Vi memorial hortènsia Alonso
29 de novembre de 2017
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Campus de Cappont- Universitat de Lleida (c/ Jaume II, 67)

L’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
EN L’ÀMBIT EDUCATIU I DEL LLEURE DES DELS 0 ANYS
9.45 h. Recepció de participants
10 h. Salutació de benvinguda
10.15 h. Conferència
“Què poden fer els centres educatius en l’abordatge de la violència masclista?”, a càrrec de
Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB
11 h. Debat
11.15 h. Pausa
11.45 h. Taula de diàleg
Perspectives per abordar la violència masclista des de diferents espais i nivells educatius.
Conduïda per Roser Perera, periodista de Catalunya Ràdio, i amb la participació de professionals i
persones expertes en:
-

Educació Infantil: Esther Oliver, professora del Departament de Sociologia i membre del CREA, Centre de
Recerca d’Investigació Social i Educativa de la Universitat de Barcelona
Educació Primària i ESO: Paco Abril, professor de Sociologia a la Universitat de Girona i president d’Homes
Igualitaris
Batxillerat i Cicles Formatius: Genoveva Sastre, professora emèrita de la Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona
Universitat: Rosa Valls- CREA- UB, professora del Departament de Teoria i Història de l’Educació i
sotsdirectora del CREA, Centre de Recerca d’Investigació Social i Educativa de la Universitat de Barcelona
Espais de lleure i educació no formal: Aharon Fernández, psicòleg social i membre d’Homes Igualitaris

13.30 h. Debat
13.45 h. Cloenda
Inscripció gratuïta.
El públic en general ha d’inscriure’s a través del correu electrònic: formació-lleida@creuroja.org. Feu constar nom i cognoms, DNI, telèfon i adreça
electrònica.
El VI Memorial Hortènsia Alonso està reconegut amb un crèdit ECTS de matèria transversal a l’estudiantat de la UdL. Inscripcions al Centre Dolors Piera
de la Universitat de Lleida (www.cdp.udl.cat).
Activitat de formació permanent del professorat reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Inscripcions a l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Lleida (www.ice.udl.cat).

17.30 h. Taller
“Juguem per trencar rols i estereotips”. Per a mares, pares i infants a partir dels 0 anys.
A càrrec d’Anna Campanera i Iolanda Teixidó.
Lloc: Ateneu La Baula (c/ del Nord, 4, 25007, Lleida)
Organitza: Grup de Dones de Lleida
Més informació:
Centre Dolors Piera d’Igualtat d’oportunitats i promoció de les dones- UdL, tel. 973706623, c/ Jaume II, 71 - centredolorspiera@cdp.udl.cat
Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones. Ajuntament de Lleida, tel. 973700461, Pl. Fanalets de Sant Jaume, s/n politiquesigualtat@paeria.cat
Creu Roja- Lleida, tel. 973279000, c/Henri Dunant, 1 - formació-lleida@creuroja.org
En l’aplicació de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades s’incorporaran en un fitxer propietat de
Creu Roja, amb la finalitat de tramitar la inscripció a la jornada i l’enviament de documentació. Podran ser cedides a les altres dues entitats organitzadores d’aquesta jornada
(UdL i Ajuntament de Lleida). Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que us atorga la vigent llei orgànica de protecció de dades, mitjançant escrit
adreçat a Cruz Roja Española, apartat de correus 6053, 28080 Madrid, o per mail a comunicaciocrlleida@creuroja.org
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