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IDENTITAT DE GÈNERE
Àrea: Pastoral
PRESENTACIÓ
Les qüestions relatives a la identitat de gènere han canviat notablement en els darrers anys. Les
escoles no són alienes a aquesta realitat i sovint s’hi viuen situacions que poden suposar un
conflicte de valors i que podrien fins i tot dur a una vulneració dels drets de les persones. Per això,
calen coneixements, habilitats i actituds per poder fer-hi front de la manera més prudent i
respectuosa amb les persones.
La formació té l'objectiu de dotar de coneixements i habilitats als participants per poder
acompanyar a altres docents que requerixin el suport per treballar en les aules.

del

departament

psicopedagògic

i

d'Orientació,

5 de juliol de 2022

FI
7 de juliol de 2022

DURADA

DESTINATARIS
Coordinadors

INICI

responsables

del

departament de pastoral i docents de qualsevol etapa educativa interessats en adquirir
coneixements i habilitats per treballar amb les persones.

OBJECTIUS
Comprendre els conceptes relacionats amb la identitat de gènere i el seu desenvolupament
històric
Conèixer el marc legal
Aprofundir en els aspectes antropològics i mèdics
Identificar i gestionar sàviament aquelles situacions en què les qüestions relacionades amb la
identitat de gènere poden suposar una problemàtica ètica o legal

15 hores

CALENDARI I HORARI
5, 6 i 7 de juliol de 2022
de 09:00h a 14:00h

MODALITAT
Presencial

Acompanyar humanament aquelles persones o situacions que ho requereixin

CONTINGUTS
1. Recorregut històric i moment actual
2. Qüestions legals
3. Aspectes antropològics
4. Conceptes

LLOC D'IMPARTICIÓ
Edifici Docent Sant Joan de Déu
c/Sant Rosa, 39-57. Aula 10
08950 Esplugues Llobregat
Abans del curs els participants rebran un
mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació i descarregar
el material del curs.

5. Aspectes mèdics
6. Aspectes pastorals
7. Nocions generals de metodologia deliberativa

FORMADORS
David Lorenzo Izquierdo. Doctor en Humanitats i Ciències Socials (àrea d'ètica i Filosofia Moral).
És professor d'Antropologia i ètica a l'Escola d'Infermeria Sant Joan de Déu (Barcelona) i membre
de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

PREU
206 €
Veure l'apartat condicions econòmiques

FINANÇAMENT
Bonificable

Francesc Torralba i Rosselló. Doctor en Filosofia; en Teologia; en Pedagogia; i en Història,
Arqueologia i Arts Cristianes. És autor de nombroses publicacions i director de diverses revistes
acadèmiques. També és membre de diverses institucions acadèmiques nacionals i internacionals.
Dirigeix la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull i és catedràtic de la mateixa
universitat. És president de diversos comitès d’ètica i membre de l’equip acadèmic de l’Institut
Borja de Bioètica-URL.

Veure l'apartat condicions econòmiques

FORMADORS
David Lorenzo
Francesc Torralba

Margarita Bofarull Buñuel. Llicenciada en Medicina y en Teologia i màster en Teologia Moral. És
professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. És membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, presidenta
del Institut Borja de Bioètica-URL y del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Sant Joan de Déu
(Esplugues de Ll.).
Eva Aguiló Samitier. Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions i Enginyeria Superior en
Electrònica. Professora de FP de Salesians de Sant Vicenç dels Horts i des de 2015 Directora
titular del centre. En el 2019 directora acadèmica dels diferents centres iFP (Innovación en
Formación Profesional – Grupo Planeta). En el 2021, s’incorpora a la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya com a responsable de l’àrea pedagògica i representant de la titularitat de les escoles de
la Fundació Narcís Jubany.

Margarita Bofarull

Eva Aguiló

INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES
Preu i inscripcions
L’import d’aquesta acció formativa és de 206€ per participant. Hi ha un 25% de descompte per als participants autònoms de
les entitats adherides a la FECC.
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 149€ per participant (sempre que es compleixin totes les condicions
(veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC
www.escolacristiana.org en l’apartat Formació. O accedint directament a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/
En el cas d'escoles adherides a la FECC, i si el participant no ens ha indicat el contrari, facturarem l'import d'aquesta formació a
l'escola/entitat un cop iniciat el curs (allà us indicarem la forma de pagament, habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT).
Si l’escola NO es fa càrrec del pagament o el participant NO pertany a cap escola adherida a la FECC (cal que ens ho
indiqueu fent un mail a formacio@escolacristiana.org ) caldrà que, un cop realitzada la inscripció, seguiu les instruccions del correu
que rebreu, en el qual, i si queden places disponibles, us indicarem que feu una transferència per l’import de l’activitat al número
de compte ES32 2100-3200-94-2201233517, indicant en el concepte el codi del curs i els vostres cognoms. Haureu d'enviar el
comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org
El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles i, com a molt tard, dos dies abans de l’inici de l’acció
formativa. Les accions que no tinguin el nombre mínim d’inscripcions s’hauran de suspendre, prèvia comunicació a les persones
inscrites.

Baixes
Si es notifica la baixa a la FECC per correu electrònic 3 dies abans de l'inici l’acció formativa, no es facturarà la formació i en cas
d’haver fet el pagament es retornarà l’import. En cas de comunicar per escrit la baixa entre 3 dies abans de l’inici i el dia anterior,
es cobrarà un 20% de l’import del curs. En cas d’avisar el mateix dia o bé no assistir al curs, es cobrarà tot el preu del curs.

Documentació a enviar a la FECC prèviament a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)
Full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us haguem confirmat la vostra inscripció
anant a l’apartat "Formació" de la pàgina web, entrant a “Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicant al
símbol (+).
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que
hagin

demanat

expressament

que

NO

els

tramitem

bonificació).

El

model

podeu

obtenir-lo

al

web,

clicant

a:

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

Certificat d’assistència
Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les aules virtuals, i en cas que hi hagi
teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat la
documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).

Bonificacions de la inscripció
IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)
Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 12€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org
L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre
No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, la no superació de la part de Teleformació (en cas que n’hi hagi), la participació dels Autònoms, les
inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.
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