
 

Gènere, educació i cultura de pau 

 

 

Presentació 

La condició de "home" o "dona", amb totes les significacions socials que aquestes categories comporten, és 

un element clau en la construcció de la identitat de les persones. No és estrany doncs que, sovint, en els 

elements “subaquàtics” dels conflictes hi trobem qüestions relacionades amb el gènere. Incloure la 

perspectiva de gènere a l'hora de gestionar els conflictes ens ajudarà a entendre'ls millor i a millorar la 

qualitat de les relacions tant entre homes i entre dones com entre homes i dones. 

 

Objectiu general: 

Contribuir, des de la perspectiva de gènere a una nova cultura del conflicte que permeti abordar-lo de 

forma constructiva, creativa i noviolenta. 

 

Objectius específics: 

 Reflexionar i prendre consciència de com la perspectiva de gènere és un element clau per a la 

educació per la pau 

 Dotar a les persones participants d'eines per incloure la perspectiva de gènere en l'acció educativa 

i per facilitar la promoció d'un sistema de valors que vagi més enllà de la categorització del 

gènere. 

 

Programa 

1. Els estereotips de gènere: la construcció de la feminitat i la masculinitat 

2. El gènere i la violència  

3. El gènere i el conflicte 

4. El gènere i el poder  

5. Eines per incloure el món emocional en la gestió dels conflictes 

6. La comunicació i el gènere 

7. Construint noves identitats lliures de violència 

 

Metodologia 

 

Les sessions tindran un enfocament socioafectiu, és a dir, parteix de la pròpia experiència amb l’objectiu 

de crear un clima cooperatiu i una actitud de recerca col·lectiva.  

 

Es treballarà utilitzant mètodes que propicien l’aprenentatge a través de diferents experiències: emotiva, 

cognitiva i corporal, servint-nos del Teatre de l'Oprimit i les Oprimides així com del Treball de Processos 

(Process Work). 

 

Durada i reconeixement: 22.5h, 1.5 crèdits. 

 

Calendari: Intensiu cap de setmana. Divendres 24 de febrer i 2 de març de 16 a 20h, dissabte 25 de 



febrer de 9 a 14h i de 15 a 19.30h, i dissabte 3 de març de 9 a 14h.  

 

Espai: Gimnàs de Ciències de l’Educació. 

 

Avaluació: A través de la participació i l’actitud. És d’obligada assistència.  

 

Cost: 60€ 

 

Professorat: Neus Andreu i Sara Carro del col·lectiu Fil a l’Agulla. 

 

Coordinació: Marina Caireta. Programa d’Educació de l’ECP. Tel: 935868844 marina.caireta@uab.cat 
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