GÈNERE I
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

OBJECTIUS
Aquest curs pretén acostar la perspectiva de gènere i els estudis feministes als i les
professionals que treballen en el seu dia a dia amb persones amb did.
L'objectiu és que adquireixin coneixements teòrics i competències pràctiques per abordar
les situacions quotidianes de discriminació de gènere, vulneració de drets i violències
sexistes i/o capacitistas sofertes per les persones amb les quals treballen.

CONTINGUTS
“No es neix dona, s'arriba a ser-ho”: el gènere com a categoria cultural
 Del sexe al gènere
 Rols de gènere: feminitat, masculinitat i dissidències
 La interseccionalitat com a eina
 Aproximacions en clau feminista i queer

Les “discapacitades” no són dones?
 Exclusió i vulnerabilitat
 Una violència invisible: xifres i (donis)protecció legal
 Les oblidades del feminisme
 Gens sobre nosaltres, sense nosaltres: apoderament i resistències

Tampoc es neix home: l'exclusió dels rols de gènere
 Masculinitats qüestionades
 El cànon de bellesa i els cossos no normatius
 “Sé un home”: de violències patriarcals
 El Capacitisme com a sistema opressor
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El que no es nomena no existeix: sexualitats diverses
 Mites i estereotips entorn de la discapacitat i la sexualitat
 Barreres psicosocials per a la vivència satisfactòria
 Drets legals i oportunitats reals
 L'assistència sexual a debat

FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ

FORMADORS

/

Andrea García-Santesmases Fernández

Llicenciada en Sociologia i en Antropologia Cultural. Màster en Recerca en Sociologia.
Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Tesi doctoral sobre identitat de
gènere, sexualitat i diversitat funcional (discapacitat), i publicacions rellevants en
aquestes àrees. Formadora en temes de gènere, violència masclista i drets sexuals.

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS

Dies: 14, 21, 28 d’abril i 5 de maig de 2020
Horari: de 10:00 a 14:00h.
Lloc: Seu de DINCAT. C/ Joan Güell, 90-92, local. 08028, Barcelona
/ Total hores curs: 16h
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INSCRIPCIÓ AL CURS
/

Període de preinscripció: fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 200 € (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 de la Caixa:
IBAN ES77 2100 0829 0702 0097 9228,
amb el concepte: Nom participant + GENERE,
i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo
redo@dincat.cat
/

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo:
redo@dincat.cat
*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat
la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament).

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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