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Lloc 

Sala d’Actes de CCOO 

Via Laietana 16, Barcelona. 

 

Horari 

Dissabte 5 de novembre 

de 9.30 h a 14 h. 
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Una proposta per educar en la diversitat 

  

http://bit.ly/SomComSom


Presentació 

La Jornada-Taller: Som com Som, s’emmarca dins del procés 

participatiu L’Educació que volem, que la Federació d’Educació de 

CCOO va posar en marxa al 2014, conscient que els canvis profunds 

que s’estan produint a la societat del segle XXI fan necessari un nou 

paradigma educatiu que cal construir col·lectivament. Volem posar a 

l’abast de la Comunitat Educativa espais de debat i participació que ens 

facilitin la posada en marxa d’accions innovadores. 

Participant en la Jornada trobaràs eines concretes que t'ajudaran a 

emprendre la gestió de les emocions i l’expressió de gènere en funció 

de la persona i no en funció dels atributs culturals prefabricats en la 

fantasia d'un ideal que no es correspon amb la realitat. 

Des de l’Educació Infantil i al llarg de totes les etapes educatives, fer 

una aposta per la DIVERSITAT és optar per la FELICITAT. 

Un material amb variades activitats per treballar tant a l'aula com amb 

les famílies, en relació amb la inclusió de totes les persones en el terme 

diversitat. Aquest material el rebràs en paper el dia de la Jornada. 

 

Dinamitzadores 

Autores del material “SOM COM SOM: 12 inclusions, 12 transformacions. 

 
Mercedes Sánchez Sáinz. Doctora en Educació. Pedagoga. 
Coordinadora de l’Oficina de Diversitat Sexual i Identitat de 
Gènere de la Universitat Complutense de Madrid. 

Melani Penna Tosso. Doctora en Educació. Psicòloga. 
Orientadora en Equips de Orientació Educativa i 
Psicopedagògica de la Comunitat de Madrid. 

Belen de la Rosa Rodríguez. Responsable de formació per 
l’ocupació de la FECCOO. Fisioterapeuta. Terapeuta Gestalt. 
Experta en convivència escolar per la UNED.  

Programa  

9.30 h  Benvinguda i repartiment del material  
 
10 h   Des del cor. Introducció al taller  
 
10.30 h Què porto en la meva motxilla?  
 
11 h  Cos polític, cos social, cos sexual 
 
11.30 h Com educar en la diversitat 
 
12 h  Pausa-cafè 
 
12.20 h Com educar en infantil i primària 
 
13 h  Practiquem 
 
13.45 h Posada en comú 

 
 


