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Atenció a la diversitat sexual i de 
gènere als serveis de salut  

 

   

Formadora 

Rosa Almirall. Ginecòloga i obstetra de l’ICS. Responsable del servei Trànsit 
(CAP de Manso) 

Objectius 

§ Sensibilitzar i facilitar coneixements als professionals per donar una 
atenció respectuosa i adequada a les persones trans 

o Conèixer les diferències entre sexe, gènere, orientació sexual, 
identitat sexual i de gènere 

o Atenció en els serveis de salut a les persones trans 
§ Presentació dels recursos en salut per a persones trans 

o Trànsit (promoció de la salut per a les persones trans) 
o Trànsit AP (acompanyament psicològic a les persones trans) 

§ Donar la veu a una persona trans per conèixer la seva realitat I quina 
atenció voldrien per part dels professionals de la salut 

§ Acompanyament i atenció a les persones trans 
o Atenció als menors trans: socialització en el sexe sentit 
o Atenció als processos de transició: 

§ Tractaments hormonals 
§ Tractaments quirúrgics 
§ Atenció a l’entorn afectiu 
§ Socialització en el sexe sentit 

Continguts 

1. Diversitat sexual i de gènere: conceptes bàsics i atenció a les persones 
trans (sessió de matí, 3 hores) 

a. Marcs per pensar la diversitat sexual i de gènere 
b. Presentació del Servei Trànsit 
c. Testimoni vivencial d’una persona trans 

2. Acompanyament en els processos de les persones trans (sessió de tarda, 
3 hores) 

a. Atenció als menors: socialització en el sexe sentit 
b. Promoció de la salut en les persones trans 
c. Tractaments hormonals i quirúrgics en els processos de 

masculinització i feminització de les persones trans 

Data i lloc  

Dilluns, 7 de novembre, d’11h a 14h i de 15h a 18h 
Aula 2.01, Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, C. Montserrat Roig, 2 (Lleida) 

 

Inscripcions 

Inscripció gratuïta a través del formulari 
que trobareu a https://goo.gl/3O8JlS o al 
següent codi QR. 

Organitza 

Associació Colors de Ponent. Col·lectiu 
LGTBIQ de Lleida 

Col·labora 

 

 
Es lliurarà certificat d’assistència 

 


