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Objectius
Millorar la competència dels professionals en els següents aspectes:

Identitat de gènere.

Variabilitat de gènere en la infància i l’adolescència.

Intervencions a nivell mèdic, psicològic, social i de l'entorn escolar.

Data
14 de maig de 2021

Dirigit a




Organització del curs
Unitat d’Identitat de Gènere. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Coordinador Dr. Sabel Gabaldón

Professionals de la salut.
Professionals de l’àmbit social i educatiu.
Professionals de l'àmbit del tercer sector (joventut i lleure, famílies,
LGTBIQ+,...).

Solicitada l’acreditació al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries –Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Preu del curs:

50€

Lloc
Auditori Plaza
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

Programa del curs
Presentació

8:15 - 8:45h Recollida de documentació.

El curs variabilitat de gènere. Acompanyament a la infància,
l’adolescència i el seu entorn ofereix una revisió conceptual de la identitat
de gènere en la infància i adolescència.

8:45 - 9:00h Benvinguda i presentació del curs.

En l'actualitat hi ha una major i creixent visibilitat de les variabilitats de
gènere i dels comportaments de gènere no normatius en la infància i
l’adolescència. S'evidencia una relació entre el malestar personal i el
rebuig social sofert per les persones amb expressions de gènere diverses, ja
que se'ls demana intencionadament que s'adeqüin a les normes de
gènere vigents.

Miguel Missé. Sociòleg i activista trans. Autor del llibre “A la conquista del cuerpo equivocado”

Aquest fet no ha estat tingut en compte en la perspectiva mèdica que ha
mantingut actituds patologitzants.
Pensem que és necessari un canvi de paradigma fonamentat en un
enfocament despatologitzador de la transsexualitat i una anàlisi de les
respostes sanitàries i socials.

9:00 - 10:00h Conferència inaugural: Infància i adolescència trans.

10:00 - 11:30h Primera taula: Aportacions des de la pràctica clínica


Variabilitat de gènere i infància. Acompanyament en la incertesa. Diana Polo.
Psicòloga clínica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.



Abordatge endocrinològic: més enllà de les hormones. Paula Molina. Endocrinòloga
pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.



Aproximació ètica a les intervencions mèdiques i diagnòstiques. Sabel Gabaldón.
Psiquiatra i màster en bioètica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Coordina: Marcela Mezzatesta. Psiquiatra adjunta de la UnimTEA. Hospital Sant Joan de Déu i Espai
Ariadna, Fundación Salud y Comunidad.

11:30 - 12:00h Cafè
12:00 - 13:30h Segona taula: I el dia a dia? La transició social.


“Del traje a medida a las redes”. Agustín Bonifacio. Treballador social. Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona.



Programa escoles per la igualtat i la diversitat. Dolors Vique. Consorci d’Educació de
Barcelona.



La diversitat sexual i de gènere a l’àmbit del lleure. Abel Huete. Treballador social. OASIS,
campaments i trobades per a adolescents LGTB.



Diversitat de gènere en la família, una oportunitat de creixement. Carmen Sánchez .
Coordinadora del grup de famílies de persones Trans*. TransFamília.

Coordina: Agustín Bonifacio. Treballador social. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

13:30 - 14:00h Torn de preguntes
Coordina: Sabel Gabaldón. Coordinador de la Unitat d'Identitat de Gènere de l'Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona.

14:00 - 14:15h Clausura

