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NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques i el món social.
Desenvolupem accions i processos transformadors amb perspectiva
feminista i comunitària, des de la creativitat i la cura, per tractar
temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder.

NUS és coneguda per la seva llarga trajectòria en teatre social però també
per les seves accions formatives, facilitacions i assessoraments en
diversos àmbits. NUS és tot un referent en visibilitzar i incidir en
problemàtiques com les violències masclistes o l’assetjament, però també
és un laboratori des d’on abordar noves problemàtiques,   revisar-les i
afrontar-les col�lectivament. NUS ofereix accions i processos des de
l’experiència i amb garantia d’èxit, però també és un col�lectiu àvid de
nous reptes.
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Càpsules formatives per a la sensibilització i prevenció de la violència
masclista i les actituds d'homofòbia, lesbofòbia i transfòbia per a comunitats
en general i /o comunitats educatives, en els que explorem els estereotips de
gènere en vers la identitat, analitzem les relacions, els mites de l’amor
romàntic i les violències. Descobrim les noves violències a través de les TICs
i les xarxes socials. 

En funció de la modalitat escollida (nº de càpsules) es poden treballar
diversos dels objectius marcats. De la mateixa manera es treballaran en
vàris o tots els mòduls de continguts a nivell de sensibilització, o aprofundir
en aquells que més interessi.

Formació Prevenció Violències Gènere 

Prevenció de Violències Masclistes
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FITXA TÈCNICA

Públic destinatari: | Professionals, monitors/es, professorat i professionals que treballen
amb joves.

Durada óptima  | Càpsula inicial de 3h. Possibilitat d'ampliar el nº de càpsules per
aprofundir en els diferents blocs dels continguts.

Nº participants |  Minim 10 Màxim 25 persones

FORMACIONS PER A PROFESSIONALS 
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Identificar els estereotips i tòpics associats al gènere. 
Valorar i discutir els punts de vista que els i les participants tenen respecte als rols, actituds
sexistes associades al gènere.
Evidenciar que els rols associats al gènere son construccions socials subjectes a canvi.
Identificar els diferents tipus de violència masclista. 
Posar en qüestió els “mites de l’amor romàntic”: debatre sobre l’assumpció dels rols femenins
i masculins tradicionals en les relacions de parella.
Entendre el cicle de la violència en la parella. 
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú en les relacions afectives i
davant les situacions de violència. 
Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.
Donar a conèixer i fomentar les noves masculinitats.
Donar a conèixer les diverses identitats de gènere (LGTBIQ).
Empoderar de forma individual i col�lectiva les participants del grup.

Objectiu General
Identificar i visibilitzar el fenomen de la violència masclistea i els diferents elements que hi
intervenen, per afavorir accions per combatre-la.

Objectius Específics
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Formació Prevenció Violències Gènere

En funció dels objectius i necessitats de cada grup, i de la modalitat escollida (nº de càpsules)
es poden treballar en vàris o tots els mòduls a nivell de sensibilització, o aprofundir en aquells
que més interessi. 

Càpsula 1. 
La socialització de gènere
Diferenciació sexe/gènere 
Els estereotips, les masculinitats i les feminitats heteronormatives.
Diversitats en les identitats de gènere i LGTBIQ

Violències masclistes 
Tipus de violències i àmbits en els que es donen.
Violències a les xarxes socials virtuals.

Càpsula 2.  Aprofundiment en Amor Romàntic 
L’Amor romàntic: ideari i mites 
Els papers diferenciats de les dones i els homes en les relacions de parella.
Indicis d’abús en una relació de parella.
Cicle de la violència

Càpsula 3. Pràctica: Jo devant les violències --> anàlisi de reptes 
Situacions i tipologia de les violències. 
Estratègies individuals i col�lectives per a combatre les violències masclistes
Introducció de la cura

Continguts
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"M'ha agradat treballar un tema tan
profund d'una manera tan dinàmica"
                 -Júlia, professora Sant Just Desvern-  
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O u r  T i m e l i

Formació Prevenció Violències Gènere

Metodologia

A NUS treballem des del Teatre Social i les Metodologies Vivencials com a eines que ens ajudin
a aproximar-nos a les temàtiques i a posar en pràctica el canvi que volem. Incorporem també la
mirada del Treball de Processos, per apropar-nos a les necessitats i al saber de cada grup.

Les diferents perspectives i corrents metodològiques, tenen en comú una visió del món que
pretén ser emancipadora, a partir de la identificació i anàlisi de les situacions i les interaccions
quotidianes, tenint també en compte la cultura i el moment social en el que vivim. Partim de la
idea que treballar en el nivell micro social incideix en el nivell macro social i viceversa.

Durant les sessions del curs vetllarem per la cohesió, coneixença i confiança en el grup, facilitant
la presa de consciència de la diversitat del grup i a aprendre del seu potencial. En totes les
nostres accions i projectes, prima la participació: aportant el contingut teòric des de diferents
canals, acollint les veus transgressores, escoltant i comptant amb l’energia de cada grup, per a
generar espais d’aprenentatge i intercanvi col�lectius.  
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Planificació: Un cop acordada la planificació de les sessions no es podran fer canvis de dates,
horaris ni espais (exceptuant imprevistos). 

Grup: Es important potenciar que el grup de participants sigui el mateix al llarg de tota l’activitat,
i que aquests assisteixin a totes les sessions programades.

Requeriments per a la realització de les activitats
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A NUS Cooperativa som un equip interdisciplinari de persones que venim del món
socioeducatiu i de persones provinents del món de les arts escèniques. 

Dins el nostre equip tenim a la Magalí Permanyer (Màster en Intervencions Socials
i Educatives, formació en Teatre Social,  Teatre de les Oprimides i Facilitació de
Grups,), la Rocío Manzano (formació en interpretació, Teatre Social i Facilitació de
grups), l’Eli Rius (s’encarrega de la gestió empresarial i porta tot el que té a veure
amb la part comptable/financera) i un seguit de col�laboradores que venen del món
de les arts escèniques (la dramaturga i directora Cristina Cordero i les intèrprets
Blanca G. Lladó, Marc Homs, Eric Balbàs, Laura Vila Kremer , Miquel Simó,
Albert Martí, i Julia Cruz)

QUI SOM? 
LA GENT DARRERE DE NUS
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T E N S  M É S
P R E G U N T E S ?
ENS POTS TROBAR A INFO@NUS.COOP
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V O L S  V E U R E  E L
Q U E  F E M ?
VISITA LA NOSTRA AGENDA

https://nus.coop/agenda/

