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TIPUS DE 
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TEMES

A QUI

Tallers presencials
Tallers Online

Gènere

Joves de Secundària



Tallers modulars de sensibilització i prevenció de la violència masclista i les actituds d'homofòbia,
lesbofòbia i transfòbia per a comunitats en general i /o comunitats educatives, en els que explorem
els estereotips de gènere en vers la identitat, analitzem les relacions, els mites de l’amor romàntic i
les violències. Descobrim les noves violències a través de les TICs i les xarxes socials. Amb les
famílies i el professorat ens aproximem a les mateixes temàtiques per a sensibilitzar i dotar d’eines
i recursos per a la prevenció.

Dinàmiques de grup participatives.
Intorducció d'eines teatrals,  que ens permetran visibilitzar de
forma participativa i vivencial el fenòmen de la violència
masclista.
Es promourà la construcció de coneixement conjunta entre els i
les membres del grup.

Prevenció Violències Masclistes per a Joves
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Taller Gènere Adolescents i Joves

Descripció de l'Activitat

Modalitat presencial

Identificar els estereotips i tòpics associats al gènere. 
Evidenciar que els rols associats al gènere son construccions socials subjectes a canvi.
Identificar els diferents tipus de violència masclista.
Posar en qüestió els “mites de l’amor romàntic”, i debatre sobre l’assumpció dels rols femenins i
masculins tradicionals en les relacions de parella.
Entendre el cicle de la violència. 
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú  en situacions de violència. 
Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.
Donar a conèixer les diverses identitats de gènere (LGTBIQ) i fomentar les noves masculinitats.
Empoderar de forma individual i col�lectiva les participants del grup.

Objectiu General
Identificar i visibilitzar el fenomen de la violència de gènere i els diferents elements que hi
intervenen, per afavorir accions per combatre-la.

Objectius Específics
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En funció dels objectius i necessitats de cada grup, i de la modalitat escollida (nº de càpsules) es
poden treballar en vàris o tots els temes a nivell de sensibilització, o aprofundir en aquells que
més interessi. Inicialment cal fer el taller 1 (iniciació) i els altres (2 i 3), són d'aprofundiment (no
es poden fer sense haver fer el 1). Cada taller te una durada de 2h

Taller 1. 
La socialització de gènere: Els estereotips, les masculinitats i les feminitats heteronormatives.
Diversitats en les identitats de gènere i LGTBIQ
Violències masclistes 
Violències a les xarxes socials virtuals.

Taller 2.  Aprofundiment en Amor Romàntic 
L’Amor romàntic: ideari i mites 
Els tòpics referents a l’amor i a les relacions de parella.  
Els papers diferenciats de les dones i els homes en les relacions de parella.

Taller 3. Aprofundiment en Violències Masclistes 
Les relacions abusives 
Característiques de la violència. 
Indicis d’abús en una relació de parella.
Cicle de la violència. 

Continguts

Nº participants | 
Joves de secundària
Óptim 20 participants
 Màxim 30 participants

FITXA TÈCNICA

Durada òptima  | 
2h per taller

Espai |
Sala àmplia i diàfana
Plataforma  Virtual tipus zoom

*Si la durada, la temàtica, o el format no s’ajusten al que busques també tenim opcions a mida. Consulta’ns!


