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DIVERSIA. TALLER SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, FAMILIAR I DE GÈNERE:    
·Adreçat a famílies, alumnat, professorat i públic en general. 
·A càrrec de: Col.lectiu Lambda. Associació privada sense ànim de lucre que treballa la sa-
lut sexual i VIH, oferint assistència psicològica, atenció a la diversitat, formació i cultura. Col.
laboren entre altres amb la FELGTB (Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals), amb el CJV, 
TGEU i ofereixen servei d’orientació a famílies i ciutadans en general.
·Data: 25 d’Octubre de 2017 ·Lloc: Sala Gomis ·Hora: 19:00 hores.
Ressenya: El “Pla Diversia” és un projecte dissenyat pel grup d’Educació de Lambda amb la finalitat de formar alumnat 

en diversitat sexual, familiar i identitat de gènere per erradicar la LGTBfòbia de les aules de la Comunitat Valenciana. El 

projecte va dirigit a tots els agents que intervenen en el procés educatiu: alumnat, famílies, professorat i societat en ge-

neral. El Pla Diversia va ser creat com a resposta al panorama d’assetjament que s’ha sotmés l’alumnat LGTB (lesbianes, 

gais, trans, bisexuals) o aquell que trenque amb els rols de gènere estipulats.

JOC, INFÀNCIA I EDUCACIÓ: 

·Adreçat a famílies i professorat.
·A càrrec de: Andrés Payá Rico. Professor i Director del Departament d’Educació Comparada i 
Història de l’Educació en l’UV. Membre fundador de l’Observatori del Joc Infantil (OJI) i autor de 
nombroses publicacions sobre el joc i el joguet.
·Data: 29 de novembre de 2017 ·Lloc: Sala Gomis ·Hora: 19:00 hores.
Ressenya: Al llarg de la xerrada “Joc, infància i educació” abordarem temes relacionats amb l’activitat 
lúdica, el joc i el joguet no sexiste, així com l’educació de la infància i les polítiques municipals de promoció del joc. Aquesta 
xerrada s’emmarca dintre de les activitats organitzades al voltant del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

PATERNITAT INTEL.LIGENT: CLAUS I FERRAMENTES PER EDUCAR HUI
·Adreçat a famílies i professorat.
·A càrrec de: Óscar González. Professor d’Educació Primària, fundador “Aliança 
Educativa”, director de l’Escola de Pares amb Talent i l’Escola de Pares 3.0. Col.la-
bora com a expert en el projecte “Gestionant fills”. Col.labora al programa “A viure 
que són dos dies de la Cadena Ser”.
·Data: 14 de desembre de 2017 ·Lloc: Sala Gomis ·Hora: 19:00 hores.
Ressenya: Ningú ens ha ensenyat a ser pares i educar es una tasca complexa i apassionant. Per una banda comprovem que 

hui no funciona ser autoritaris com van ser els nostres pares i mestres però també se’n adonem que la permisivitat té con-

seqüències nefastes. Com aconseguim aquest equilibri tan necessari per a que els nostres fills i filles creixen amb autoestima 

i al mateix temps siguen respectuosos i responsables? És possible educar amb fermesa i al mateix temps amb amor? Apren-

drem les claus necessàries per educar amb consciència. Unes claus i ferramentes per a les mares i els pares de hui.

ENTENDRE LES EMOCIONS DELS XIQUETS I XIQUETES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA
·Adreçat a famílies, alumnat universitari, professorat i públic en general.
·A càrrec de: Ana Garcia Blanco. Psicòloga clínica i doctora en psicologia. Treballa com a investi-
gadora en l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, i és referent en el diagnòstic i intervenció precoç 
dels trastorns de l’espectre autista. Ha publicat nombrosos treballs en revistes internacionals so-
bre el paper de les emocions en la malaltia mental. 
·Data: 23 d’Octubre de 2017 ·Lloc: Aula Magna Universitat València – Campus Ontinyent ·Hora: 19:00 hores.
Ressenya: En la conferència aprofundirà en la seua línia d’investigació sobre l’excés de sensibilitat emocional en l’autisme. 

Tractarà d’aportar orientacions pràctiques a familiars i professorat, per a poder entendre i ajudar als xiquets i xiquetes que ho pateixen. 

Aquesta xerrada s’emmarca dintre de la Setmana de Benvinguda del Campus Universitari d’Ontinyent. 


