
 

 

 

 

   

Lloc: 
Centre de Cultures i de Cooperació Transfronterera 

Av. Jaume II, 67 

Campus de Cappont 

Universitat de Lleida 

 

  

Per a més informació:  
Institut de Ciències de l’Educació. 
Meritxell Morera 
meritxell.morera@udl.cat  
973 703371 

 

Inscripcions: 
 

A la web de l’ICE-CFC  
http://www.ice.udl.cat/upnu/contingut.php?subsecci

o=jornades 

 

Preu de matrícula: 25€ 
Termini d’inscripció: fins al 28 de gener 
Es lliurarà certificat d’assistència 

 
Organitza: 
 

 

 

Participen: 

         

 

         

    
 

 
 

Imatge de la portada : Particle or wave ? de Heather Katsoulis 

(CC BY-SA 2.0) 

“Estratègies per a educar 
en la diversitat sexual i de 
gènere” 
Trobada pedagògica 
31 de gener de 2015 



 

 

 

11:30 – 12:00h Pausa-cafè. 

 

12:00 – 13:00h Taula rodona. Experiències i 

projectes d’educació en la diversitat de gènere i 

sexual  

Rosa Sanchís. Professora de secundària, creadora del 

blog “Karícies” i autora de diversos llibres per a joves 

sobre sexualitat i gènere 

José Mellinas. President de l’AMPGIL, Associació de 

Pares i Mares de Gais, Lesbianes i Transsexuals de 

Catalunya 

Katy Pallàs. Presidenta de l’Associació de Famílies 

Lesbianes i Gais 

Modera, Sònia Notario, tècnica en promoció de la 

salut a l’Associació Antisida de Lleida i educadora 

especialitzada en l’àmbit de l’afectivitat i la sexualitat 

 

13:00 – 14:00h Presentació de materials i 

recursos pedagògics 

Presentació del llibre Trans*exualidades: 

acompañamiento, factores de salud y recursos 

educativos de Raquel (Lucas) Platero 

Taller al voltant del conte-joc Famílium XX1 i del llibre 

Famílium 2.0, sobrevivir a la adolescencia, a càrrec de 

Glòria Canyet de la Fundació Famílium 

Presentació 
 

El 10 d’octubre del 2014, el Parlament de Catalunya 

aprova la Llei 11/2014 per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 

i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

Aquest és un gran pas en la nostra societat, però no 

pot quedar-se només en això. Aquesta trobada va 

dirigida als membres de les comunitats educatives 

(mestres, famílies, serveis educatius, monitors, etc.) 

perquè entenem que les escoles i els instituts són els 

primers entorns socials on els infants i els joves han 

de poder explicar qui són, com se senten i a qui 

estimen amb la seguretat que seran  respectats  i 

escoltats. Els professionals de l’ensenyament 

necessitem eines, estratègies que ens permetin 

atendre la diversitat sexual, familiar i de gènere. 

Treballar aquesta realitat social a l’escola és una de 

les claus que obren la porta a una futura societat 

formada per persones respectuoses amb la diversitat 

i l’equitat de gènere. Som conscients que hi ha molta 

feina per fer, i que cal treballar molt, però el dissabte 

31 de gener plantarem la primera llavor. Vine, no 

deixis que t’ho expliquin. 

9:00 – 9:30h Lliurament de documentació i 

benvinguda 

 

9:30 – 10:30h Taula rodona. La Llei 11/2014, de 

10 d’octubre, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia: sectors d’intervenció 

M. Dolors Toldrà. Doctora en Dret i professora del 

departament de Dret privat de la Facultat de Dret i 

Economia de la UdL 

Katy Pallàs, presidenta de l’Associació de Famílies 

Lesbianes i Gais 

Modera Yolanda Bardina, presidenta de l’Associació 

LIKA i agent d’Igualtat en actiu. 

10:30 – 11:30h Taula rodona. Eines per a 

incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat 

sexual en l’àmbit de l’educació 

Gerard Coll-Planas. Doctor en sociologia, investigador 

i docent en temes de gènere i LGTB a la Universitat de 

Vic 

Miquel Missé. Sociòleg i formador en temes de gènere 

i LGTB 

Raquel (Lucas) Platero. Doctor en sociologia, 

professor de formació professional i investigador en 

temes d’educació, gènere i sexualitat 

Modera, Cristina Rodríguez, gestora en gènere del 

Centre Dolors Piera de la UdL 


