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La perspectiva LGBT en la formació d'adults
Mòdul didàctic dues hores
Element o continguts
10 m

Presentació del curs

20 m

Atenció centrada en la persona

15 m

Conceptes clau LGBT

20 m

Aspectes a considerar en la
relació

15 m

Testimonis

30 m

Dinàmica de treball del vídeo

10 m

Avaluació

Descripció

Material

Es descriu el mòdul formatiu argumentant la seva
necessitat, fixant els objectius didàctics i descrivint
els continguts i materials associats
Es presenta un model d’intervenció assistencial
basat en la satisfacció de les necessitats psicxosocials bàsiques.
Es desenvolupen conceptes bàsics que giren al
voltant de la realitat del col·lectiu.
Es presenta un recull d’afirmacions orientades a
oferir elements que puguin servir com a guia en
qualsevol relació d’ajuda adreçada a persones
LGBT
Audiovisual de duració inferior a 15 minuts que
conté una successió de testimonis de persones
LGBT que parlen sobre els seus desitjos i
inquietuds en relació al moment en què puguin fer
ús de serveis de suport a la dependència.
Debat articulat a través de preguntes plantejades
pel docent.

Guia didàctica

Es realitza una valoració sobre l’acció formativa.
Cada participant omple el full d’avaluació.

Full valoració
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La perspectiva LGBT en la formació d'adults
Mòdul didàctic quatre hores
Element o continguts
10 m

Presentació del curs

20 m

Atenció centrada en la persona

15 m

Conceptes clau LGBT

20 m

Aspectes a considerar en la
relació

15 m

Testimonis

30 m

Dinàmica de treball del vídeo

20 m

Descans

35 m

Cas real

60 m

Dinàmica de treball del cas.

15 m

Avaluació

Descripció

Material

Es descriu el mòdul formatiu argumentant la seva necessitat, fixant
els objectius didàctics i descrivint els continguts i materials associats
Es presenta un model d’intervenció assistencial basat en la
satisfacció de les necessitats psicxo-socials bàsiques.
Es desenvolupen conceptes bàsics que giren al voltant de la realitat
del col·lectiu.
Es presenta un recull d’afirmacions orientades a oferir elements que
puguin servir com a guia en qualsevol relació d’ajuda adreçada a
persones LGBT
Audiovisual de duració inferior a 15 minuts que conté una successió
de testimonis de persones LGBT que parlen sobre els seus desitjos i
inquietuds en relació al moment en què puguin fer ús de serveis de
suport a la dependència.
Debat articulat a través de preguntes plantejades pel docent.

Guia didàctica

Cas explicat a través de narració textual que presentarà la situació
viscuda per una parella de dones grans
Es planteja un role playing basat en el cas i a continuació es divideix
la classe en petits grups que reben l’encàrrec de dissenyar un pla
d’acció centrat en la situació viscuda.
Es realitza una valoració sobre l’acció formativa. Cada participant
omple el full d’avaluació.
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Presentació
Amb suport visual.

Vídeo

Pauta 1
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This publication has been produced with the support of the Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Commission. The contents of
this publication are the sole responsibility of Fundació privada Enllaç and the Barcelona City Council, and can in no way be taken to reflect the views of the
European Commission.
Esta publicación se ha producido con la ayuda del Programa de Derecho Fundamentales y de Ciudadanía de la Comisión Europea. El contenido de esta
publicación es responsabilidad de Fundació privada Enllaç y del Ayuntamiento de Barcelona, y no refleja de ninguna manera las opiniones la Comisión
Europea.
Aquesta publicació s'ha produït amb l'ajuda del Programa de Drets Fonamentals i de Ciutadania de la Comissió Europea. El contingut d'aquesta publicació és
responsabilitat de Fundació privada Enllaç i de l'Ajuntament de Barcelona, i no reflecteix de cap manera les opinions de la Comissió Europea.
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