
Tenim el convenciment que l’educació constitueix un dels elements
més importants per a la prevenció de la violència de gènere i el
desenvolupament d’actituds i valors d’igualtat  entre homes i dones.
Per això, cal abordar l’educació de forma integral, contemplant el
món de la raó juntament amb el món de les emocions i els sentiments.
Els sentiments ajuden a construir la nostra pròpia biografia,  a establir
una vinculació afectiva eficaç amb el medi i les persones que ens
envolten i a acceptar o construir els valors. Ens ajuden a ser, a pensar
i a fer.
Amb aquestes Jornades, FETE-UGT, vol obrir un espai de trobada,
d’intercanvi d’experiències i coneixement de propostes en la formació
en matèria d’igualtat, perquè mitjançant la formació afectivo-sexual
adaptada als diferents nivells educatius, el nostre alumnat aprengui
a reconèixer situacions de violència i de discriminació, pugui analitzar
de forma crítica els missatges de contingut sexista i establir relacions
afectives, basades en el respecte, l’autonomia i el reconeixement
mutu. En definitiva, relacions d’igualtat.

Informació i inscripcions:

FETE-UGT de Catalunya
Rbla del Raval, 29-35, 3r, 08001 Barcelona
Tel. 93.295.61.00. Ext. 28160 i 28161

feteforma1@catalunya.ugt.org
http://www.ugteducacio.cat
http://treballemperlaformacio.blogspot.cat
http://coeducacio.blogspot.com
www.educandoenigualdad.com
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Dijous, 19 d’abril  2012

17:00h. Acreditacions i lliurament de la documentació
17:30h. Inauguració

Roser Font i Pi. Secretària general de FETE-UGT Catalunya.
Montserrat Gatell i Pérez. Presidenta de l’Institut Català de les Dones.
Carlos López Cortiñas. Secretari general de FETE-UGT.

18:00h. Conferència. De l’educació mixta a la coeducació. La coeducació,
instrument privilegiat per a la igualtat i l’aprenentatge del respecte,
la convivència i la ciutadania

Ponent: Marina Subirats i Martori. Sociòloga i catedràtica de
    Sociologia de la UAB.

Presideix i  modera: Roser Font i Pi
18:45 h. Debat
19:15 h. Conferència: El desenvolupament de les identitats de gènere, en

el marc de l’evolució personal i grupal
Ponents: Amparo Tomé González. Professora de Sociologia de

     l’Educació de la UAB.
        Luz Martínez Ten. Secretària de Polítiques Socials de FETE-UGT.

Presideix i modera: Pilar Hernández Núñez. Responsable d’Igualtat
de FETE-UGT de Catalunya.

20:15 h Debat

Divendres, 20 d’abril 2012

17:30 h. Taula rodona: La natural identitat femenina i masculina. El paper
del cos en la infància i l’adolescència. L’amistat com a prevenció
de la violència

Ponents: Sara Berbel Sánchez. Doctora en Psicologia Social de  la UB.
      Juanjo Compairé. Professor jubilat de Ciències Socials. President
       d’Homes Igualitaris (Ahige Catalunya).
      Óscar Strada Bello. Doctor en Psicologia i Filosofia Lletres  per la
       Universitat d’Alacant.

Presideix i modera: Anna Montero Ramos. Secretària d’Ensenyament  Públic
        de FETE-UGT de Catalunya.

18:30 h. Debat

PROGRAMA

Dissabte, 21 d’abril 2012

9:30h. Tallers simultanis
A/ Es poden educar els sentiments i les emocions? El paper de
l’empatia, la col·laboració, la solució pactada de conflictes.
Aprenentatge a la solidaritat humana

Ponent: Dolors Renau i Manen.
B/ El valor de l’amistat

Ponent: Óscar Strada Bello
C/ Les emocions: un viatge al món de la literatura infantil i juvenil

Ponent: Mar González Novell
11:30h. Taula rodona: Conflictes i potencialitats de l’amor i lasexualitat en

les persones joves. L’amor i el seu llarg procés de creixement
en igualtat

Ponents: Montserrat Moreno i Marimon.
   Genoveva Sastre Vilarrasa. Professora Emèrita del Departament
   de Psicologia Bàsica de la UB.
    Rosa Ros i Rahola. Metgessa. Directora del Centre Jov d’Anti-
   concepció i Sexualitat (CJAS) i experta en educació per la salut i
   en adolescència.

Presideix i modera: Laura Vives Díaz. Secretària de Comunicació i Imatge
        de  FETE-UGT de Catalunya.

12:30h. Debat
13:00h. Presentació de les conclusions

Ponents: Luz Martínez Ten.
    Mònica Pino Sánchez. Secretària de Formació i Innovació Peda-
    gògica de FETE-UGT de Catalunya.

13:30h. Cloenda
Roser Font i Pi.
Aida Ruiz Franco. Directora Fundació M Aurèlia Capmany

19:00 h. Tallers simultanis
A/ Es poden educar els sentiments i les emocions? El paper de
l’empatia, la col·laboració, la solució pactada de conflictes.
Aprenentatge a la solidaritat humana

Ponent: Dolors Renau i Manen. Psicològa i formadora.
B/ El paper dels bon tractes. Nous vincles per a la resiliència.

Ponent: Jorge Barudy. Neuropsiquiatre, psiquiatre infantil, psicoterapeuta i
   terapeuta familiar. Formador reconegut per l’EFTA (Associació
  Europea de Teràpia Familiar).

C/ Amor i creixement emocional.
Ponent: Montserrat Moreno i Marimon. Professora Emèrita del Departament

  de Psicològia bàsica de la UB.




