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Presentació

Et presentem la nostra proposta de tallers coeducatius per a escoles, instituts i la
resta de la comunitat educativa. Creiem que la millor eina de prevenció és la
sensibilització, i ho fem a través d’aquesta oferta de tallers amb perspectiva de
gènere i interseccional. Les nostres intervencions educatives ofereixen una mirada
crítica envers les desigualtats de gènere, permetent als infants i joves adquirir
eines i recursos per fer front als diferents tipus de violència, així com teixir formes
de relació més sanes, justes i igualitàries.

És durant la infància i l’adolescència que es fixen la gran majoria d’idees,
coneixements i habilitats. En la cultura patriarcal en què vivim, els infants i joves
assumeixen com a propis els estereotips i violències d’una societat sexista, si no és
que fem alguna cosa per evitar-ho. La intervenció coeducativa és vital per a la
prevenció d’aquestes desigualtats.

Aquest catàleg està dividit en dues parts, la primera dedicada a infants de 6 a 12
anys (Primària), i la segona per a joves de 12 a 18 anys (Secundària, Batxillerat i
altres). Adaptarem sempre els continguts específics de cada taller a l’edat dels
infants o joves, així com a les necessitats concretes del grup.

La metodologia utilitzada és participativa amb l'objectiu d’incloure l’opinió d’infants i
joves. Ho fem a través de dinàmiques grupals, espais de debat i reflexió coŀlectiva,
jocs i role playing, entre d’altres. A més, utilitzem el suport audiovisual com a
complement en la realització dels tallers. Tot això permet que l’alumnat adquireixi
nous coneixements a través de l’aprenentatge significatiu. 

4



Incorporar les bases per a viure des de la igualtat deixant de banda els
estereotips de gènere.
Aprendre conceptes claus sobre la sexualitat en aquesta etapa així com
prevenir possibles situacions d’abús.
Adquirir una mirada inclusiva i interseccional vers la diversitat.

Tallers per a infants de 6 a 12 anys

A través dels següents tallers participatius l’alumnat d’educació primària podrà:

Els tallers estan organitzats segons la seva temàtica central:

Gènere i igualtat (Tallers 1 i 2): 
La presència dels estereotips de gènere està tan normalitzada que sovint són
invisibles als ulls d’infants i de persones adultes. Proposem els següents tallers per
apropar a l’alumnat una mirada crítica i feminista, que els permeti prendre
consciència de les desigualtats existents així com construir relacions respectuoses
i igualitàries.

Salut i diversitat sexual (Tallers 3, 4 i 5): 
Existeix la creença de què la sexualitat comença en el moment de tenir les primeres
relacions sexuals, però els infants també tenen sexualitat. El que la diferencia de la
sexualitat adulta és que no és genital, sinó que està centrada en el joc, el
descobriment del propi cos, i l'exploració. És important que com a persones adultes
sapiguem acompanyar aquesta etapa i tots els canvis corporals i emocionals que
això implica, visibilitzant també la diversitat d'identitats i orientacions sexuals. Al
mateix temps també cal dotar d’eines a l’alumnat per a poder identificar i prevenir
possibles abusos i situacions no desitjades.
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Aprendre què són els
estereotips de gènere i
saber identificar-los.
Fomentar el pensament
crític i la reflexió entorn les
opressions de gènere.
Incentivar accions
concretes a l’aula en favor
de la igualtat. 

Objectius específics

Un taller on descobrir com
afecten els estereotips de
gènere en la vida de l’alumnat
a través d’una metodologia
participativa. 

Podrem visibilitzar de manera
conjunta les desigualtats
quotidianes en qüestions de
gènere.

Públic destinatari
Infants de 6 a 12 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€

Taller 1

Ni princeses ni
guerrers: 
Vencem els
estereotips de
gènere!
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Taller 2

Feminisme per a
infants

Públic destinatari
Infants de 6 a 12 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€

Compartir coneixements i
dubtes sobre el concepte
de feminisme.
Desmuntar falsos mites i
creences al voltant del
moviment feminista.
Afavorir la presa de
consciència sobre les
desigualtats de gènere
existents en el dia a dia.

Objectius específics

En aquest taller els infants
descobriran de manera
dinàmica i participativa què és
el feminisme. 

Una forma adaptada i
entenedora d’apropar aquest
concepte a l’alumnat,
desmuntant alhora falsos
mites i creences al respecte.
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Taller 3

Aquest joc no
m’agrada! 
Prevenció d'Abús
Sexual Infantil (ASI)

Públic destinatari
Infants de 6 a 12 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€

Introduir conceptes claus
sobre sexualitat i prevenció
d’abusos des d’un
llenguatge d’acord a l’edat.
Prendre consciència del
propi cos i límits.
Aprendre a identificar
situacions d’ASI tot oferint
als infants pautes clares
per actuar en cas de ser-ne
víctimes.

Objectius específics

Aquesta proposta aborda la
difícil i sensible qüestió dels
abusos en la infància. Una
violència que sovint queda
invisible, i sembla que si no
se’n parla no existeix. 

La nostra proposta és un taller
preventiu on dotar d’eines als
infants per detectar i fer front a
aquestes situacions.
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Taller 4

Què m’està passant?
Educació sexual a
Primària

Públic destinatari
Infants de 6 a 12 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€

Conèixer els canvis que
viuen els cossos en
aquesta etapa i com
afecten a la vida de cada
persona.
Introduir els conceptes de
plaer i límits.
Diferenciar entre
reproducció i sexualitat, així
com poder identificar
altres mites. 

Objectius específics

La sexualitat comença molt
abans de tenir relacions
sexuals. És necessari
acompanyar els infants en el
coneixement del propi cos.

Cal aprendre a validar allò que
a cadascú li agrada i allò que
no. Aquesta és una proposta
d’alfabetització en matèria de
salut sexual.
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Taller 5

Les 1001 formes de
ser i d’estimar

Públic destinatari
Infants de 6 a 12 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€

Visibilitzar les identitats
LGTBI+ a través d’una
mirada inclusiva i
normalitzadora.
Desmuntar falsos mites i
creences sobre diversitat.
Identificar les opressions
LGTBI+fòbiques tot
adquirint eines per a
combatre-les.

Objectius específics

Les identitats LGTBI+ ens
ensenyen que el món va molt
més enllà de
l’heteronormativitat. 

En aquest taller mostrarem la
diversitat de formes
d’estimar, sentir i relacionar-
nos, a través d’una
metodologia participativa i amb
un llenguatge adaptat a l’edat.
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Qüestionar els rols de gènere i les violències que se’n deriven, tot incorporant
nous referents igualitaris.
Educar en favor d’una salut sexual i reproductiva responsable i respectuosa.
Visibilitzar la diversitat LGTBI+ a través d’una mirada inclusiva i interseccional. 
Prevenir la reproducció de les violències masclistes.

Tallers per a adolescents i joves de 12 a 18 anys

A través dels següents tallers coeducatius, treballarem aquests objectius amb una
perspectiva feminista i interseccional: 
 

Algunes de les propostes consten de dues sessions: la primera dirigida a noies i
nois per separat, i la segona mixta. En tots els casos tindrem en compte les
identitats no binàries.

Els tallers estan organitzats segons la seva temàtica central:

Gènere i igualtat (Tallers 6, 7, 8 i 9): 
La socialització de gènere es manifesta d’una forma més clara en aquesta etapa, de
manera que augmenten les desigualtats entre gèneres. Les persones referents que
apareixen a les xarxes socials i als mitjans de comunicació tenen un fort impacte en
la construcció de les identitats i les relacions de violència. És per tant un moment
clau en el que intervenir des d’una mirada coeducativa i feminista.

Salut i diversitat sexual (Tallers 10, 11, 12 i 13): 
És a partir de l’adolescència quan s’inicia el pas cap a una sexualitat adulta. Sovint,
el jovent aprèn la sexualitat a través de les pantalles, mirant sèries de Netflix o
consumint pornografia. La nostra proposta és parlar de la sexualitat en positiu, des
del desig i el plaer, prevenint els riscos per a gaudir d'una sexualitat segura.
Acompanyem a l’alumnat a resoldre els seus dubtes, des d’una mirada no punitiva,
contemplant el consentiment i els límits, amb responsabilitat afectiva i amb
curiositat i respecte cap totes les orientacions i formes d’estimar. 
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Oferir a les noies eines per
identificar i fer front a les
conductes masclistes.
Identificar i erradicar el
masclisme que els nois
poden exercir.
Potenciar la presa de
consciència grupal entorn
el masclisme, les seves
conseqüències i fer-hi front.

Objectius específics

Taller 6

Stop violència
masclista: eines per
a la prevenció

La societat patriarcal en què
vivim ens afecta diferent a
segons el nostre gènere, i ens
obliga a preguntar-nos si volem
perpetuar la violència o volem
transformar-la. 

En aquest taller buscarem
respostes conjuntes a aquesta
i d’altres qüestions.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller de 2 sessions:
   sessió 1: no mixte  
   sessió 2: mixte

Durada: 1h 30 minuts (sessió)

Preu: 450€
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Taller 7

Violències 2.0 
Quin ús fas de les
xarxes socials?

Visibilitzar aquelles
violències masclistes que
s’exerceixen a través de les
TIC i les XXSS.
Oferir eines de prevenció i
d’intervenció en cas de
detectar-les.
Fomentar un pensament
crític entorn de la
pornografia.

Objectius específics

Alhora que les pantalles han
passat a ser un element
quotidià, la violència també
s’ha adaptat a l'era virtual.

Aquest taller està dissenyat per
tal d’identificar i prevenir els
usos i pràctiques masclistes
que podem fer a internet; ja
sigui a través de les XXSS, les
Apps o la pornografia.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€
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Taller 8

Lliures d’etiquetes:
No et deixis
estereotipar!

Identificar els estereotips
que van lligats al gènere. 
Analitzar les conseqüències
que tenen els conceptes de
feminitat i masculinitat
hegemòniques.
Empoderar l’alumnat
envers formes de relació i
expressió lliures dels
mandats i rols de gènere.

Objectius específics

 

La socialització de gènere crea
el concepte d’home i dona, que
marca uns rols i actituds
predefinits i excloents.

En aquest taller qüestionarem
els conceptes clàssics de
feminitat i masculinitat,
quelcom essencial per
construir una societat
igualitària més enllà dels rols
de gènere.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller de 2 sessions:
   sessió 1: no mixte  
   sessió 2: mixte

Durada: 1h 30 minuts (sessió)

Preu: 450€
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Taller 9

Feminisme: 
moda o canvi real?

Apropar el concepte de
feminisme a l’alumnat d’una
manera pràctica i
entenedora.
Identificar i desmuntar
falsos mites i creences
sobre el feminisme.
Dotar d’eines pràctiques
per a incorporar el
feminisme en el dia a dia.

Objectius específics

Sabem realment què és el
feminisme i els valors que
promou? Amb aquest taller
volem posar llum als dubtes
que l’alumnat pot tenir.

Aproparem aquest moviment
per la igualtat a la quotidianitat
del jovent, des d’una mirada
renovada i amb una
metodologia participativa.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€
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Taller 10

Parlem de sexe:
plaers, riscos i
diversitat

Generar les bases perquè el
jovent gaudeixi d’una
sexualitat respectuosa i
segura.
Identificar falsos mites i
creences entorn la
sexualitat.
Ampliar la visió coitcèntrica
i heteronormativa de la
sexualitat.

Objectius específics

Amb aquest taller generarem
un espai segur on l’alumnat
pugui expressar els seus
dubtes i neguits entorn la
sexualitat. 

Parlarem de plaer,
consentiment, límits. Ho farem
en positiu, sense oblidar els
riscos i des d’una perspectiva
de gènere i interseccional.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller de 2 sessions:
   sessió 1: no mixte  
   sessió 2: mixte

Durada: 1h 30 minuts (sessió)

Preu: 450€
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Taller 11

La gàbia invisible:
escapant de l’amor
romàntic 

Analitzar críticament els
principals mites de l’amor
romàntic.
Fomentar relacions sexo-
afectives saludables i
respectuoses.
Reflexionar sobre la
construcció de la identitat
de gènere i els seus
mandats.

Objectius específics

En aquest taller explorarem
com la heteronormativitat i
l’amor romàntic són una gàbia
invisible que limita i predefineix
les nostres formes d’estimar.

Tanmateix, volem acompanyar
al jovent a descobrir com es
construeixen les categories
home i dona. Un procés que
exclou les identitats no
binàries.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller de 2 sessions:
   sessió 1: no mixte  
   sessió 2: mixte

Durada: 1h 30 minuts (sessió)

Preu: 450€
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Taller 12

Porno: ficció o
realitat? Parlem-ne

Identificar el sexisme
present en la pornografia,
prevenint els riscos.
Trencar falsos mites i
creences entorn la
sexualitat que transmet la
pornografia.
Educar en favor d’una
sexualitat respectuosa,
plaent i feminista.

Objectius específics

Davant la falta d’educació
sexual, el pornografia s’ha
convertit en l'escola i referent
de la majoria d’adolescents.
Sovint resulta difícil diferenciar
entre ficció i realitat.

És imprescindible tractar
aquest tema amb l’alumnat de
forma oberta, generant un
espai segur i confidencial,
lliure de judicis i de sexisme.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€
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Taller 13

Estima lliurement:
Combatent la
LGTBI+fòbia

Visibilitzar les identitats
LGTBI+ a través d’una
mirada inclusiva i
normalitzadora.
Desmuntar falsos mites i
creences sobre diversitat
sexual.
Identificar les violències
LGTBI+fòbiques i adquirir
eines per a combatre-les.

Objectius específics

A totes les aules hi ha persones
que no encaixen amb la norma.
Les identitats LGTBI+ ens
mostren que el món és molt
més divers del que s'ensenya. 

Mostrarem les diferents formes
de sentir i estimar per tal que
l’alumnat identifiqui les
violències lgtbfòbiques  i
adquireixi eines que permetin
donar-hi resposta.

Públic destinatari
Joves de 12 a 18 anys

Format: taller mixte

Durada: 1h 30 minuts

Preu: 150€
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Informació i reserves

Per reservar el teu taller, envia’ns un correu a coeducacio@el-taller.cat tot
indicant el número del taller soŀlicitat. En cas que tinguis alguna altra pregunta o
demanda concreta, escriu-nos i et respondrem.

www.el-taller.cat

@eltaller_masculinitatsdiverses 

+34 685431147

coeducacio@el-taller.cat
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