
I Jornada de
diversitat sexual
i de gènere

Dissidències
LGTBIQ+ a l’aula

divendres 15/11/19
16:00 / 21:00 h

dissabte 16/11/19
9:30 / 14:00 h - 16:00 / 18:30 h

IVAM València
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            DIVENDRES 15 NOVEMBRE

 16 h. – 16:45 h.  Conferència- performance  Amparo Navarro Cordones i Fran Fernández Hernández (docents, tècniques d’educació del col·lectiu Lambda)  “Diàlegs de l’arc de Sant-Martí”

 16:45 h. – 17 h.  Torn de preguntes

 17h.- 17:50 h.  Conferència  Juan Vicente Aliaga (professor Facultat de Belles Arts de València i comissari de nombroses exposicions)  “Pervertint les aules? Art i dissidència sexual”

 17:50 h. – 18:00 h.  Torn de preguntes

 18 h. – 19:20 h.  Taula rodona  Eva Ferriols, Víctor García, Ismael Lozano, Amparo Martínez. Docents de secundària de diverses especialitats  “Testimonis-experiències: Profes LGBTI a les aules”

 19:20 h. – 19:30 h.  Torn de preguntes

 19:30 h. – 20:20 h.  Diàleg  Ana López Navajas (professora de secundària i doctora en estudis de gènere) 
 Jorge Fuentes (professor de secundària i associat de la UV- Didàctica de l’expressió corporal)

 “Importància dels referents en l’estructuració de la identitat”

 20:20 h. – 20:30 h.  Torn de preguntes

 20:30 h. – 21 h.  Dansa  Olaya Aramo (Filòsofa i doctora en Sociologia del gènere. Ballarina de tango professional)  Performance col·lectiva “L’andrògin caminant”

           DISSABTE 16 NOVEMBRE

 9:30 h. – 10:15 h.  Conferència  Melani Penna Tosso (Llicenciada en Psicologia i Doctora en Educació. Docent UCM- Facultat d’Educació, Centre de
 Formació del Professorat)

 “Recursos LGTBIQ+ per a les aules “12 inclusions, 12 transformacions”

 10:15 h. – 10:30 h.  Torn de preguntes

 10:30 – 11 h.  Pausa

 11 h. – 11:30 h.  Diàleg  Encarna Álvarez Narváez (Grup de famílies Trans* del col·lectiu Lambda)
 Maria Homsani Muñoz (GATT- col·lectiu Lambda)

 “Realitats trans* a l’altra banda de les aules”

 11:30 h. – 11:45 h.  Torn de preguntes

 12:00- 14:00 h.  Tallers simultanis  • “Maquillatge cross”. Jaume Polo (Maquillador).
 • “Sentiment- Cos-Moviment”. Elena Guerrero Labrador (Psicòloga Clínica- Psiconeuroimmunòloga)
 • “Vull ser queer-ARTecno-CREATIV@: generant identitats des de la producció artística”. Víctor Parral Sánchez (Artista
 multidisciplinar i performer. Professor de secundària, arquitecte i graduat en Belles Arts. Doctorand)

 14:00- 16:00 h.  Pausa

 16:00 h. – 17:15 h.  Taula rodona  Charo Ricart (metgessa i sexòloga, fundadora de Sexualidad Funcional), Pablo Monerris (historiador, docent i monitor
 de temps lliure), Daniel Abad (politòleg, doctorand en estudis de gènere), Anna Maria Staiano (artista, performer i
 activista bisexual)

 “Activismes i interseccionalitat LGBTIQ+”

 17:15 h. – 17:30 h.  Torn de preguntes

 17:30 h. – 18:15 h.  Conferència  Carla (Antonelli) Delgado Gómez  “Realitat de les persones LGBTI a les aules i la seua protecció legal”

 18:15 h. – 18:25 h.  Torn de preguntes

 18:25-18:30 h.  Cloenda  Organització de l’acció formativa

* El CEFIRE de FPEAE garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter 
personal.

Organitza  CEFIRE Específic de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Coordina  Llum Campos Sanchis, Àlex Boix del Olmo i Rafel Arnal Rodrigo.

Dies i hora  divendres 15 novembre 16 h-21 h. i dissabte 16 novembre 9.30 h-14 h.; 16 h-18.30 h.

Lloc  Auditori Carmen Alborch.

Dirigit a  professorat d’FP i ERE, així com docents interessats en accions vinculades a igualtat i convivència.

Inscripció  Aforament limitat. Inscripció en ordre de sol·licitud 
                      Docents: http://cefire.edu.gva.es 
                      Altres professionals: didactica@ivam.es

Certificats  En finalitzar les jornades s’atorgarà un certificat als assistents al 85% de les jornades.


