
INTRODUCCIÓ A LA PARTICIPACIÓ
04/02/2020, 16:00-18:00.
Aula OB4, Aulari Oest, Campus dels Tarongers.
Es treballaran conceptes bàsics al voltant de la 
participació (definició, principis i fonaments), i els 
instruments necessaris per a dissenyar un pla 
d’acció participativa: mapeig d’actors, 
comunicació individual i col•lectiva, la presa de 
decisions en grup i eines que milloren la 
participació.

LAVABOS IGUALITARIS 
06/02/2020, 16:00-18:00.
Aula AI-15, Aulari interfacultatiu, Campus 
de Burjassot.
Repensar els lavabos i vestidors des del prisma 
de la igualtat entre homes i dones implica seguir 
les premisses de l’arquitectura feminista, que 
dissenya els espais tenint en compte els usos 
diferenciats per sexe. Aquesta sessió girarà al 
voltant de tres pilars fonamentals: la seguretat de 
les dones, la corresponsabilitat / conciliació i les 
qüestions d’higiene.

LAVABOS ACCESSIBLES 
11/02/2020, 16:00-18:00.
Aula 12, Aulari I, Campus de Blasco Ibáñez.
Repensar els lavabos i vestidors des del prisma 
de l’accessibilitat implica atendre les necessitats 
d’aquelles persones amb discapacitat. Aquesta 
sessió se centrarà en l’atenció a les diferents 
necessitats  d’usuaris amb problemes de 
mobilitat, de percepció visual (tant de dèficit com 
de ceguesa), amb problemes auditius, així com de 
persones sense una necessitat aparent però que, 
per circumstàncies del seu moment vital, poden 
requerir unes condicions específiques.

En aquest col·laboratori proposem repensar els 
lavabos públics als edificis de la Universitat de 
València introduint les qüestions que al segle XXI 
semblen rellevants a l’hora de dissenyar-los: cal 
que siguen sostenibles, accessibles, igualitaris i 
inclusius. La intenció és promoure la 
transformació mitjançant la formació i la 
participació: volem repensar col·lectivament, 
debatre i participar en les decisions al voltant 
d’aquests espais i de les normes per a la 
convivència universitària. Qui participe en el 
col•laboratori dissenyarà i durà a terme un pla 
de participació en dos centres pilots de la 
Universitat per dissenyar el lavabo que volem.

Aquest projecte és una iniciativa del Vicerectorat 
d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat en 
col·laboració amb el Servei d’Extensió 
Universitària.

Duració: 20 hores
Dates: del 30 de gener al 28 d’abril (dimarts i 
dijous, de 16:00 a 18:00 hores)

Programa
TOUR DELS LAVABOS
30/01/2020, 16:00-18:00.
Aula 5.1, Aulari VI, Facultat Geografia e Historia,
Campus de Blasco Ibáñez.
Recorregut per lavabos i vestidors de la 
Universitat per tal d’analitzar els espais mitjançant 
l’observació participant a través de l’intercanvi de 
rols, seguit d'un debat per a introduir els temes a 
tractar al llarg de la formació.

procés de participació assembleària i l’estratègia de 
devolució a la comunitat. El grup haurà de 
dissenyar i dur endavant un pla d’acció participativa 
i dinamitzarà el procés de reflexió conjunta entre 
diferents membres de la comunitat universitària en 
dos centre pilot de la Universitat.

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ
27/02/2020, 16:00-18:00.
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
Campus de Blasco Ibáñez.
El grup convocarà i dinamitzarà el debat per decidir 
el lavabo públic que volen al centre. Aquesta 
activitat està oberta a tota la comunitat 
universitària: estudiantat, PAS, PDI i personal 
laboral (en especial, personal de la neteja).

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ
05/03/2020, 16:00-18:00.
Facultat de Ciències Socials, Campus dels Tarongers.
El grup convocarà i dinamitzarà el debat per decidir 
el lavabo públic que volen al centre. Aquesta 
activitat està oberta a tota la comunitat 
universitària: estudiantat, PAS, PDI i personal 
laboral (en especial, personal de la neteja).

JORNADA DE DEVOLUCIÓ
28/04/2020, 16:00-18:00.
Aula Magna, Centre Cultural La Nau.
Després dels debats, el grup analitzarà les idees, 
propostes, preocupacions, etc. expressades pels 
participants en les discussions i les presentarà en la 
Jornada de devolució. En aquesta jornada es 
presentarà a la comunitat universitària una 
proposta consensuada de com redissenyar els 
lavabos públics de la Universitat a partir de 
l’experiència concreta dels centres pilot. Activitat 
oberta a tota la comunitat universitària.

LAVABOS SOSTENIBLES
13/02/2020, 16:00-18:00.
Aula AI-15, Aulari interfacultatiu, Campus 
de Burjassot
Repensar els lavabos i vestidors des del prisma de 
la sostenibilitat implica reflexionar sobre l’impacte 
ecològic i social que té la manera de dissenyar-los, 
gestionar-los i usar-los. En aquesta sessió 
s’abordaran qüestions d’eficiència energètica i de 
recursos; l’impacte dels productes d’higiene, neteja; 
la gestió dels residus. Valorarem també alternatives 
més ecològiques relacionades amb la revisió dels 
plecs de condicions i l’equipament, amb un 
mobiliari que done resposta a les necessitats de 
benestar i de servei necessàries i/o complementàries 
(canviadors, màquines de venda automàtica de 
productes d’higiene, papereres…).

LAVABOS INCLUSIUS
18/02/2020, 16:00-18:00.
Aula OB4, Aulari Oest, Campus dels Tarongers.
Repensar els lavabos i vestidors des del prisma de 
la diversitat implica reflexionar sobre la segregació i 
el binarisme de gènere, els cossos i sexualitats no 
normatives, així com sobre les discriminacions que 
pateixen les persones LGTBIQ+. Cal pensar especialment 
en la situació d’incomoditat que viuen diàriament 
les persones trans, així com persones intersex, als 
lavabos i vestidors de la Universitat. Els lavabos i els 
vestidors segregats per sexe són espais incòmodes 
que marginen els cossos no normatius. Cal pensar 
com fer perquè trobar “lavabos segurs” no siga un 
problema diari per a persones trans i intersex.

LA PARTICIPACIÓ ASSEMBLEÀRIA
20/02/2020, 16:00-18:00.
Aula AI-15, Aulari interfacultatiu, Campus 
de Burjassot.
Es formarà en metodologies participatives, el 

Inscripcions
Aquest col·laboratori està dirigit a tot l’estudiantat 
de la Universitat de València (màxim 30 estudiants), 
i cal inscripció prèvia a través d’Automatrícula: 
http://links.uv.es/w2e0IP8.

Per a obtenir-ne un certificat, s’ha d’abonar les 
taxes (27,34€) i participar almenys en el 80% de les 
sessions (inclosos els fòrums de participació i la 
Jornada de devolució).

Els fòrums i la Jornada de devolució són activitats 
obertes a tota la comunitat universitària, i no cal 
inscripció prèvia.

Reconeixement de crèdits de participació: des 
de la iniciativa diversitats (www.uv.es/diversitats) i a 
petició de la persona interessada, es reconeixerà 1 
crèdit de participació per aquesta activitat (a raó 
de 0,5 crèdits per cada 10 hores de participació en 
accions formatives).

MÉS INFORMACIÓ:
www.uv.es/extensiouni
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