Organitza una jornada formativa per a professorat, equips de direcció i personal d’administració i
serveis de centres escolars

TRANSSEXUALITATS A L’ESCOLA
Organitzen:
i

Inscripció:
Gratuïta
Grup d’Acció LGTBI CCOO-PV

Prem ací per a entrar en el
formulari d’inscripció

Donen suport a la jornadada:

Activitat formativa homologada per
Conselleria d’Educació, vàlida per a
oposicions, sexennis i concurs de trasllats
Places limitades fins a completar aforament

Divendres 20 (17:30 h - 21:00 h) i Dissabte 21 (9:30 h - 14:00 h) d'Octubre. Seu de CS CCOO-PV
Plaça Nàpols i Sicilia, 5. València (46003)

Mirant cap al futur:
L’escola que volem
Xelo Valls

(Secretaria General de la Federació
d’Ensenyament de CCOO del Pais Valencià)

TRANSSEXUALITATS A L’ESCOLA
Programa:

Divendres, 20 d'Octubre

A l'Octubre celebrem la despatologització trans, és a dir, que 17:30: Acte Inaugural de la Jornada:
les realitats trans no son cap malaltia, ni fisiològica ni psíquica.
Per tant, en els processos de reasignació de génere, no ha de
Encarna Cuenca
apareixer ja mai mes que, la persona que ho sol·licita, necessita
(Presidenta del Consell Escolar Valencià)
un diagnòstic psiquiàtric previ que certifique que hi havia un
18:00: Què és ser una persona trans?
trastorn, la disfòria de gènere.

Dissabte, 21 d'Octubre
09:30: Jo sóc així i tindre unx alumnx trans no és un
problema
Fani Grande
(Escriptora i experta en comunicació)

Grup d'Acció LGTBI de CCOO-PV
El 30 de març de 2017 les Corts Valencianes van aprovar la Llei 18:30: Aspectes educatius i llaborals de la Llei 8/2017, de la 10:00: La veu de les persones trans
Integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió
Pares i Mares de xiquets i xiquetes trans (Associació
Generalitat, integral del reconeiximent del dret a la identitat
de gènere, més coneguda com la Llei Trans. En ella s’inclou
Chrysallis) i homes i dones trans que volen explicari a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana
la eliminació de la consideració de la transsexualitat com una
nos la seua experiència personal en l’escola
malaltia
José de Lamo
(Director General de l’Agència Valenciana d’Igualtat 11:00: Pausa - Café
És una avanç important i des de la FE CCOO PV volem que
arribe a tots els racons de la ciutadania.

Per altra banda, la FE CCOO PV considerem que la formació
continua del professorat és fonamental per poder portar a
terme la nostra tasca educativa, tan dinàmica i apassionant.
I poder donar resposta pedagògica a noves realitats que van
sorgint en la nostra societat i en els nostres centres.

i Diversitat)

19:00: Pausa - Café
19:15: L’Instrucció del director general de Política
Educativa, per la qual s’estableix el protocol
d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat
de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.
Jaume Fullana Mestre

11:30: Experiències reals en col·legis i instituts del País
Valencià
Professors, Professores i Membres d’Equips
Directius de Centres on estudien persones trans
12:30: Taula redona i participativa
13:30: Clausura de la Jornada

En les nostres aules hi ha alumnat trans i el professorat hem de
(Director General de Politica Educativa de la
tindre eines per poder abordar aquesta realitat, be siga en la
Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport)
persona en concret com en el grup de classe i al centre, com 19:45: De la sexualtitat a les sexualitats. Educació sexual
també entre el professorat.

Inscripció:

Per tot això volem oferir formació al respecte, aprofundint en
qüestions d’igualtat.

Prem ací per a entrar en el formulari d’inscripció

integral bàsica.

Educació és futur i el futur també passa per atendre i educar en
realitats que han estat amagades i silenciades tant de temps.
Des del nostre compromís en visualitzar realitats i des de la
nostra contribució a la lluita LGTBI plantegem aquesta jornada.

Vicent Bataller i Perelló

(Doctor en Medicina, Cirurgià i Sexòleg | Director del
Instituto Valenciano de Sexologia y Psicoterapia Analítica)

20:15-20:45: Taula redona i participativa
21:00: Cierre de sesión

Més informació:

Gratuïta
Activitat formativa homologada per Conselleria d’Educació, vàlida
per a oposicions, sexennis i concurs de trasllats
(Places limitades fins a completar aforament)

Organitzen:
i

Web: www3.pv.ccoo.es/ensenanzapv/Inici
Email: ensenyament@pv.ccoo.es
Telèfon: 96 388 21 55

Grup d’Acció LGTBI CCOO-PV

SOM SINDICAT
SOM EDUCACIÓ
SOM CIUTADANIA

