ACOMPANYAMENT I EMPODERAMENT
PERSONES LGTBI AMB DID

OBJECTIUS

Adquirir les actituds, coneixements i habilitats necessàries per poder portar a terme
intervencions educatives que millorin la sexualitat i la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat LGTBI.

CONTINGUTS

Primera sessió
- Concepte de Sexualitat
- Com s’aprèn la sexualitat? En el marc de les persones amb did.
- Concepte d’Educació Sexual. Models d’intervenció.
- Els drets sexuals.
- Feminitat i masculinitat. Discapacitat i gènere.
- Com es construeix l’orientació sexual?
- Que vol dir ser: Gai, Lesbiana, Bisexual, Transexual i Intersexual
- Prejudicis i mites al voltant del col·lectiu LGTBI
- Heterosexisme i Homofòbia. Dos cares de la mateixa intolerància.
- Counselling i treball de suport a la persona amb did i la familia.
- El bullying homofòbic, com prevenir-lo i intervenir.
Segona sessió
- Objectius i continguts en educació sexual per la diversitat. La Formació de
formadors.
- Com treballar l’educació sexual en la diversitat en els diferents tipus de
centre d’atenció a persones amb did. Recursos i dinàmiques.
- Treball d’educació sexual per evitar riscos en situació d’especial
vulnerabilitat.
- La figura del/la assistent sexual per persones amb did.
- Bones practiques en els diferents tipus de serveis per treballar la diversitat
- Recursos, entitats i webgrafia per treballar la diversitat
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FORMADOR

Marcel Munné
Treballador Social.
Postgrau en Salut Comunitària i sexualitat. Institut d’Estudis de la Sexualitat i
la Parella.
Consultor social y formador en l'ambit de la discapacitat.
Promotor i membre del Observatori de Drets de Dincat.
Fundador i President de l'Associació Diversitat&Discapacitat.

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS
Dies: 14 i 28 de maig de 2018
Horari: de 9:30 a 14:30h
Lloc: Upgrade Formació – C/ Vallespir, 39 local - 08014 Barcelona
/

Total hores curs: 10h

INSCRIPCIÓ AL CURS
/

Període de preinscripció: fins el dia 11 de maig o fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 130 € (formació bonificable)

/

Per formalitzar la inscripció, cal:

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les
dades que es demanen): Formulari d’inscripció
: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:
IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,
amb el concepte: Nom participant + LGTBI,
i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat
/

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos:
opoyatos@dincat.cat
*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat
la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament).
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
/

Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs.
L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici.

/

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que
acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75%
de les hores totals del curs.
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