
  

Curs on line:  FEMINISME(S) PER A PRINCIPIANTS 

 

Aproximació als diversos corrents de pensament feminista i als diversos moviments feministes. Durant 4 

sessions virtuals, a partir de textos abordarem els diferents debats al voltant de la igualtat i la equitat de 

gènere i les problemàtiques de les dones, lesbianes i trans arreu del món.  

 

Dates: dijous 11, 18 i 25 de març i 8 d’abril de 2021 

Horari: 18.30 a 19.30 h 

Lloc: Plataforma zoom 

Docència: Núria Alcaraz, Cooperativa L’Esberla  

 

Destinataris/àries: Obert al conjunt de la ciutadania amb prioritat d’inscripció per aquelles persones que 

viuen o treballen a Granollers. Per a la realització de les sessions online serà necessari que totes les 

participants disposin d’un ordinador amb accés a internet, càmera i micròfon. 

 

Pla docent 

 

 Sessió 1: Feminismes occidentals. Què és el feminisme? Com, on i perquè sorgeix? Què ha fet fins 

ara, què ha aconseguit i què proposa? Ens aproximarem a l'evolució històrica dels feminismes occi-

dentals: com sorgeixen, i quines són les seves primeres demandes, propostes i èxits! 

 Sessió 2: Feminismes d’altres latituds. Creuarem les nostres fronteres i veurem que de feminismes 

el món n'és ple! I no tots demanen el mateix ni proposen les mateixes estratègies: a cada context social 

i cultural les situacions, necessitats i demandes són diferents, i no hem de pretendre que les nostres 

siguin universals. 

 Sessió 3: La crisi dels treballs de cures: el treball invisible i les cadenes globals de cures. Petita 

introducció a l’economia feminista des d’una mirada interseccional: Què és el treball domèstic i de 

cures? Com s’organitza actualment en la nostra societat i quins impactes té en les dones d’arreu del 

món? 

 Sessió 4: El feminisme i el moviment LGBTIQ+. Què volen dir les sigles LGBTIQ+? Quines lluites 

socials hi ha al darrere i com s’han relacionat històricament amb el feminisme. Encontres i desencon-

tres entre els feminismes i les identitats i expressions de gènere, i de les preferències sexuals i afecti-

ves. 

 

Metodologia de treball 

 

Es realitzaran 4 sessions presencials en streaming de 1 hora de durada , on la docent farà una expo-

sició de la temàtica i es realitzarà un debat dinamitzat. Prèviament a cada sessió s’enviarà un petit text 

de reflexió i unes preguntes perquè les participants comencin a fer bullir l’olla. Posteriorment a la sessió, 

s’enviarà el material didàctic per aprofundir en la temàtica abordada. 

 

Inscripcions: a través d’aquest formulari o per telèfon al CIRD  

 

Per a més informació: 

 

Centre per a la Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD) 

A/e: cird@granollers.cat Tel.: 93 842 67 14 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnQvcMy-KsLQqR048L13quebetsQjuo4e2SyNXcMWBR5x7tg/viewform?usp=sf_link
mailto:cird@granollers.cat

