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DONES AMB COMPROMÍS 



Dones amb Compromís

Breu resum:
Des de la sectorial oferim aquesta xarrada que pretén posar en 

comú el treball desenvolupat en el col·lectiu al llarg de 3 anys, 

per servir d'orientació, proposta o inspiració a altres dones que 

volen posar en marxa Dones amb Compromís al seu municipi o 

comarca.

Tanmateix podeu sol·licitar la xarrada, l'ajuda per a iniciar un 

col·lectiu nou o simplement el  full  d'activitats  realitzades on 

trobareu els enllaços als documentals. També podeu demanar 

els cartells.
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DINAMITZACIÓ D'UN COL·LECTIU.

Ponent: Anna Perpinyà.

Tipus: Xarrada. Exemple de dinamització.Duració: 30 min.



Dones amb Compromís

Breu resum:
Aquesta xarrada vol posar al vostre abast un model col·laboratiu 

on,  s'explica  com  fer  participar  les  persones  i  entitats 

involucrades.  L'exemple  que  s'utilitza  és  una  Jornada 

Participativa  per  incloure dintre  de les  escoles  la  igualtat  de 

gènere. En aquesta experiència expliquem com anem més enllà 

de fer propostes i ens convertim en les agents de dinamització 

de les necessitats d'un col·lectiu. 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COMPARTINT EXPERIÈNCIES.

Ponent: Anna Perpinyà.

Tipus: Xarrada. Duració: 30 min. Projecte educatiu a les escoles.



Dones amb Compromís

 Breu resum:
Es  preten  fer  una  anàlisi  de  la  realitat  de  les  dones  a 

compromís,  objectius  de  la  sectorial  i  reptes  de  millora.  Les 

dones  som  poc  presents  a  la  política  encara  hui  en  dia  i, 

Compromís es troba en uns moments històrics d'eixida i pujada 

molt important. Per això mateix, les dones tenim un paper molt 

important  que  cal  analitzar  i  facilitar  la  seua  participació  a 

nivell local i comarcal.
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DONES AMB COMPROMÍS, UN REPTE DE FUTUR
Ponent: Mariai Talens.

Tipus: Xarrada-col·loqui Duració: 45 minuts Analisi de la realitat.



Dones amb Compromís

Breu resum:
Amb  aquesta  xarrada  es  volen  aconseguir  dues  coses.  Una, 

visibilitzar i fer conscient a les persones participants de quant 

d'important és l'ús del llenguatge en l'educació per l'igualtat. I 

dos,  donar  ferramentes  per  poder  posar  en  pràctica  el 

llenguatge inclusiu a nivell oral i escrit.
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SI NO EM NOMENES NO EXISTISC 
Ponent: Mariai Talens.

Tipus: Xarrada. Duració: 1 hora Recomanacions



Dones amb Compromís

Breu resum:
Analitzem  la  situació  actual  de  la  dona  en  la  política 

institucional a nivell local i nacional, tant dels partits que tenen 

representac ió  d ins  l a  Genera l i tat  Valenciana  com, 

especialment, a Compromís. A partir d'una visió general de la 

situació i  l'anàlisi  de les  dades.  Tot seguit,  es  passa  a  fer  un 

debat  per  analitzar  quins  motius  afavoreixen  i  perpetuen  la 

situació  així  com,  els  mecanismes  que  puguen possibilitar  la 

millora de la representació paritària.  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LA DONA EN LA POLÍTICA

Ponent: Marta Sorlí.

Tipus: Xarrada-debat Duració: 50 minuts Recomanacions
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Breu resum:
Es tracta d'una sèrie d'activitats explicades per incorporar-les a 

les escoles i segons el curs, treballar la igualtat de gènere amb 

l'alumnat. Són treballs senzills, ben dirigits i explicats, 

disponibles a Internet (amb enllaços) i a baix cost (sols 

fotocòpies). És aplicable a totes les escoles. 
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PROJECTE EDUCATIU EN IGUALTAT

Ponent: Paloma Sànchez

Duració: 50 minuts RecomanacionsTipus: Projecte Educatiu


