
Novetats 
•  

 

VIII Fòrum contra les violències de gènere. V Fòrum europeu 15, 16 i 17 de 
novembre de 2012  

Concurs per l'eradicació de la violència masclista, edició 2012 

Tema: La por en l'àmbit de la parella.  

Data límit presentació obres, 31 d'octubre 2012. Per participar, heu d'adjuntar 
una butlleta de participacióper cada obra! 

Exposició de les obres rebudes: del 5 al 30 de novembre a Rambla Santa 
Mònica, 10. Barcelona  

Lliurament de premis:16 de novembre a les 12,30h a La Sala, Espai 
Francesca Bonnemaison 

•  

 

Per a les nenes, no per als nens  

Bic ha creat una línia de bolígrafs "per a elles", dissenyats per encaixar en la mà 
de la dona 

•  



 

Museos en femenino  

Didactica 2.0 Museos en femenino. La presència de les dones a les pràctiques 
culturals 

Museo del Prado. Itineraris: Els treballs de les dones, Les dones i el poder 

Museo Reina Sofia. Itinerari Una mirada feminista sobre les avantguardes 

Museu Nacional de Ceràmica Gonzalez Martí. Itinerari Realitat i simbolisme 
femení: de l'ahir a l'avui de les dones 

•  

 

Programa d'Intervenció integral contra la Violència masclista  

Primeres inciatives del Programa del Govern de Catalunya 

Presentació del Programa "Estimar no fa mal" de prevenció de relacions 
abusives 

  

Exposició virtual Violència masclista en la parella: desmuntem mites?  

•  

 



¿Sabías que las mujeres también...?  

Article que valora les aportacions de les dones igual que les dels homes 

Proposta didàctica 

Material per l'alumnat 

  

  

  

•  

 

Noies i nois, tants a tants. Maletes de llibres per potenciar la comunicació  

La Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat posa a disposició de les 
escoles i instituts de Barcelona, en forma de préstec, tres maletes amb una 
acurada selecció de llibres de ficció infantils i juvenils, que posen en mans 
d'infants i joves d'educació infantil, primària i secundària obres que els permeten 
una mirada i una reflexió en favor de la igualtat d'oportunitats, la superació dels 
estereotips de gènere, culturals i socials, i aporten recursos per treballar la 
coeducació. 

  Selecció de llibres per a l'educació secundària 

  Selecció de llibres per a l'educació infatil i primària 

•  

 

Metodologia formativa per promoure el canvi entorn a la prevenció de les 
relacions abusives  



Materials: El meu riu 

Dossier d'instruments 

•  

 

Elles i ells, colze a colze  

Bibliografia de literatura infantil i juvenil seleccionada per especialistes en 
coeducació i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament 
d'Educació. 

•  

 

Llenguatge inclusiu  

Intro, nova eina informàtica per analitzar i detectar l'ús sexista o androcèntric del 
llenguatge.  

  

Receptes per visibilitzar les dones a l'educació 

  

Dones amb mirada coeducativa. En aquest document trobareu solucions i 
alternatives a les redaccions habituals, per tal de poder redactar els vostres 
documents sense utilitzar el masculí genèric.  
Per més informació: Marcar les diferències: la representació de dones i homes a 
la llengua 

Bibliografia 

Acord sobre l'ús no sexista de la llengua  

La lupa violeta 

  



El lenguaje más que palabras 

  

Nombrar a las mujeres, descubrir la realidad: la plenitud del discurso 

  

Guia de lenguaje para el ámbito educativo 

  

Las profesiones de la A a la Z  

•  

 

VIDEO 1ªpers, femení, plural  

Documental amb opinions de gent jove per treballar a tutoria. 

 


