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Destinataris
- Docents que hagin participat en edicions anteriors a la formació Cos i Gènere: Projectes transversals des de l'art
contemporani (curs 2016-2017, curs 2017-2018, curs 2018-2019, curs 2019-2020).
- Altres docents d’educació secundària, CIFP, CEIPIESO interessats en el tema.

Requisits
Els docents que facin la inscripció han d'incloure a l'apartat d'observacions en quin nivell educatiu estan donant
classe i si ja estan treballant aspectes relacionats amb qüestions de gènere i art  contemporani a l'aula. A nivell
informatiu.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
- Treballar el tema del gènere a través de l'art contemporani i la seva aplicació a la pràctica docent.  
- Compartir inquietuds i interessos en relació a qüestions de gènere i les pràctiques educatives a l'aula, a través d'un
espai de reflexió que faciliti el treball de l'art contemporani al centre escolar. 
- Generar un mapa conceptual a partir de subtemes que es desprenen de la qüestió del gènere, de cara a poder
engegar, el proper curs 2021-22, un programa formatiu de caràcter obert, indagador i de recerca, a través d'un grup
de treball estable de docents.  
- Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d'experiències que faciliti el treball de l'art contemporani al
centre educatiu.

Continguts
- Gènere des de l'art contemporani i qüestions de gènere a l'educació. 
- Les pedagogies crítiques i feministes. 
- Gèneres i transgèneres en les seves diversitats (feminismes, transfeminismes, teories queer, LGTBIQ+, noves
masculinitats...).
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Metodologia
Hi haurà tres ponències de la mà de renoneguts experts en l'àmbit de les pedagogies de gènere, l'activisme en
qüestions LGTBIQ+, i les qüestions de gènere des de l'art contemporani, serviran al grup de docents participants per
manejar tot una sèrie de temes i problemàtiques implicats en el treball dins les aules. La formació es desenvoluparà
via online, tindrà en tot moment un caràcter obert, plantejant les intervencions dels experts com una xerrada oberta i
participativa on tothom pot aportar i debatre.

Transferència
Es realitzarà una proposta de disseny sobre el tema o temes d'interès que es vulgui treballar. 
"Quines preguntes compartiries a l’aula a partir de les ressonàncies de la formació?" Es tracta d'una pregunta oberta
que es llançarà als participants perquè, de manera individual, pensin quina de les problemàtiques o qüestions
abordades durant la formació els ha ressonat més, i com podrien emportar-se-la a la seva aula per treballar-la amb
el seu alumnat. 
Els i les participants disposaran d'unes setmanes per intervenir en fòrums al Classroom a partir del material
compartit, penjar i compartir la seva proposta, i comentar-ne, de forma asíncrona, al manco dues de les que hagin
penjat la resta de participants. 
A part, a la darrera sessió de cloenda de la formació es dedicarà a compartir el que ens ha ressonat més de les
propostes dels companys  i companyes, i ens acompanyarà un dels formadors que farà el seguiment, així com els
membres de l'àrea d'educació i programes públics de Es Baluard Museu.

Calendari
- 1ª sessió: dijous 18 de març. Videoconferència de Lucas Platero: La seva intervenció la centrarà en la idea de que els
nostres sistemes educatius solen oblidar interessadament o estereotipen a la població gitana, les persones amb
diversitat funcional, racialitzades, diverses sexualment, migrades o a les nines i les dones (per nomenar només
algunes persones minoritzades). Són crítiques al statu quo i a la transmissió d'un coneixement d'una part de la
societat que podriem anomenar  hegemònica (Freire, 1970). Per aquest motiu sorgeixen pedagogies que empren la
resposta i la denuncia de les normes socials.

- 2ª sessió: dijous 25 de març. Videoconferència de Ricard Huerta: La seva intervenció la centrarà en transeducar a
través de Museari. Mirades LGTB a l’art contemporani per una educació secundària més inclusiva.
Bona part del professorat de secundària desitjaria incorporar qüestions de diversitat a l’aula, però es troba amb la
poca atenció curricular que se li dóna a la temàtica, o bé es topa amb la dificultat d’accedir a materials i recursos. A
través del museu online Museari ens acostarem a l’obra d’artistes actuals que defensen els drets humans i la
diversitat sexual des de diferents òptiques, avançant així cap a un necessari procés de normalització.

- 3ª sessió: dijous 15 d'abril. Videoconferència de val flores: Compartirà amb el grup la seva pràctica com escriptora,
activista, performer i mestra que treballà a escoles d’educació primària de Neuquén (Argentina), abordant des del
feminisme, la dissidència sexual i la teoria queer com la tasca educativa esdevé una experiència político-epistèmica
de (des)fer sexualitats, cossos, gèneres i desitjos. 

Del 15 d’abril al 6 de maig hi haurà un temps per preparar i dissenyar la proposta de transferència a l’aula i poder-la
compartir a través de l'entorn virtual Classroom.

- 4ª sessió: dijous 6 de maig. Videoconferència i sessió final amb val flores per compartir el treball de transferència a
l’aula i les aportacions dels i les participants a l’espai virtual Classroom.

IMPORTANT: Els assistents hauran de facilitar un correu electrònic de Google Gmail a l'hora de fer la inscripció al
portal del personal o indicar-lo a l'apartat d'OBSERVACIONS. Imprescindible per poder realitzar la formació i poder
interacturar a l'entorn Classroom.

Lloc
Per videoconferència a través de la plataforma virtual Zoom.
S'enviarà el codi d'accés a cada una de les sessions a partir de l'entorn Classroom obert per a la formació.

Horari
De 17:30 a 19:30 hores.
S'ha de ser puntual i es recomana connectar-se uns minuts abans de començar la sessió per comprovar que la
càmara i l'audio funcionen.

Inscripció
Podeu fer la inscripció del dilluns 15 de febrer al dilluns 1 de març de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
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Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE PALMA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.

3. La llista d'admesos provisional es publicarà dimecres 3 de març a partir de les 12 hores. Podreu consultar si heu
estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS,
Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE PALMA. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a la mateixa pàgina. 

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència del 3 al 9 de març a
l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà
la pèrdua de plaça.

5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, del 9 al 15 de març, fins que s'ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement, la participació
continuada i activa.
Assistència obligatòria al 85% de la fase presencial.
Serà condició necessària la participació activa en el disseny de l'estructura del projecte de transferència a l'aula i
realitzar les tasques previstes a l'entorn virtual Classroom.

Coordinació i informació
José Antonio Vega Cuesta, director del CEP de Palma - javega@ceppalma.net
Eva Cifre Moré, Irene Amengual Quevedo, coordinadores de l'àrea de d'educació i programes públics de Es Baluard
Museu - eva.cifre@esbaluard.org i irene.amengual@esbaluard.org

Formadors
Lucas Platero

Lucas Platero combina la seva feina com a professor de psicologia en la Universitat Rei Juan
Carlos amb la seva altra passió com a escriptor en Edicions Bellaterra. Recentment ha rebut el
premi Emma Goldman (Flax Foundation) i és membre dels equips d'investigació AFIN
(https://www.uab.cat/web/research-1263801915749.html) i Fractalidades de la Investigación
Crítica (http://psicologiasocial.uab.cat/fic/). El seu darrer llibre publicat és: “Cuerpos Marcados.
Vidas que cuentan y políticas públicas” (2019). 

Ricard Huerta
Ricard Huerta és artista i Catedràtic d'Educació Artística a la Universitat de València. Director de
Museari, un museu online que lluita per la reivindicació dels drets humans i la diversitat sexual,
des de l'art, la història i l'educació. Entre els seus temes d'interès hi ha la formació de docents,
la investigació sobre la imatge de les lletres, i la creació artística amb qüestions de diversitat
sexual.

val flores
val flores és mestra escriptora activista de la disidència sexual. Experimenta creuant entre
pràctiques pedagògiques feministes i queer i pràctiques artístiques, interrogant les escriptures i
els cossos com a situacions de (des)aprenentatge. Ha participat en l'Exposició col·lectiva
“Pedagogías feministas. Otras formas de hacer mundo”, comissariada per colektivof, a la
Universidad Miguel Hernández de Elche (2019). Entre les seves darreres publicacions es troben:
"Tropismos de la disidencia" (2017) i "Una lengua cosida de relámpagos" (2019).
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Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         per         àmbits
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