Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
Tallers per promoure la igualtat de gènere a alumnes, mestres i famílies.
Tots som iguals, tots som diferents.

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Aquest projecte neix de la necessitat de promoure la igualtat de gènere. La desigualtat és una variable transversal que afecta homogèniament tots els estrats socials. El patriarcat no és una estructura d'opressions autònoma, concentrat en les relacions de subordinació
de les dones i homes, sinó un conjunt indiferenciat d'opressions, de sexe, raça, gènere, ètnia i condició social. Per aquest motiu és primordial dotar tota la comunitat educativa d'informació i eines perquè no perpetuïn estereotips i costums sexistes.
Segons l'estudi Actitud en niños y adultos sobre los estereotipos de género en juguetes infantiles (2008), les idees culturals sobre el gènere s'adquireixen a l'edat de 6-7 anys i aquestes nocions estereotipades afecten els seus interessos. Partint d'aquesta premissa,
decidim dirigir aquest tipus de projecte a nens i nenes de primària i secundària, els mestres dels centres i les famílies.
En els darrers anys la violència contra les dones s'ha considerat un dels problemes més importants de la societat. La violència masclista no té edat ni orígens ni cultures ni religions. Per aquest motiu es primordial dotar als nens i nenes d'eines per a que no perpetuïn
estereotips i costums sexistes.
Oferir als infants referents positius i no heteronormatius d'identitats de gènere femení, masculí i no binari amb una perspectiva de diversitat sexual.
Objectius:
- Promoure la cultura de diàleg i la mediació
- avançar en el coneixement i/o la superació de conductes discriminatòries per raó de gènere, origen, orientació sexual, identitat de gènere, creences, cultura, classe social, etc.
- Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius d'orígens culturals diversos.
- Visibilitat l'aportació femenina a la construcció de la societat actual.
- Impulsar accions que afavoreixin al civisme.
- Reconeixement de la comunitat LGTBI

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Segons la nostra experiència els projectes són més efectius si participa tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies)
Proposem 130 hores de tallers als i les alumnes a distribuir per centres en proporció al nombre d'alumnes per a que cada centre pugui destinar els tallers als grups classe que més ho consideri oportú. 10h al professorat per fer 1 hora a cada centre i una xerrada-taller
virtual
de 2h per totes
les famílies.
Els beneficis
d’aquestes
sessions amb alumnes, són

-una disminució de l’assetjament escolar
-una millor integració social.

Tant els tallers amb alumnes i professorat pot ser presencial o virtual.
1
xerrada-taller
VIRTUAL
de 2 hores per totes les famílies dels centres que vulguin assistir.
-reforçar
la seva
autoestima
130h alumnat
-afavorir la convivència i la cooperació.
10h professorat
-aprendre
2h
famílies a escoltar-se un mateix i els altres per tenir més empatia, tolerància i respecte a la diversitat.
142
h TOTAL
PROJECTE
Farem
ús de
la intel·ligència col·lectiva per unir esforços, contribuir a la reducció de desigualtats i vetllar

per la igualtat de gènere.

-Fomenta una societat més justa i inclusiva

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
ALUMNAT Farem 130 hores de tallers a tots els centres de primària i secundària del municipi que seran repartides segons el nombre d'alumnes dels centres. Així, cada centre, podrà destinar-les als grups classe que ho considerin més dient segons les seves
necessitats de cada moment. Considerem adient que sigui el mateix centre que decideixi a quin grup vol destinar els tallers
El nostre equip està preparat per realitzar els tallers presencials o virtuals, segons les circumstàncies derivades de la Covid-19.
Explorarem junts i acompanyarem els i les alumnes a través de dinàmiques individuals i grupals, treball corporal, exercicis pràctics, prenent consciència del mateix cos, contes, jocs, respiració, obrint espais de debat, i dinàmiques vivencials. Crearem un espai de
confiança i seguretat per tal d'aconseguir una participació activa en la identificació de les seves necessitats educatives, socials i culturals, que els permetin proposar solucions basades en el seu propi coneixement i experiència.
PROFESSORAT Oferim un taller presencial o virtual de 1h a cada centre per compartir amb el professorat les bases dels tallers que impartirem al centre a més de fer alguna dinàmica vivencial i de reflexió.
Per la nostra experiència és important fer partícip al professorat per a una millor implicació de tots i totes en la temàtica afavorint una millora en els resultats del projecte.
FAMÍLIES, és important que els continguts que viurà l'alumnat i el professorat al centre puguin ser compartir amb les famílies. Fomenta la comunicació familiar i la integració de la diversitat.
Oferim una sessió VIRTUAL de 2h oberta a les famílies de tots els centres on exposarem les bases viscudes als tallers i un espai de reflexió i aprenentatge.

5. Pressupost calculat o estimat *
130h alumnat
*65€ = 8.450€ (1 educador/a d’ELNA)
10h professorat *120€ = 1.200€ (2 educadors/es d’ELNA)
2h famílies
*120€ = 240€ (2 educadors/es d’ELNA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------142 h TOTAL PROJECTE = 9.890€ Alumnat, professorat i famílies.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

1- VÍDEO DEL PROJECTE
2- Projecte ELNA
3- Activitats Actuals
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):

Explorarem junts i acompanyarem els i les alumnes a través de dinàmiques individuals i
grupals, treball corporal prenent consciencia del propi cos, audiovisuals, espais de
reflexió i dinàmiques. Crearem un espai de confiança i seguretat per tal d’aconseguir una
participació activa en la identificació de les seves necessitats educatives, socials i
culturals, que els permetin proposar solucions basades en el seu propi coneixement i
experiència.
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