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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Consultar  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Altres gents 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Sabem que aquest material, com qualsevol altre, no és suficient per comprendre totes les dimensions 

de l'anàlisi o de les propostes d'aplicació, per això en aquest apartat, suggerim alguns altres materials 

pedagògics, webs o organitzacions que el/la docent pot consultar, a fi d’aprofundir cadascun dels 

temes abordats en aquest material pedagògic. No es pretén fer una llista exhaustiva de totes les 

fonts possibles, són només algunes de les moltes que considerem que poden ser útils. 

 

MÒDUL 1 – DIFERÈNCIES I DESIGUALTATS 

Organitzacions que es concentren en la defensa dels drets de les dones. Tenen en el seu 

patrimoni bibliogràfic diversos articles i materials pedagògics orientats a promoure l'equitat de 

gènere: 

Institut de la Dona:  http://www.migualdad.es/mujer/ 

Instituto Catalán dels Dons: http://www.gencat.net/icdona/ 

Fundació Maria Aurelia Capmany: http://www.fmac.org/ 

CIRD:http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,170957416_170962267_1,00.html 

Masculinitats. Ja existeixen a Espanya algunes associacions d'homes que pretenen recolzar la lluita 

per la igualtat entre homes i dones, ajudant a promoure els drets de les dones i també recolzar 
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homes que estiguin interessats a construir relacions de gènere i models de masculinitat diferents al 

model tradicional. Aquestes són algunes direccions web on és possible trobar articles d'interès sobre 

el tema de la igualtat entre dones i homes, amb una perspectiva des de les masculinitats. 

http://www.ahige.org/ 

http://hombresporlaigualdad.blogspot.com 

http://www.hombresigualdad.com 

http://www.homesenbusca.org 

http://www.danielgabarro.cat/. (conté també materials pedagògics i articles relacionats amb el 

sexisme a l'escola desde una perspectiva de masculinitat) 

 

Orientació sexual 

Material de la Federació Estatatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGT) per 

respondre a preguntes sobre l'orientació sexual en l'adolescència: 

http://www.felgt.org/_felgt/archivos/113_es_25%20cuestiones%20sobre%20la%20orientaci%C3%B

3n%20sexual.pdf 

 

Activitats i projectes realitzats per docents. 

Activitat realitzada per docents d'ESO sobre les tasques domèstiques: 

http://www.octaedroebooks.com/descargas/octaedro_aprenderacuidarycuidarnos.pdf 

Recopilatori de recursos web sobre llenguatge no sexista: 

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/recopilatorio_lenguajenosexista.pdf 

Programas d'Educació Educativa sobre Coeducació: 

http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/recursos.htm 
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MODUL 2 – IMMIGRACIO I INTERCULTURALITAT 

Aula intercultural. Una de les págines més complets amb informació sobre interculturalitat, 

immigració i gènere. Té bastants materials pedagògics i articles d'interès: 

http://www.aulaintercultural.org/ 

Grup CRÍT. Comunicació i relacions interculturals i transnacionals. El seu principal objectivo és 

l'estudi de les interaccions comunicatives interculturals. http://www.crit.uji.es 

Fundació Migra Studium. Centre social promogut per la Companyia de Jesús a Catalunya, que 

s'ocupa de l'estudi, l'acció i la sensibilització social sobre el fenomen de les migracions 

http://www.migrastudium.org/php/index.php 

 

MODUL 3 – PARTICIPACIO I CIUTADANIA 

Organitzacions que treballen educació per a la ciutadania i drets humans: 

Amnistia Internacional: proposa una sèrie de materials didàctics per treballar educació en drets 

humans. Alguns dels temes proposats són prevenció de la violència contra les dones i sensibilització 

sobre grups sexuals diferents de l'heterosexual. Tenen material disponible per a diversos tipus de 

públic (educadors, adults, educació primària i educació secundària): 

http://www.es.amnesty.org/temas/educacion-en-derechos-humanos/materiales/ 

Intermon Oxfam: té una àrea especifica d'actuació en educació per a la ciutadania. En es pàgina 

web es troba diverses experiències de docents i material pedagògic  per a educació per a la 

ciutadania: 

http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2195 cercar“com fer possible l'ECG” (material en zip) 

Educació sense fronteres: disposa de materials pedagògic sobre temes relacionats amb educació 

per a la ciutadania: www.educacionsinfronteras.org 

Educalia: programa educatiu i interactiu de la Fundació la Caixa que s'orienta a estimular la 

participació ciutadana de joves: www.educalia.org 

Fundación Ecologia I Desenvolupament: document amb una contextualització teòrica  sobre la 

problemàtica de desenvolupament i de consum i dinàmiques de grup per sensibilitzar per al Comerç 

Justo: http://www.ecodes.org/documents/arxiu/comercio_justo.PDF 

 


