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Conferències de Daniel Gabarró
En aquest dossier trobareu tots els temes pràctics
per tal de contractar una conferència.
Per a qualsevol dubte, Lurdes Daina us la respondrà.
El seu mail és: cursos@danielgabarro.com i el seu
telèfon és: 606 94 94 64
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Catàleg de xerrades: temes de Gènere
Els títols de les xerrades són orientatius i paga la pena adaptar-los a les vostres
necessitats. No dubteu a proposar una adaptació dels títols i continguts perquè
lligui millor amb l'interès del vostre públic.
Al final d'aquest dossier trobareu les xerrades més desenvolupades.

Currículum
Daniel Gabarró (1964), el seu ofici és il·luminar la realitat, crear i compartir
mapes per arribar el més lluny possible com a societat, com a empreses i com
a persones individuals.
Professionalment és empresari, escriptor i conferenciant.
Té una sòlida formació acadèmica és mestre (amb cinc especialitats diferents),
diplomat en direcció i organització d'empreses, psicopedagog, llicenciat en
humanitats, expert en Programació Neurolingüística i ex-professor de la
Universitat Ramon Llull. Actualment segueix col·laborant puntualment a
diverses universitats espanyoles i de l'estranger.
Combina les conferències, la formació i l'assessorament, amb la psicologia
transpersonal. És col·laborador habitual del programa de Catalunya Ràdio
"L'ofici de viure" que ofereix eines emocionals per a la vida diària i també
participa com a col·laborador en d'altres programes de ràdio, premsa i
televisió. Dirigeix formacions empresarials i de grups de creixement personal a
Barcelona, Lleida, Madrid, Saragossa...
Ha publicat numerosos llibres i materials sobre temes diversos: tècniques
d'estudi, llenguatge, tècniques d'investigació, didàctica de l'ortografia, evolució
moral, transformació de la masculinitat, fracàs escolar... entre d'altres. Molts
d'ells estan publicats a www.boiraeditorial.com i es poden baixar gratuïtament
en PDF, encara que també es poden comprar en paper a qualsevol llibreria.
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El cost de la xerrada
Calcular el cost de la xerrada és ben senzill: depèn si és una formació de tot un
dia o només d'una tarda o un matí.
Per una xerrada de matí o fracció, o bé de tarda o fracció, el cost són 450 €
bruts. No importa que la xerrada sigui de 20 minuts o de 4 hores (que és el
màxim per matí o per tarda). El cost és el mateix perquè el temps invertit en la
preparació, anar i tornar també és el mateix.
Sempre cal afegir el cost del transport i, si cal, un menú ( uns 11 euros aprox).
Per una xerrada o similar de tot un dia (matí i tarda) fins a un màxim de 8 hores
de formació, el cost és de 650 € bruts. També cal afegir el transport i els menús
si calen.
Quan un ajuntament o similar em vol contractar-lo per una xerrada, els
proposem de contractar-lo per tot un dia. La diferència de preu és petita i, en
canvi, poden obtenir-ne molt més profit.
Per exemple, es pot fer al matí una formació pel personal tècnic de
l'ajuntament, al migdia una xerrada amb docents a una escola o institut i, a la
tarda, una xerrada oberta per a tota la població.
Si el desplaçament és molt lluny i no hi ha alternativa, cal incloure nit en un
hotel. Però en Daniel prefereix tornar el mateix dia a casa seva (sovint el preu
d'un taxi fins a Lleida és similar al cost de l'hotel i ell ho agraeixo).
En Daniel fa una xerrada gratuïta o a baix cost al mes i sempre a entitats que
no tenen capacitat econòmica: escoles, associacions... mai a ajuntaments,
Generalitat, ni similar.
La condició per fer una xerrada gratuïta o de baix cost és que paguin el
transport i es comprometin a tenir un volum mínim de gent, un mínim d'unes 35
persones assistents. Si no hi ha aquest mínim de persones tenim l'obligació de
facturar la xerrada al preu habitual.

El transport
En Daniel ni té cotxe, ni carnet de conduir. Ja veieu: rara avis!
Per tant, trobar la millor forma d'arribar en transport públic des de Lleida, on el
Daniel viu, fins a la localitat on es farà la conferència és responsabilitat de
l'organització que el contracta i s'ha de pactar amb antel·lació.
Cal sumar 15 euros extres pel taxi des de els afores de la Lleida on viu, fins a
l'estació de tren o bus i tornar-hi.
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Últims detalls
Si us interessa alguna formació, només cal que ens posem d'acord en el títol, el
públic al que anirà dirigit, el que voleu que les persones assistents obtinguin,
els honoraris, el transport i pactem una data concreta.
Us adjuntem un Document de Contractació, si l'ompliu i en els torneu, tancarem
la data fàcilment. Sense enviar aquest document i que hàgiu rebut la
confirmació per part nostre, no donem per tancada cap data.
Escriviu a: cursos@danielgabarro.com on la Lurdes us atendrà i reservarà la
data a l'agenda del Daniel.
La factura l'emet Boira editorial, formació i serveis S. L., l'empresa que
dirigeix en Daniel Gabarró. Ell no emet factures personals.
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Exemples de xerrades: temes de Gènere

1. Violències de gènere ocultes i normalitzades



Públic a qui va dirigit: població en general.



Resum de l'objectiu de la xerrada: Al llarg d'aquesta xerrada
reflexionem sobre el concepte de violència de gènere, les seves
causes, signes d'alarma i accions possibles. També abordem les
violències de gènere que estan normalitzades i que, per tant,
queden ocultes.



Necessitats tècniques: un espai càlid on reflexionar en veu alta i
poder dialogar amb les persones assistents.

2. Transformar la masculinitat: una necessitat social



Públic a qui va dirigit: població en general.



Resum de l'objectiu de la xerrada: Al llarg d'aquesta xerrada
descobrim com la masculinitat masclista és un problema invisible
a la igualtat i l'origen de gran part de la violència de gènere actual,
però també de molts altres conflictes.



Necessitats tècniques: un ordinador i un projector.

3. Fracàs escolar? La solució inesperada del gènere i la coeducació

 Públic a qui va dirigit: docents i persones amb responsabilitats
al món de l'educació.
 Resum de l'objectiu de la xerrada: Una conferència per
comprendre la profunda i desconeguda relació entre gènere i
fracàs escolar, així com oferir estratègies concretes d'acció per tal
d'incrementar l'èxit acadèmic.
 Necessitats tècniques: pissarra, ordinador, projector i internet.
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