
 

 



 

 

II ESCOLA MUNICIPAL D’IGUALTAT I PREVENCIÓ
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L’Escola Municipal d’Igualtat pretén sensibilitzar homes i dones del valor de la igualtat
com a eix de desenvolupament social. Ho vol aconseguir amb la promoció del municipi de
Vila-real com un espai on dones i homes es desenvolupen i es relacionen en les mateixes
condicions i que així es creen en el municipi xarxes de treball en igualtat.

Per aquests motius, l’escola abordarà el principi d’igualtat i la normativa legal que el sustenta,
els estereotips de gènere i el llenguatge sexista en les imatges. Aportarà algunes eines per a la prevenció
i detecció de la violència de gènere. Tractarà també l’orientació sexual i la prevenció específica de la violència
de gènere en les relacions entre adolescents. Es parlarà també de les formes de masculinitat positiva,
un tracte correcte i l’educació per a aconseguir-lo, així com de la metodologia d’elaboració de
projectes d’igualtat. Els èxits de la dona en el món laboral i científic.

Dia: dimecres alterns
Hora: 18.00 h
Lloc: Casa dels Mundina
Preu: activitat gratuïta. És necessari fer la inscripció prèvia.



 

 

TALLERS

EMOCIONA’T
Actuar des de la coherència entre el que sentim, pensem i fem, al marge de mandats de gènere
i en benefici de la nostra salut emocional, és el que es pretén.

Lloc: Casa de la Dona, carrer de Santa Sofia, 2
Dia i hora: dimecres alterns de 18.00 a 20.00 h  
Inici: 16 d’octubre   Fi: 22 d’abril
Preu del taller: 28 euros  Places: 20

SEU MENYS I MENEJA’T MÉS
Els moviments del ball popular i el gaudi de la nostra imatge augmenta l'acceptació del nostre cos
i l’autoestima així com la confiança en nosaltres mateixes.

Lloc: Casa de la Dona, carrer de Santa Sofia, 2
Dia i hora: els dijous de 17.30 a 19.00 h
Inici: 17 d’octubre   Fi: 30 d’abril
Preu del taller: 42 euros  Places: 20

REEDUCACIÓ POSTURAL PROPIOCEPTIVA PERINEAL
La reeducació postural propioceptiva perineal és una eina molt efectiva per acabar amb la incontinència,
el dolor i els símptomes dels prolapses de la zona pèlvica.

Lloc: Casa de la Dona, carrer de Santa Sofia, 2
Dia i hora: dijous de 15.30 a 17.00 h
Inici: 17 d’octubre   Final: 30 d’abril
Preu del taller: 42  euros   Places: 20



 

 

INSCRIPCIÓ

Les bonificacions s’aplicaran en compliment de l’article 5.3 de l’Ordenança general reguladora
de preus públics de Vila-real.

DATA CONCEPTE LLOC I HORARI

Del 9 al 22 de setembre
Sol·licituds al Registre Municipal

o  https://seuelectronica.vila-real.es
(Tràmit: Cursos i taller d’igualtat)

Casa de la Vila,
Plaça Major

 25 de setembre Publicacions llistats de 
preinscripcions

Tauler d’anuncis, 
Casa de la Dona
i web Ajuntament

 26 de setembre Sorteig i ordre de matrícula
Tauler d’anuncis, 
Casa de la Dona
i Web ajuntament

Del 30 de setembre al
4 d’octubre

Matriculació, pagament i presentació
de justificants de bonificacions

i de reclamacions
Casa de la Dona

Del 7 al 8 d’octubre Rectificació possibles errates
i llista definitiva de persones matriculades Casa de la Dona



 

 

XVIII CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Centres participants: IES Francesc Tàrrega, CC Ntra. Sra. de la Consolació, IES Broch i Llop,
CC Verge del Carme, IES Miralcamp, CC Bisbe Pont, CC Santa Maria, CC Fundació Flors.

Teatre fòrum… Com quedem?, per a 4t d’ESO
Reto 2020,  per a 3r d’ESO.



 

 

DATES COMMEMORATIVES
OCTUBRE
SETMANA MUNDIAL DE LA LACTÀNCIA
Jornada Empoderémonos y ¡Hagamos posible la lactancia materna!, organitzada per l'Associació
Mesquellet i l’UJI, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real.

Dia: 25 d'octubre
Hora: 18.00 h
Ponent: Carlos González, president d’ACPAM (Associació Catalana Pro Alletament Matern)
i autor dels llibres: Mi niño no me come, 1999; Bésame mucho: Cómo criar a tus hijos con amor,
2003; Manual práctico de lactancia materna, 2004; Un regalo para toda la vida: guía de
lactancia materna, 2007; Entre tu pediatra y tú, 2010; En defensa de las vacunas, 2011;
Creciendo juntos, 2013 i Lactancia materna: preguntas y respuestas, 2016.
Lloc: sala d'actes de la Facultat de Ciències de la Salut, UJI



 

 

DATES COMMEMORATIVES
NOVEMBRE
25N DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 2019
Espectacle de carrer:  Mulïer, de la cia. Maduixa
Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines que explora
la identitat femenina a través del joc corporal, tot destacant la imatge, la poètica visual i la narració per tal
d’arribar a la sensibilitat de l’espectador.
Aquest espectacle és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat
i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret de ballar
i córrer lliurement per la nostra societat.

Dia: diumenge 10 de novembre
Hora: 12.00 h
Lloc: plaça Major



Ajuntament 
deVila-real
Igualtat, Convivència 

i Cultura de Pau

avança en igualtat

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Segons el Reglament general de protecció de dades personals UE 2016/679, i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació, 
us informem que les vostres dades estan incorporades en un fitxer, el responsable del qual és l'Ajuntament de Vila-real. L’Ajuntament les 
utilitza per a fer enviaments i no els cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals. Per a exercir els vostres drets atorgats pel citat 
Reglament, entre altres els d’accés, rectificació, supressió o limitació, cal dirigir-se per escrit a l'Ajuntament de Vila-real, plaça Major, s/n 
- 12540 Vila-real (Castelló) o bé telemàticament a https://seuelectronica.vila-real.es. Heu d’incloure el vostre DNI o un document 
equivalent (la identificació serà comprovada electrònicament si no manifesteu l’oposició). 
El dret de reclamació podeu exercir-lo davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a contactar amb la nostra delegada de 
Protecció de Dades podeu escriure a DPD@vila-real.es. Si no desitgeu rebre més comunicacions de la nostra part, podeu enviar-nos un 
escrit a l'adreça indicada o retornar-nos aquest correu electrònic indicant BAIXA en l'assumpte.


