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Aquesta formació pretén integrar la diversitat afectiu-sexual i de gènere en la tasca professional, que permetrà generar un entorn posi-
tiu per als i les joves LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, transgènere, bisexuals i intersex). D’altra banda, l’objectiu del curs és capacitar als 
i les professionals per donar resposta al bullying LGTBIfòbic, un fenomen complex que sovint es veu agreujat per la manca de suport de 
les famílies i la passivitat -moltes vegades per manca d’eines- dels professionals. 

OBJECTIUS:

Formar educadores i educadors en l’àmbit de la prevenció i detecció de bullying sobre els i les joves LGTBI
Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i l’especificitat dels abusos contra els i les joves LGTBI.
Revisar els propis prejudicis i falses creences sobre la diversitat sexual i de gènere, així com sobre la LGTBIfòbia.
Ser capaç d’afavorir un ambient respectuós amb la diversitat sexual i de gènere.
Ser capaç de detectar l’assetjament, intervenir i derivar correctament.

CONTINGUTS:

El context de partida i conceptes bàsics.
Revisió dels propis valors i experiències
Evolució dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals.
Discriminació i LGTBIfòbia. Reptes actuals.
Vulnerabilitat dels i les joves LGTBI: Bullying LBTBIfòbic. Estudis, estadístiques i invisibilitat.
Tipologia dels abusos. Actors implicats (agressor/a, testimonis, víctima). Efectes del bullying.
Com detectar el bullying LGTBfóbico. Pautes per a la intervenció.
Estratègies per desenvolupar un ambient formatiu respectuós i segur per a les persones LGTBI
Recursos educatius

METODOLOGIA:   Utilitzem la tècnica del taller com una metodologia participativa per a crear un espai educatiu d’intercanvi en grup i  
        aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a càrrec de dues formadores.

PERSONES DESTINATÀRIES:   Professionals de l’educació (formal i no formal), equip tècnic de joventut i igualtat, professorat

DURADA:   12 hores (3 sessions de 4 hores)

EQUIPAMENT NECESSARI:   Aula gran, ordinador, canó i altaveus.

Bullying LGTBIfòbic: 
Eines de prevenció, detecció i intervenció per a professionals que treballen amb joves


