MEDUSA. Transformació social amb perspectiva de gènere

Intoduïm la
perspectiva
feminista a la
nostra entitat
CURS SUBVENCIONAT I GRATUÏT
Formació destinada a entitats, associacions i
organitzacions de l'Alt Empordà

amb el suport de:

organitzat per:

MEDUSA. Transformació social amb perspectiva de gènere

Intoduïm la perspectiva feminista
a la nostra entitat
DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs consisteix, per una banda, en sis sessions formatives d'1 h i 30 min per
incorporar la perspectiva feminista i de les cures en les organitzacions i entitats. Cada
sessió oferirà eines i estratègies pràctiques per fomentar dinàmiques de treball
respectuoses amb el grup, abordar les violències i desigualtats que es posen de
manifest en el treball col·lectiu i introduir l’ètica de la cura en el dia a dia de l'entitat.
Per altra banda, l’activitat compta amb una borsa d’hores d’assessorament per a cada
entitat i organització participant, amb l’objectiu d’acompanyar-les en els processos
interns d’autoconeixement, avaluació i transformació.

CONTINGUT DEL CURS

Sessions formatives
1. De què parlem quan parlem de perspectiva feminista?
2. Organització i valors dominants en les entitats i organitzacions.
3. Desigualtats, violències i privilegis dins del grup.
4. El repte de prendre cura de nosaltres.
5. Conflictes, comunicació i llenguatge.
6. Reflexions i aprenentatges col·lectius.

Assessorament per a cada entitat
Cada entitat comptarà amb una borsa d'hores d'assessorament i acompanyament per
implementar mesures i accions que introdueixin la perspectiva feminista i de les cures
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en el seu funcionament, a partir dels aprenentatges teòrics i pràctics de les sessions
formatives.
OBJECTIUS DEL CURS

Objectiu general

Introduir la perspectiva feminista a les entitats i organitzacions.

Objectius específics

Prendre consciència de la importància de les cures pel compromís amb la igualtat.
Oferir eines i estratègies per a la incorporació de noves pràctiques i formes
d'organització.
Acompanyar a les entitats i organitzacions en els processos d’autoconeixement,
avaluació i transformació.

METODOLOGIA DEL CURS

La metodologia del curs és activa-participativa i demostrativa-explicativa. S’utilitzaran
els mitjans didàctics necessaris per transmetre els conceptes teòrics i la pràctica
corresponent per a l’assimilació dels continguts de cada sessió. Es buscarà la
participació de les persones assistents i la connexió del marc teòric amb les
experiències i la realitat quotidiana de les entitats i organitzacions.
Pel que fa a l’assessorament que s’oferirà, es realitzarà des del marc de la perspectiva
feminista i l’ètica de les cures i des de la metodologia del treball de processos. Aquesta
aproximació ofereix actituds i eines per facilitar la transformació i el creixement en
grups i organitzacions a partir de la presa de consciència i l’aplicació del principi de
democràcia profunda (Mindell, 1992).
PARTICIPANTS DEL CURS

El curs està destinat a persones que formin part de col·lectius, associacions,
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organitzacions i altres entitats del teixit social, cultural i polític de l'Alt Empordà. Es
podran inscriure al curs un màxim de dues persones per a cada entitat. La inscripció
és totalment gratuïta i es realitza a partir del formulari del web medusa.cat/cursentitats. El termini per a les inscripcions finalitza l'1 de novembre del 2020.

CALENDARI I ESPAI DEL CURS

El curs es realitzarà els següents dies:
Dijous, 5 de novembre del 2020.
Dijous, 12 de novembre del 2020.
Dijous, 19 de novembre del 2020.
Dijous, 26 de novembre del 2020.
Dijous, 3 de desembre del 2020.
Dijous, 10 de desembre del 2020.
Totes les sessions es realitzaran de les 18.30 a les 20 hores a la sala d'actes del Casal
Cívic de Figueres (C/ Joan Subias i Galté, s/n). Espai accessible.
MESURES COVID-19

L'espai on es desenvolupa el curs garanteix la distància de seguretat entre les
persones participants.
Per a l'assistència al curs és obligatori la utilització de mascareta durant les
sessions.
Les persones participants tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic durant les
sessions del curs.
CONTACTE

MEDUSA. Transformació social amb perspectiva de gènere: info@medusa.cat.
Gina Cortés: gina@medusa.cat / Telèfon: 673563757.
Sara Oliver: sara@medusa.cat / Telèfon: 673563757.
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