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Dijous 30 de setembre
7, 14, 21 d'octubre
4 de novembre
17:00h - 20:00h
PRESENCIAL (BCN) & ONLINE
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sexualitat

Informació pràctica

MÈTODE

A qui va dirigit?

ELS COSSOS I
LA NO-DISCRIMINACIÓ
DES DE PRIMERA INFÀNCIA

A mestres que treballin al sector de Primera Infància
(Infantil i Primer Cicle de Primària)
Quan?

Del 30 de setembre a l’4 de novembre de 2021.

Presentació i objectius
"Els cossos i la no-discriminació des de primera

infància" és una proposta formativa que aposta per al
desenvolupament d’habilitats fonamentades en la
inclusivitat i la no-discriminació des de les primeres
edats. La formació se centra en la interacció de les
possibles discriminacions que es donen des de
primera infància al voltant dels eixos de: la diversitat
cultural, el gènere, el cos i la sexualitat, amb els
objectius de:

Contribuir al desenvolupament de pràctiques
educatives dins i fora de l’entorn escolar en
relació amb l’educació intercultural, l’educació de
gènere i la inclusió dels nens i nenes amb entorns
culturalment diversos.
Contribuir al desenvolupament de les
competències dels i les professionals que
treballen amb infants a través de nous mètodes i
noves eines pràctiques per a ser adaptades a
l’entorn propi.
Contribuir al desenvolupament de la capacitat de
l’escola per a fer front a la diversitat cultural i
assegurar que els nens i nenes de diferents
orígens culturals no estan exclosos.
Dotar als infants d’eines per a la seva participació
en una societat intercultural tolerant cap a la
diversitat cultural i de gènere.
Oferir eines i estratègies per a abordar qüestions
sensibles en relació amb el cos, la salut i la
sexualitat dels nostres nens i nenes.
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On? Format Semi-Presencial
50% sessions online (Zoom) i 50% sessions

presencials (a confirmar dins la Ciutat de Barcelona)
Càrrega horària:
20 hores de formació:

15 hores de formació i 5 hores de treball personal
Gratuït / Places limitades
Inscripcions & més informació:
bit.ly/formaciobodi21

meritxell@laxixateatre.org

Formació reconeguda i acreditada pel Dep.
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Metodologia
Aquesta formació utilitza eines metodològiques que
faciliten el treball de la diversitat i la interseccionali- tat
en el context de primera infància, com el Treball de
Processos, la Metodologia de l’Incident Crític i les
eines teatrals que proposa el Teatre de
l’Oprimit d’Augusto Boal.
D’una banda, el Treball de Processos se centra
bàsicament a desenvolupar un estat de consciència;
és a dir, ajudar a les persones i els grups a adonar-se
de com perceben i viuen les seves experiències,
aprendre a canviar el seu enfocament i descobrir la
informació que no noten o marginen i que limita la
seva capacitat de resposta. Dins del Treball de
Processos treballem amb diverses eines com la
Facilitació de Grups i els Fòrums Orientats a
Processos. D’altra banda, la Metodologia de l’Incident
Crític, proposa una estratègia enginyosa per a abordar
el “xoc cultural” a través de les normes culturals, valors
i comportaments.
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Continguts i calendari
SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5

PRESENCIAL

ONLINE

PRESENCIAL

ONLINE

PRESENCIAL

Eines vivencials
per a treballar la
interseccionalitat
a primera infància

Teoria i pràctica
de la
Metodologia de
l Incident Crític

Activitats per
traballar la
diversitat a l aula
amb el Manual
BODI I

Activitats per
traballar la
diversitat a l aula
amb el Manual
BODI II

Més enllà
de les aules:
Diversitat i treball
amb famílies

14 10 21
17:00 20:00 3h

21 10 21
17:00 20:00 3h

04 11 21
17:00 20:00 3h
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+5 HORES DE TREBALL PERSONAL

El Mètode BODI: Videos de les activitats
Visita la Playlist amb les activitats BODI a:
https://youtube.com/playlist?list=PL6qnMAsLy5DC83NXLAaxRbCgb-PDite5o
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Equip dinamitzador
Meritxell Martínez

Facilitadora certificada en Psicologia Orientada a Processos, experta en processos de
gestió de la diversitat i relacions de poder, a nivell individual, relacional i grupal.
Especialista en Teatre de l Oprimit i en Teatre Fòrum Intercultural. Llicenciada en
Educació Social i en Economia. Codirectora i cofundadora de La Xixa, on ha
desenvolupat i dinamitzat projectes locals, nacionals i internacionals relacionats amb
la infància. Ha liderat el projecte europeu d innovació educativa BODI.
’

’

Adrián Cescini

Va estudiar Teatre, Educació i Psicologia Social al seu país d origen, Argentina.
Coordina i desenvolupa projectes col·lectius i individuals en diverses àrees per a
l empoderament ciutadà. En els darrers anys, ha desenvolupat i dinamitzat nombrosos
projectes amb infants i adolescents en centres educatius tant a nivell nacional com
internacional en relació amb la diversitat, el gènere, el cos i la salut, entre els quals
també s inclou BODI. És cofundador i codirector de La Xixa.
’
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