
 

 

 

 
 
 

Formació ONLINE: L’Activitat Física per a tots els 
gèneres i sexualitats: promovent entorns segurs 

 
 

o Data: 14 de febrer de 2023 
o Horari: 18h a 20h 
o Duració: 2h 
o Lloc: ONLINE 
o Adreçat a: professorat d’EF, tècnics/ques JEE, esportistes i 

ciutadania en general 
o Inscripcions màximes: 80 
o Docent: Judith Solanas 

 
 
 
 
Objectius:  
 

• Conèixer els principals conceptes vinculats a la comunitat LGTBI en 
l’Educació Física i l’esport. 

• Tenir eines i recursos per impulsar escoles i entorns escolars més 
respectuosos, diversos i inclusius.  

• Reflexionar i debatre sobre com promoure espais segurs i millorar la 
inclusió de la comunitat LGTBI en l’Educació Física i l’esport. 

 
Estructura:  
 
Part 1, Conceptual.   

• Conceptes bàsics i terminologia sobre diversitat sexual i de gènere. 
• Marc normatiu: l’Educació Física i l’esport inclusiu.   
• Experiències de la comunitat LGTBI en l’Educació Física i l’esport.  
• El rol del professorat en l’Educació Física.  

 
Part 2, Escenaris per a compartir experiències, debatre i reflexionar en grup.  

• Activitats grupals per a compartir experiències i identificar 
problemàtiques amb relació a la comunitat LGTBI en l’Educació Física i 
l’esport. 

• Proposar iniciatives, accions i estratègies a les problemàtiques 
identificades.  

 

INSCRIPCIONS 

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/1144/L-Activitat-Fisica-per-a-tots-els-generes-i-sexualitats:-promovent-entorns-segurs/


 

 

 
Part 3, Bones pràctiques i accions pel canvi. 

• Bones pràctiques per a la inclusió de la comunitat LGTBI en l’Educació 
Física i l’esport. 

• Iniciatives, accions i estratègies per a promoure entorns inclusius per a 
la comunitat LGTBI en l’Educació Física i l’esport. 

 
 
Requisits: 
 
Per poder seguir la formació correctament és important tenir en compte els 
següents aspectes: 
• Disposar, per ordre de prioritat, només un dels aparells electrònics: 

1. Ordinador amb connexió wi-fi. 
2. Tableta amb connexió wi-fi. 
3. NO és recomana utilitzar el mòbil pel seguiment de la formació. 

• Tenir una adreça de correu electrònic. 
• Es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon per una bona comunicació. 
• Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació. 
 
 
Informació per accedir a la videoconferència:  
 
• A tots els inscrits, s'enviarà un e-mail a l'adreça electrònica facilitada on 

s'informarà, entre d’altres coses, de l'enllaç per accedir a la 
videoconferència.  

• IMPORTANT! Si no us ha arribat el correu de l’enllaç mireu primer al SPAM 
o correu NO DESITJAT abans de posar-vos en contacte amb nosaltres. 

• La videoconferència es farà mitjançant la plataforma google MEET. No cal 
instal·lar cap programari i s’aconsella utilitzar el navegador Chrome per una 
experiència satisfactòria.  

 
Docent: Judith Solanas  
 

Judith Solanas està realitzant un doctorat sobre les experiències de la 
comunitat LGBT en l’esport i l’educació física a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC) i és membre de la Comissió d’Igualtat de la 
Universitat.  

L’estudi forma part del projecte d’investigació i desenvolupament finançat 
pel Ministeri de Ciència i Innovació “Homosexualidad en el deporte” i està 
promogut per la Xarxa  LGBTIQ+Educació Física i Esport, que coordina 
l’INEFC.  

També és professora de graus i màster a la EU Business School Barcelona i 
al CETT-UB.  

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds

