
BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa

C A S A L  D E  G EN T  GRAN  D E L  

B A I X  GU I N A RDÓ

SALUT
Sessió de gimnàstica per
a gent gran.

Els pulmons de
Barcelona: Parcs i jardins
per una passejada
saludable.

Nous videos sobre
mesures sanitàries, amb
locució, subtitulació i
llengua de signes.

Cuina del món: Pa xinès.
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CULTURA
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World Press Photo 2020.

Club de lectura "Còmics i
diversitats".

Conferència setmanal de

l'Aula d'Extenció

Universitària del Casal del

Baix Guinardó: "Freud,

vida i obra", a càrrec de

Mercè Collell, psicòloga

clínica.

https://www.youtube.com/watch?v=JKWwXfhG_Q4&list=PLhBXKj-rkr62h8BGbc6amYIT_FUephIEW&index=2
https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/els-pulmons-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/videos-sobre-les-mesures-per-contenir-la-covid-19-amb-locucio-subtitulacio-i-llengua-de-signes-catalana_1004171
https://www.youtube.com/watch?v=K0A8aUCvvVs
https://beteve.cat/artic/world-press-photo-2020-guanyadors/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/club-de-lectura-comics-i-diversitats_1005672
https://vimeo.com/481313865


XARXES
Canal Youtube Gran

Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook

Instagram

Web

Nous videos!

Entrevista a la comissió de gènere del Casal, per la campanya
"Tolerància és convivència", del Servei de Convivència i
Interculturalitat d'Horta-Guinardó.

Exposició "Les veus de totes" de la comissió de gènere del Casal
del Baix Guinardó.

XV premi 25N: xarxes segures i lliures de violència masclista.

Feminismes i diversitat sexual i de gènere.

Tres històries lliures de masclisme.

Eines per fer front a les violències masclistes als entorns digitals.
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 ESPECIAL 25N

https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/ca/
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.youtube.com/watch?v=qJpKAwWXtNA&feature=youtu.be
https://vimeo.com/481725975/966f36eb81
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista_1007937.html
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca
https://www.youtube.com/watch?v=23IjALZG_gc&feature=youtu.be
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/eines-de-suport-mutu-per-fer-front-a-les-violencies-masclistes-als-entorns-digitals_1007653.html


Del 23 al 29 de Novembre de 2020

Mariona López: "Tractar les desigualtats de gènere a les

aules pot tenir un impacte molt gran en el jovent".

Parlem amb Mariona López de la plataforma de comunicació ètica
Wàitala, sobre el seu projecte 'Rebentem Estereotips', un programa
per a treballar la coeducació i la gestió de la diversitat a les aules de
la ESO i el Batxillerat.

Es continuen reproduint els estereotips de gènere tradicionals a

les aules?

Els estereotips de gènere (i no només de gènere) són un fet a la
nostra societat, i el problema no són tant els estereotips, com les
discriminacions que se'n poden derivar. I en tant que els estereotips
existeixen a la societat, evidentment també els trobem a les aules.

La idea de treballar els estereotips a les aules es deu més aviat a la
voluntat de tractar aquest aspecte des de l'arrel (l'educació),

impulsant la reflexió de les persones joves que construiran el futur,
per tal de caminar cap a una societat més inclusiva i lliure de
discriminacions.

Si esteu interessats en participar en aquesta secció del butlletí amb
els vostres textos, articles, poesies, etc... podeu enviar-los a la direcció de
correu electrònica infobaixguinardo@gmail.com
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Com poden les persones educadores incentivar un espai

coeducatiu i quin paper juga el programa 'Rebentem Estereotips'?

Treballar de forma dinàmica mitjançant el treball de reflexió i debat
permet als i les joves elaborar el seu propi posicionament al respecte,

tot coneixent diferents punts de vista.

Creiem que impulsar aquesta reflexió a dintre de les aules, gràcies a
la dinamització de les persones educadores, pot tenir un impacte
molt gran. La feina comença a dintre de les aules, però continua a
fora, als parcs, als carrers, a les cases.

Sabem que les persones educadores sovint no tenen temps per estar
desenvolupant el treball de recerca i creatiu per elaborar noves
dinàmiques, i per això els hi vam voler oferir un programa ben
empaquetat i llest per utilitzar.

En què consisteix aquest programa?

El projecte formatiu “Rebentem estereotips”, planteja una sèrie de
dinàmiques, basades en vuit icones que serveixen com a fil
conductor per treballar i reflexionar sobre els estereotips de gènere a
les aules de la ESO i el Batxillerat.
Aquestes dinàmiques s’han fet pensant en les assignatures de
Filosofia i Cultura i valors ètics, així com els espais de Tutoria i
Habilitats socials. Els docents poden triar de quina forma prefereixen
accedir als continguts en funció del seu estil d’aprenentatge.

La proposta pedagògica està formada per un llibre digital amb
informació i l’explicació de cadascuna de les dinàmiques per
treballar els diferents valors de manera immediata dins les aules.

També hi ha disponible gratuïtament un curs virtual que explica les
dinàmiques mitjançant textos i vídeos. Els docents poden importar-
lo directament a l’espai formatiu de la seva escola i començar a
treballar. Només cal omplir un formulari per a rebre el material.



Del 23 al 29 de Novembre de 2020

Abordar l'educació afectiu-sexual a l'aula, pot ajudar a millorar les

desigualtats de gènere?

No és l'únic però evidentment és un punt de partida. És cert que en
les relacions afectives dels adolescents, actualment s'estan
reproduint moltes desigualtats de gènere.

Així que començar a tractar les desigualtats de gènere des d'un
aspecte que molts i moltes estan vivint en primera persona o veuen
molt de prop, pot tenir un impacte molt gran.

Igualment és interessant reflexionar sobre l'origen d'aquestes
desigualtats en la societat, anar a les arrels que són molt menys
visibles i acaben tenint un impacte, entre d'altres, en les relacions
afectives.

Si estigués a les teves mans, què tres passos donaries per a posar fi

a les discriminacions sexistes des de l'educació?

En primer lloc, donaria espai al curriculum per tractar aquests temes
amb regularitat a les aules. Després, oferiria formació destinada a les
persones educadores, que són les que veuen de prop les actituds
dintre de les aules.

La actuació de les persones educadores pot tenir un impacte molt
gran, en tant que tenen contacte proper amb molts i moltes joves.

Per últim, faria una campanya de comunicació adreçada al jovent,
que despertés la seva curiositat, per promoure alçar la veu en els
casos que coneguin de discriminació. El silenci de les persones del
voltant que sol acompanyar aquestes situacions, serveix per
estendre les discriminacions.

Evidentment, soc molt conscient que tot això és molt fàcil de dir
però molt complicat de portar a terme.

https://xarxanet.org/social/noticies/mariona-lopez-tractar-les-

desigualtats-de-genere-les-aules-pot-tenir-un-impacte-molt
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