
A CASA COM PARLEM DE RELACIONS AFECTIVES I SEXUALS? TALLER DIRIGIT A FAMÍLIES DE JOVES 
DE SECUNDÀRIA PER A LA PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ 
AFECTIVA I SEXUAL

Com puc parlar de relacions afectives i sexuals amb els meus fills i filles? De quina manera puc acompanyar-los? En aquest taller 
generarem un espai de confiança on les famílies podran compartir les inseguretats, els dubtes i les experiències a l’hora d’educar els 
seus fills i filles i acompanyar la seva adolescència. A partir de material audiovisual, dinàmiques i espais d’intercanvi ens acostarem 
a la realitat dels i les adolescents, posant en valor la riquesa d’aquesta etapa vital i aportant eines per a una millora 
de la comunicació a casa.  

OBJECTIUS:

Sensibilitzar sobre les violències de gènere.
Identificar les seves manifestacions de violències de gènere durant la joventut.
Potenciar l’educació en valors, la coeducació i l’equitat de gènere.
Adquirir eines per acompanyar l’adolescència i l’aprenentatge de la sexo-afectivitat. 
Intercanviar dubtes, pors i idees entre les famílies dels i les adolescents. 
Proposar estratègies de comunicació amb les filles i fills per prevenir les relacions abusives.

CONTINGUTS:

Causes de  les violències de gènere. Estereotips i desigualtats de gènere.
Manifestacions de les violències. 
Desigualtats de gènere a la família.
Comunicació activa amb els fills i les filles i prevenció de les violències de gènere.

METODOLOGIA: 

Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per  crear un espai educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les 
activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades 
per tal d’analitzar els referents actuals dels i de les joves. 

PERSONES DESTINATÀRIES:   Referents familiars, mares i pares, tutors i tutores legals.

DURADA:   2 hores

EQUIPAMENT NECESSARI:   Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a Internet.
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