
OBJECTIUS JORNADA:

 Conèixer diferents tipus de 
violència per raó de sexe. 
Reflexionar sobre aquella 
violència acceptada 
socialment: 
violència estructural.

 Adquirir competències bàsiques en educació emocional.
Comprendre la importància dels usos del llenguatge en la
construcció social de la desigualtat. 

 Adquirir mecanismes d’anàlisi de la realitat amb perspectiva
de gènere. Potenciar els mitjans de comunicació com una de
les principals eines de promoció social actuals. 

 Adonar-se dels condicionaments de gènere quotidians. Propor-
cionar eines per a l’eliminació del masclisme.

 Conèixer nous corrents de la lluita per la igualtat reivindicades
pels homes: noves masculinitats. 

 Prendre consciència de la importància de la lluita feminista al
llarg de la història. 

 Saber els principals drets i els principals assoliments
aconseguits pels moviments feministes.  

DIRIGIT A: Mestres i professors de totes les àrees i nivells educatius
interessats en la coeducació i la no discriminació de la dona en tots els
àmbits (l’educació, la cultura, el món laboral...) i en la societat en general.
Estudiants de la UIB. La Jornada és oberta al públic en general interessat
en aquesta temàtica. Els docents us podeu inscriure a la pàgina web
www.stei.cat/formacio a l’apartat personal docent (presencial), els alumnes
de la UIB ho podeu fer a l’apartat cursos UIB. I el públic en general ho
podeu fer al correu formacio@stei.cat
S’han demanat crèdits de formació permanent del professorat per als

docents i crèdits de lliure configuració per a l’alumnat de la UIB.



DIVENDRES, 11 de març de 2016. 

15.30-16.00: Recepció i entrega de material. 

16.00-16.15: Presentació de les Jornades, a càrrec de la directora
de l’IBD, Rosa Cursach Salas, i Sandra Serra Teruel, representant de
la Secretaria de la Dona del Sindicat STEI. 

16.15-16.30: Presentació de la revista, Estratègia de gènere i desen-
volupament a Guatemala, editada per l’ONGD Ensenyants Solidaris, a
càrrec de Juan Luis Rodríguez Recio.

16.30-18.00: PONÈNCIA, Discriminació estructural, violència
estructural. Carmen Cardona Gisbert: llicenciada en lingüística per la
Universitat Complutense de Madrid; diplomada en treball social per la
Universitat de les Illes Balears; màster en igualtat de gènere de la
Universidad de Castilla-La Mancha i docent a secundària. 

18.00-18.15: PAUSA - CAFETET. 

18.15-21.00: 

*TALLER 1, Una passa a favor teu: apoderament i autoestima per a
dones. Rosa Mascaró Pérez: educadora social, docent d’Educació
emocional, psico-terapeuta, docent d’Expressió corporal terapèutica.

*TALLER 2, Anàlisi de gènere dels diferents llenguatges. Eines per fer
un ús no sexista del llenguatge. Carmen Cardona Gisbert: llicenciada
en lingüística per la Universitat Complutense de Madrid; diplomada en
Treball Social per la Universitat de les Illes Balears; Màster en Igualtat
de Gènere de la Universidad de Castilla-La Mancha i docent a
secundària. 

DISSABTE, 12 de març de 2016 

9.30-11.00: PONÈNCIA, Sexisme i mitjans de comunicació a les aules.
Meritxell Esquirol Salom: coordinadora del Fòrum comunicació, educa-
ció i ciutadania. És professora de sociologia i analista cultural. 

11.00-11.15: PAUSA - CAFETET. 

11.15-13.45: 

*TALLER 3, Les diferents formes de la violència contra les dones. Macu
Gimeno Mengual: coordinadora de l’Àrea de la Dona de la Intersindical
Valenciana.

*TALLER 4, Deconstruint la masculinitat hegemònica, una adreçera
fonamental per a l'equitat de gènere. Miquel Far Ferrer: professor
associat de Psicologia Social a la Universitat de les Illes Balears i
psicòleg i fundador d’Eima-Psicologia, a més de col·laborar amb l’as-
sociació Conexus (Barcelona). Ha desenvolupat una gran experiència
en l’àmbit de la docència com a formador. 

13.45-16.30: DESCANS. 

16.30-18.00: EXPERIÈNCIA, Campanya Espai lliure de masclisme. Ana
Río Moya: professora de Biologia al CEPA de Lorca (Múrcia) i membre
d’Organización de mujeres INTERSINDICAL Región de Murcia. 

18.00-18.15: PAUSA-CAFETET 

18.15-21.00: TAULA RODONA. Actuacions dels moviments feministes
per a construir la igualtat. EXPERIÈNCIA 7N Marxa Estatal contra les
Violències Masclistes. Macu Gimeno Mengual (Intersindical Valenciana),
Ana Río Moya (Organización de Mujeres INTERSINDICAL Región de
Murcia), una representant de Feministes en Acció i una representant
d’ADIBS. 

21.00-21.30: CLAUSURA JORNADES. Actuació musical: Aina Roig,
soprano; Jaume Amengual, piano i Núria Adrover, violoncel. 

*S’ha de triar un dels dos tallers que s’ofereixen cada dia. Divendres 11, entre taller
1 o taller 2. Dissabte 12, entre taller 3 o taller 4. 
Enviau un correu a formacio@stei.cat indicant quin taller voleu per a cada dia.


