Dirigit a intèrprets de patrimoni i guies, personal tècnic de cultura, turisme i patrimoni, professionals de la gestió cultural, docents, empreses,
fundacions i altres entitats, així com alumnat universitari i persones que
estiguin interessades en adquirir coneixements i competències en
aquesta matèria.

CURS
EDICIÓ 2022

•
•
•

INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI
AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE

DURADA: 20 hores
9 i 10 de novembre
9 a 14 h i de 16 a 19 h

11 de novembre
de 10 a 14 h
A la Garriga
(Can Luna, Ctra. Nova, 28)

“

Objectius:
Analitzar la representació femenina i identificar estereotips de gènere en espais patrimonials.
Reivindicar bones pràctiques al voltant de la història i el patrimoni on s'inclogui l’aportació històrica de les dones a la societat i referents femenins positius i diversos.
Dissenyar estratègies i propostes divulgatives amb perspectiva de gènere que
contribueixin a valorar, protegir i difondre la cultura i el patrimoni amb un enfocament
divers, inclusiu i accessible.

A càrrec de l’Associació

Herstóricas

amb Mariela Maitane
mediadora cultural i intèrpret de patrimoni

www.herstoricas.com
Curs impartit en castellà
Matrícula: 60 €
Preu especial: 40 € per estudiants, persones a l’atur
i associades a l’AIP

Places limitades!
Inscripcions obertes a partir del 3 d’octubre

Continguts:
1 Patrimoni i gènere
a Presentació i introducció
b Difusió patrimonial en el context actual
c Interpretació del patrimoni amb perspectiva de gènere
2 Cas pràctic - Sortida a l'entorn local
3 Com incloure la perspectiva de gènere en projectes de difusió del patrimoni
a Documentació
b Mapeig
c Eines tecnològiques
d Estratègies comunicatives participatives
4 Experiències i bones pràctiques
a Iniciatives realitzades a la Garriga
b Iniciatives realitzades en altres contextos
5 Desenvolupament de propostes amb perspectiva de gènere
a Acompanyament i treball individual/col·lectiu
b Presentació de propostes de l’alumnat
c Conclusions

Organitza:

Què vol ser aquest curs?
Més informació
i inscripcions:
Col·labora:

patrimoni@ajlagarriga.cat
i al telèfon 938 605 050

Amb l’aval de:

www.visitalagarriga.cat
www.lagarriga.cat

Una eina perquè l'alumnat pugui incloure la perspectiva de gènere de manera transversal en les diferents pràctiques quotidianes i que estimuli la creació de propostes
interpretatives que contribueixin a la consecució dels objectius en matèria d’igualtat.
L'alumnat realitzarà una reflexió col·lectiva sobre la difusió del patrimoni tant a
l'entorn local com en el context europeu.
Es repassarà el panorama actual de la difusió del patrimoni, el seu desenvolupament
i alguns projectes actuals de referència, en particular els vinculats al context català.

www.lagarriga.cat • www.visitalagarriga.cat

