
Les (ja no tan) noves tecnologies han suposat un gran canvi en la nostra forma de relacionar-nos, ens han aportat coses molt posi-
tives però també d’altres que no ho són tant. Entre elles han possibilitat noves formes de control i violència a les relacions. Cal una 
reflexió al voltant d’aquest fenomen, especialment cal un acompanyament de la gent jove perquè prengui consciència dels riscos, 
però també de les potencialitats i els bons usos. Tot plegat per continuar construint un camí cap a les relacions lliures de violències.

OBJECTIUS:

Sensibilitzar els i les joves vers la problemàtica de les violències de gènere a través de les xarxes socials.
Fomentar la presa de consciència de les i els joves sobre les causes  i conseqüències de la violència de gènere.
Identificar les diferents manifestacions de la violència que es donen a la nostra societat a través de les xarxes socials i les formes 
de violència subtil no considerades com a tal.
Promoure una vivència de les relacions interpersonals sana i satisfactòria, que situïn l’autoestima, el respecte i l’autonomia com a 
base de  les relacions.
Promoure un ús saludable, responsable i segur de les noves tecnologies i les xarxes socials.

CONTINGUTS:

Riscs a Internet, les xarxes socials i la telefonia mòbil.
Drets i responsabilitats  a la xarxa. Fer un bon ús de la xarxa i les noves tecnologies.
Causes  de la violència estructural i simbòlica vers les dones i a les relacions interpersonals. Desigualtats de gènere.
Mites i falses creences associades  a la violència de gènere entre joves.
Sexting, sextorsió, grooming i ciberassetjament.
Bons usos i referents positius.
 
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:   Joves entre 12 i 20 anys.

DURADA:   2 hores

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

SI M’ESTIMA... EM DONARà EL SEU PASSwORD. PREvENCIó DE LES vIOLèNCIES DE GèNERE A LES 
xARxES SOCIALS
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