Com es perpetuen els Mm? 

- Perquè és important visibilitzar els Mm? 

- Tipus de Mm. 

- Efectes dels Mm en homes, dones i en el vincle afectiu. 

- Com podem detectar si una situació és un Mm? 

 

Relacions saludables en la parella: Prevenint la violència masclista. 

- L'espai personal en les relacions de parella. 

- Els mites de l'amor romàntic. 

- La construcció social de l'amor.  

- Indicadors d'abús en les relacions de parella. 

- Agressivitat vs Agressió vs Maltractament. 

- Piràmide de Galtung “Triangulo de la violència” i el model de l'efecte embut. 

 

TEMPORALITAT: 3 sesions de 2 hores cadascuna. Total: 6 hores.  
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COM AFECTA ALS HOMES EL PATRIARCAT? (VIDEOFORUM): 

Parlarem de com afecta als homes la cultura del patriarcat, mitjançant el visionat 

de la pel·lícula “Los lunes al Sol” de Fernando León de Aranoa. 

 

 

OBJECTIUS:  

- Visibilitzar com afecta els homes la cultura patriarcal. 

- Definir quins són els àmbits que els homes pateixen desigualtats per raó de gènere.  

 

CONTINGUTS: 

- Identitat masculina. 

- Poder i masculinitat. 

- Masculinitat i expressió d’emocions. 

- Masculinitat i salut. 

 

TEMPORALITAT: 3 hores.         
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POLÍTIQUES d’IGUALTAT d’OPORTUNITATS ENTRE HOMES 

I DONES: Definirem els conceptes clau per entendre en què consisteixen les 

polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

 

OBJECTIUS:  

- Entendre els eixos que articulen les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones.  

- Definir els conceptes bàsics per entendre que són les polítiques d’igualtat.  

 

CONTINGUTS: 

- Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de dones i homes de març de 2007. 

- Polítiques d’Igualtat i els Plans d’Igualtat a les empreses. 

- Transversalitat de gènere. 

- Empowerment. 

- Discriminació positiva.                  

 

TEMPORALITAT: 2 hores.           
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SOBRE MI:  

El meu nom és Aroa Talavera. Sóc llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. 

Psicoterapeuta amb adults i Especialista en Violència Masclista. Núm. Col·legiada: 19.498 pel Col·legi 

de Psicòlegs de Catalunya.  

Em vaig formar com a agent de prevenció de relacions 

abusives en parelles joves a través del programa "Talla 

amb els mals rotllos", impulsat per la Generalitat de 

Catalunya, l'Institut Català de les Dones i l'Agència 

Catalana de la Joventut, en el que vaig participar impartint 

tallers durant més de 4 anys. Posteriorment, vaig realitzar 

tallers amb adolescents al voltant del mateix tema, des 

d'altres enfocaments de treball en diferents entitats 

promotores d'Igualtat de Gènere.  

Arran d'aquestes experiències com tallerista, vaig decidir 

ampliar les meves col·laboracions al voltant del tema de gènere, per promoure una societat més justa. 

I he realitzat durant diversos anys formacions, tallers i una ponència, tots ells al voltant del tema de la 

violència de gènere amb població adulta. Així mateix col·laboro des del 2011, fent suplències en els 

diferents PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones) de l'Ajuntament de Barcelona.  

Actualment col·laboro en un grup soci terapèutic de dones, i com a terapeuta individual, per a 

l'associació de Psicòlegs sense fronteres de Catalunya. Així com realitzant tallers sobre Sensibilització i 

prevenció de la Violència de gènere. 

 

 

 


