
Proposta formativa d’entitats externes 

 

Títol de l’acció: Drets humans: drets LGTBI? Taller de diversitat afectivosexual i identitat de gènere 

Durada: 3 hores. Es pot adaptar segons les necessitats del grup. 

Any acadèmic: 2017-18 

Format:  Curs seminari  Taller (dinàmic)  Xerrada  Cicle de conferències  Un altre: 

Objectius 

• Introduir la diversitat sexual i de gènere i acostar-la a la comunitat universitària 

• Treballar la diversitat afectiva i sexual i les sexualitats com a normalitat i normativitat del fet 

sexual humà dins l’educació per al desenvolupament. 

• Sensibilitzar sobre la realitat LGTBI.  

• Afavorir una perspectiva crítica envers la situació actual d’lgtbifòbia al món.  

En què consisteix l’acció:  

L’acció consisteix en la realització d’un taller en el qual es reflexiona sobre la diversitat 

afectivosexual i de gènere i com es preveu als drets humans. La metodologia del taller és 

participativa; l'alumnat va construint-ne els continguts mitjançant dinàmiques i debat. S’hi utilitzen 

recursos audiovisuals i material imprès per facilitar la comprensió dels conceptes que es transmeten 

per sensibilitzar sobre la realitat LGTBI.  

Adreçada a: Tota la comunitat universitària i públic extern. 

Disponibilitat de realització:  partir de l’1 de Octubre de 2017 fins al 30 de Juny de 

2018.Disponibilitat horària tant de matí com d’horabaixa. 

Responsable de l’acció: Sheyla Núñez, tècnica d’educació de l’associació. 

Altra informació que vulgueu destacar: 

Ben Amics és l'única associació LGTBI de les Illes Balears i fa vint anys que treballa amb un equip de 

professionals mitjançant diversos projectes, entre els quals hi ha l'educació en la diversitat 

afectivosexual i la identitat de gènere. 

Consideram necessari que per garantir el compromís d’aconseguir un desenvolupament humà més 

sostenible es visibilitzin les realitats de la comunitat de persones lesbianes, gais, bisexuals i 



transsexuals (LGBT). El col·lectiu és vulnerable a una sèrie de violacions dels drets humans, inclosos 

la violència homofòbica, l'assassinat, la violació, la detenció arbitrària i la discriminació 

generalitzada al lloc de treball, així com la discriminació en relació amb l'accés a serveis bàsics com 

l'habitatge i l'assistència sanitària. En més de setanta països les lleis cataloguen com a delicte ser 

homosexual, la qual cosa significa que hi ha milions de persones que es troben en risc de detenció, 

empresonament i, en alguns casos, execució.  

Per a més informació, consultau:  

Pàgina web de l’associació: www.benamics.com 

Health and Human Rights info: http://www.hhri.org/es/thematic/LGBT1.html 

Amnistia Internacional:  https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-

profesorado/diversidad-afectivo-sexual/ 

Les persones interessades han de posar-se en contacte amb:  

Correu electrònic: areaeducacion@benamics.com  
Telèfon: 692 050 987  

 
 


