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CONTACTE 

Q U I  S O M ?

Som un equip de professionals de
l'educació (educadores socials i
docents) amb àmplia experiència en
l'educació no formal, en valors i del
lleure.

PROJECTE EDUCATIU

EDUCAR EN LA
DIVERSITAT LGTBI 
Q U È  É S  A Q U E S T  P R O J E C T E ?

Un projecte transformador, que busca
ajudar als equips docents i directius
dels centres d'educació infantil,
primària, secundària i batxillerat en el
repte d'introduir l'educació en la
diversitat sexoafectiva i de gènere a
tots el nivells.

Q U È  E N S  P R O P O S E M ?

Acompanyar-vos per  realitzar en
comú les adaptacions i millores
necessàries. Oferim formació,
assessorament i realització en comú
d'un pla d'activitats específiques i
transversals de la durada que millor
s'adapti al vostre centre.



OBJECTIUS

TRANSFORMACIÓ
Aconseguir que l'experiència
educativa de tot l'alumnat pugui
desenvolupar-se a un ambient
de lliure expressió sexoafectiva
i de gènere, i que l'alumnat
LGTBI trobi al centre
referències i un espai segur. 

DIVERSITAT
Incorporar la diversitat 

com un element central del 
projecte educatiu del 

centre i un actiu enriquidor 
del procés d'aprenentatge.

TRANSVERSALITAT
Millorar les competències
docents per treballar 
la diversitat de gènere 
i sexoafectiva en el 
currículum i els projectes
educatius del centre.

COMUNITAT
Fomentar la participació 

de tots els membres de 
la comunitat educativa  

-docents, monitors/es, alumnat i
famílies- en aquest procés

d'aprenentatge comú.



QUÈ FAREM?
PLA D'ACTIVITATS

Elaborem projectes i plans
d'activitats per a diferents nivells
en col.laboració amb el professorat
i l'alumnat. Col·laborarem amb la
seva posada en marxa, seguiment i
avaluació.

TREBALL TRANSVERSAL

Assessorarem i col·laborarem 
amb l'equip docent per a la 
inclusió de continguts de la

diversitat en les assignatures i
projectes ordinaris del centre.

 

FORMACIÓ DOCENT

Realitzarem diverses accions
formatives, d'assessorament i
tutoria amb l'equip docent,
de monitoratge, la direcció del
centre i el personal administratiu.

TREBALL AMB FAMÍLIES

Farem diverses accions 
formatives orientades a les 

famílies. Proposarem la realització
d'activitats específiques 

i/o transversals orientades 
a la seva participació.

PLA DE PREVENCIÓ

Col·laborarem en l'elaboració 
de protocols d'actuació, 
sistemes de tutories o equips 
de mediació per a la prevenció 
de les conductes LGTBIfòbicas 
i masclistes.

ASSESSORAMENT I
SEGUIMENT

Participarem a l'avaluació 
contínua i final del projecte, 

 l'elaboració de les propostes de
millora i el seguiment dels resultats

conquerits i els reptes pendents.



SIMPLE STEPS
TO BICYCLE SAFETY

Make your safety a priority

OBSERVACIÓ I
DIAGNÒSTIC
 

El primer de tot és conèixer el vostre centre.

Realitzarem una observació participant i

entrevistes amb l'equip directiu i docent

implicat per avaluar les vostres necessitats

socioeducatives.
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ADAPTACIÓ DEL
PROJECTE AL CENTRE
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Elaborarem en equip amb les i els docents, i en

la mesura que sigui possible altres subjectes de

la comunitat educativa, un pla d'activitats

específiques i transversals, els objectius precisos,

la durada, el calendari i el sistema d'avaluació.

FORMACIÓ I
ASSESSORAMENT
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Proposarem diferents activitats formatives per a

l'equip docent i les i els monitors de menjador o

extraescolars. Assessorarem de forma específica

a l'equip directiu sobre els possibles canvis en

aspectes administratius o normatius del centre.

DESENVOLUPAMENT DEL
PLA D'ACTIVITATS
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Acompanyarem la posada en marxa del pla

d'activitats. La nostra preferència és l'aposta per

dinàmiques de grup, conta-contes, jocs i petits

projectes, sempre des de l'òptica que l'alumnat

sigui un subjecte actiu en aquest aprenentatge.

EVALUACIÓ I 
PROPOSTES DE MILLORA
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L'avaluació serà contínua per poder adaptar-nos

a noves necessitats o motivacions. L'avaluació

final estarà orientada a definir les propostes de

millora, la continuïtat autònoma del projecte i la

manera en què convindrà fer el seguiment.

SEGUIMENT 6
Estarem a la vostra disposició per a qualsevol

consulta o tutoria, així com altres activitats

formatives complementàries i/o intervencions

socioeducatives.

COM HO
FAREM?


