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Un deixem ací una selecció d’activitats que pesem poden ser del vostre interés aquest primer 
trimestre de l’any. 

PROPOSTES PRIMER TRIMESTRE 

1.-Animació lectora infantil. 

 1.1.- A mi no m’agraden les sabates de cristall. Contes coeducatius sobre la igualtat de 
gènere.  
 
LITERATURA  IGUALTAT   
PRESENCIAL 
 
Els contes tradicionals són històries divertides però, de vegades, transmeten valors poc 
apropiats, com ara el sexisme. Una manera lúdica perquè xiquetes i xiquets analitzen 
críticament aquests relats es jugarà a transformar aquests contes. Pot resultar molt divertit 
que es reinventen les situacions, de manera que els personatges no tinguen assignat un paper 
determinat en funció del seu gènere.  

 

2. CREACIÓ. Creativitat, art, fotografia, xarxes socials i disseny.  

2.1.- Tik Tok de guerrilla: Anàlisis i producció de vídeos. 
 

DANSA ART  XARXES SOCIALS  IGUALTAT  DIVERSITAT SFG  
         EN LÍNIA / PRESENCIAL 

Tik Tok és una xarxa social des de la qual podem crear i compartir vídeos de forma divertida. 

Al taller farem una anàlisi crítica al voltant de molts dels models que hi trobem de vídeos i 

continguts que promouen actituds masclistes i estereotips de gènere que es generalitzen a la 

xarxa. Posteriorment, utilitzarem aquesta ferramenta d'edició de vídeo per produir continguts 

creatius i conscients que ens apoderem apostant per una visió feminista i donant valor a la 

diversitat sexual, de gènere i cultural. Per a fer-ho mostrarem una selecció de continguts dins 

d’aquesta xarxa que es proposen com a vies alternatives als models de representació 

majoritaris i estereotipats. 

 

 

 



 

2.3.- Taller de Música i Collage Combatiu. 

 

 ART  IGUALTAT   

 EN LÍNIA / PRESENCIAL 

 

Aquest taller, amb una durada de 2 hores, vol fer-nos reflexionar entorn del poder de la 

música i les imatges en la nostra vida per fer una lectura de gènere que apoderi a les joves i 

motive als joves a participar activament en aquesta tasca. 

 

Proposarem una llista de reproducció que tracte temes per l’apoderament i lluita pels drets de 
les dones. Extraurem aquelles lletres de les cançons que ens interessen i les il·lustrarem 
utilitzant el collage com a ferramenta visual. Les imatges obtingudes podran ser utilitzades per 
a difondre missatges com a motiu del Dia de la Dona, 25 de novembre, en xarxes socials, 
accions ciutadanes, etc. 

 

3. EXPOSICIONS 
 
3.1.- Pioneres de la Pau: Dones guardonades amb el Premi Nobel de la Pau al S. XX. 
 
 IGUALTAT  
 
L'exposició presenta els criteris fonamentals dels premis Nobel de la Pau i, a través de l'exemple 
de les dones guardonades, es mostra per què els valors de la convivència mereixen l'esforç 
personal de tot el món, sense importar les diferències que ens separen. Es complementa amb 
referències de les dones premiades al segle XX. Disponible en castellà i valencià. Una sessió 
didàctica inclosa. 
 
Característiques tècniques: Núm peces : 25.- Espai : Tancat.-Metres mínim : 21 m.-Metres 
quadrats mín. : 45 m2. 
Necessitats tècniques: Materials : 25 fotomuntatges de diverses mides, emmarcades en fusta i 
amb protecció de vidre. 

 

3.2- Vides i paraules per la igualtat de gènere. 
 
 IGUALTAT  
Exposició que mostra a través d'una selecció bibliogràfica clau, el moviment feminista i la lluita 
activista per adquirir la igualtat de gènere des dels anys 70 fins a l'actualitat. Basada en una 
instal·lació que combina dos formats, bases amb llibres i panells, es conforma com un dispositiu 

 

 



 

atractiu i com un lloc de transmissió de coneixements a través d'imatges, textos i de formal 
oral. 
 
Característiques tècniques: Núm peces : 30.-  Espai : Tancat.- Metres mínim : 25 m- Metres 
quadrats mín. : 45 m2. 
Característiques tècniques: Panell de presentació . 10 bases i 10 llibres ancorats a elles. 10 
estructures autosustentables amb panells que acompanyen respectivament a les bases. 
 

 

ALTRES ACTIVITATS 
Opció en línia 
 

Adaptant-nos a la situació sanitària actual hem volgut incloure una selecció d’activitats que es 
poden realitzar en línia desde casa  amb ajuda de plataformes i aplicacions de fàcil utilització. 

1.CREACIÓ VISUAL 
 

1.1 Curs d’iniciació a la fotografia 

 

FOTOGRAFIA  

 EN LÍNIA / PRESENCIAL  

El curs de fotografia es planteja com una introducció a la fotografia com a medi d’expressió. 
Està pensant per persones aficionades a la fotografia o interessades a iniciar-se en el 
coneixement d'aquesta tècnica. És una oportunitat per conéixer millor la seua càmera i 
traure-li profit. Farem un apropament des dels aspectes bàsics de la presa fotogràfica, les 
parts de la nostra càmera i la composició de la imatge. A la vegada treballarem exercicis en el 
qual posarem en pràctica les habilitats tècniques i capacitats creatives dels i les alumnes. 

1.2.- Fotografia per a Instagram. 
 
FOTOGRAFIA XARXES SOCIALS  
 EN LÍNIA / PRESENCIAL 

Instagram és actualment la xarxa social i aplicació mòbil amb major creixement del món. 
Permet pujar i compartir imatges fixes i vídeos, a més de crear vincles i comunicació amb 
altres persones usuàries. S'ha convertit en una ferramenta indispensable i molt eficaç a l'hora 
de transmetre informació i crear una participació activa. 

 

 



 

 

En aquest curs ens centrem en la producció, edició, i publicació d'imatges fixes per a 
Instagram. Per a això comencem explorant al màxim les possibilitats de la càmera del nostre 
telèfon, aprendrem a utilitzar apps de programes professionals de retoc fotogràfic, també ens 
introduirem en senzills programes de disseny que ens faciliten la feina, a més d'investigar 
perfils d'Instagram, com treballen la imatge i com podem planificar el nostre “feed”. 

 

Aquest curs taller destinat a qualsevol usuari d'Instagram per al seu ús tan personal com 
professional. Les ferramentes que utilitzarem ens ajudaran a tindre un control total d'allò que 
publiquem, siguem aficionats a la fotografia, fotògrafs, dissenyadors o vulguem tindre un 
perfil professional d'un producte o servei.  

1.3. Fotografia, vídeo i xarxes socials. NOVETAT 
 
FOTOGRAFIA XARXES SOCIALS  
EN LÍNEA / PRESENCIAL 
 
Les xarxes socials permeten compartir imatges fixes i en moviment, i així crear vincles i 
comunicació amb altres persones. En aquest curs ens centrem en la producció, edició i 
publicació d'imatges per a les xarxes socials. Per a això, comencem explorant al màxim les 
possibilitats de la càmera del nostre telèfon, aprendrem a utilitzar apps d'aplicacions d’edició i 
publicació de fotografies fixes i en moviment. 

Treballarem amb xarxes socials com Instagram i aplicacions d’edició com Ligthroom i 
Snapseed; programes de disseny i organització com Canva i Visuallyplan; i vídeo com els nous 
Reels d'Instagram.  

Metodològicament es combina la impartició de continguts per videoconferència, seguiment 
del curs mitjançant la plataforma digital, activitats i reptes. 

1.4.- Disseny creatiu amb Canva. 

 

DISSENY 

 EN LÍNEA / PRESENCIAL 

 

Canva és una aplicació de disseny gratuïta en la qual crear molt diversos dissenys de forma 

fàcil i ràpida. Aquesta ferramenta facilitarà tant la creació de portades, pòsters o flyers per a 

esdeveniments, ajudarà a il·lustrar els treballs o fer currículums amb una imatge més cuidada. 

També permet crear material més atractiu per a les  xarxes socials com històries i publicacions 

 

 



 

per Instagram, Facebook o Twitter. 

2. SENSIBILITZACIÓ I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT SEXUAL DE GÈNERE I 
FAMILIAR.  

2.1.- Geografies simbòliques dels drets LGTBI. 
 

DIVERSITAT SFG DRETS HUMANS  ODS PAU I COOPERACIÓ  

  EN LÍNEA / PRESENCIAL 

Es respecten els drets de les persones LGTBI en el món? A través de fotografies impactants 
descobrirem la realitat. 

Nombrosos artistes han treballat la seua obra fotogràfica amb l’objectiu de reivindicar i donar 
visibilitat a la situació discriminatòria que pateixen lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals en diferents societats i cultures del planeta, al mateix temps que reafirmar i 
celebrar la multiplicitat d’identitats i sexualitats humanes. 

El taller té com a objectiu reflexionar, a través d’una selecció d’imatges realitzades per 
activistes visuals, sobre la situació actual dels drets LGTBI en el món. Unes eines que serveixen 
per a augmentar el coneixement sobre la realitat en la qual es desemboliquen aquestes 
comunitats i per a motivar en la lluita contra la discriminació, i per a defensar els Drets 
Humans. 

2.2.- Lesbianes enfront de l’objectiu. 
 

FOTOGRAFIA DIVERSITAT SFG DRETS HUMANS  ODS PAU I COOPERACIÓ 

 EN LÍNIA / PRESENCIAL  

 

 



 

 

Lesbianes enfront de l’objectiu es fonamenta en la capacitat de la fotografia com a eina artística 
per a fer visibles les diferents realitats i sensibilitats representades per les dones lesbianes. 

Mirades crítiques i reflexives que posen en tensió esquemes de pensament estereotipats i models 
socials basats en el patriarcat heterocisexual causants de greus desigualtats i discriminacions que 
ha d’enfrontar aquest col·lectiu. 

Reflexionarem a través de la producció artística d’una selecció d’obres d’activistes visuals sobre la 
situació actual de les dones lesbianes, facilitant eines per a augmentar el coneixement sobre la 
realitat en la qual es desemboliquen i per a motivar en la lluita contra la discriminació, així com per 
a defensar els Drets Humans. 

3. ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT. 

3.1.-Botànica de balcó 
 

SOSTENIBILITAT 
EN LÍNIA 
 
Tens un alvocat madur a la teua nevera? Doncs ja tens l’inici d’una gran planta. 

El taller en línia 'Botànica de balcó' oferim idees pràctiques i divertides per fer xicotets 
projectes de jardineria amb el que tenim a casa. Germinarem aliments, reproduirem les 
nostres plantes i compartirem imatges del regne vegetal.  

Metodològicament es combina la impartició de continguts mitjançant una plataforma digital, 
reunions virtuals i reptes en xarxes socials. Es fomentarà la participació activa del grup, la 
interactuació de les persones participants i l’intercanvi de continguts i experiències. 

 

 

 



 

4. PARTICIPACIÓ 

4.1.- Impuls creatiu per a l’acció social. NOVETAT 
 

 ART  DINAMITZACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
EN LÍNIA / PRESENCIAL 

A través d'aquesta càpsula és reflexiona sobre el concepte de creativitat i tècniques per a 
activar-la de manera individual i col·lectiva. Enfront de diferents obstacles o necessitats 
socials entrenarem les habilitats creatives que a vegades pensem que no tenim o es 
bloquegen per la pressió, la comparació amb altres o l’excessiva preocupació per tindre 
respostes en moments d’incertesa. 

Metodològicament es combina la impartició de continguts per videoconferència, seguiment 
del curs mitjançant la plataforma digital, activitats i reptes. 

4.2.-Aproximació a la participació ciutadana i bé comú. NOVETAT 
 
DINAMITZACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
EN LÍNIA / PRESENCIAL 
 
Aproximació al concepte de bé comú com marc de referència dels processos de participació 
ciutadana i anàlisi dels diferents espais participatius dins de l'entitat, identificació de 
necessitats comunes i formulació de propostes de millora. 

Metodològicament es combina la impartició de continguts per videoconferència, seguiment 
del curs mitjançant la plataforma digital, activitats i reptes. 

 

4.3.- Comunicació i ferramentes digitals bàsiques.  NOVETAT 
 
XARXES SOCIALS DINAMITZACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
EN LÍNIA / PRESENCIAL 

En aquest taller es fa una aproximació al concepte de comunicació i les habilitats personals 
necessàries per al desenvolupament d’una comunicació de qualitat. A més, es fomenta 
l’anàlisi de l’estratègia de comunicació de l’entitat així com de les ferramentes digitals que es 
poden utilitzar per a processos de comunicació interna i/o externa. 

Metodològicament es combina la impartició de continguts per videoconferència, seguiment 
del curs mitjançant la plataforma digital, activitats i reptes. 

 

 



 

Contacta amb nosaltres 
 

Si esteu interessades en la realització de les nostres activitats o voleu rebre més informació sobre 
elles podeu telefonar-nos al 96 379 94 73 o enviar-nos un correu electrònic a l’adreça 
info@culturama.es. 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 

 

Atentament, 

L'equip de Culturama 

 

 

 


