
Cicle de conferències Escola
Feminista: Dones, sexualitat i salut

Curs 2022-2023
Esdeveniment 190

12 hores - 30 places
Mallorca

Presencial
CEP de Calvià

 7 de març a 2 d'abril de 2023
Línia estratègica
PQ 2024 4 Coeducació

Destinataris
Docents interessats en la temàtica.

Criteris de selecció
Per ordre d'inscripció.

Objectius
Crear un espai d'aprenentatge amb perspectiva feminista al municipi de Calvià.

Continguts
Sessió 1: Sòl pelvià.
Taller teòric i pràctic per entendre el sòl pelvià i conèixer què podem fer per protegir-lo.  
Sessió 2: L'autocura. Tinc cura de les altres, però què faig per mi?  
Sessió 3: Perspectiva feminista i medicina. D'on venen els malestars de les dones? Construïm un sistema d'atenció
pública amb perspectiva de gènere.  
Sessió 4: La sexualitat al llarg del cicle vital de les dones. Conèixer el cos de la dona al llarg del temps, menstruació i
menopausa.

Metodologia
Les activitats seran tallers i xerrades presencials, alguns d'ells amb una part pràctica, i amb un espai de reflexió. 

Calendari
Dimarts 07 març 2023, 16.30 a 19.30.
(Pendent confirmar) CEIP Son Caliu Carrer Saragossa, 4, 07181 Calvià
Dissabte 18 de març de 10 a 13 hores.  
CEIP Son Caliu Carrer Saragossa, 4, 07181 Calvià 
Dimecres 22 de març de 16:30 h a 19:30 h
Biblioteca Galatzó Av. Puig Saragossa, Plaça Paquita Revert, 2, local 10, 07180 Galatzó
Dimecres 29 de març de 16:30 h a 19:30 h
Biblioteca Galatzó Av. Puig Saragossa, Plaça Paquita Revert, 2, local 10, 07180 Galatzó

Lloc
CEIP Son Caliu i Biblioteca Galatzó

Passeig d'Illetes, 4, local 15-16, 07181 Ses Illetes
Tel: 971 594 099 Web: http://cepcalvia.caib.es



Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 19 de febrer de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE CALVIÀ.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.

3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 21 de febrer de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE CALVIÀ. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a la mateixa pàgina. 

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 22 de febrer a dia 1
de març de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, dia 2 de març, fins que s'ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 3 de març.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l'assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l'inici de l'activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació
Assistència mínima a un 85% del total de les hores i realitzar el qüestionari d'avaluació al portal de personal és
indispensable per poder certificar la formació. El qüestionari estarà disponible de dia 29 de març fins al 2 d'abril de
2023.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d'un termini de 90 dies naturals des de l'enviament del correu electrònic per
presentar una reclamació al servei organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
CEP de Calvià
Lorena Valenzuela
lvalenzuela@cepcalvia.es

Formadors
Mireia Grossman i Camps

Runa Blanca, S Microcoop

Passeig d'Illetes, 4, local 15-16, 07181 Ses Illetes
Tel: 971 594 099 Web: http://cepcalvia.caib.es



Belén Nogueiras García

Lucía Romero Abellán

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Activitat         puntual         de         formació

Passeig d'Illetes, 4, local 15-16, 07181 Ses Illetes
Tel: 971 594 099 Web: http://cepcalvia.caib.es


