
Les –ja no tant- noves tecnologies han portat la revolució a les nostres vides… Però també un bon embolic a les nostres famílies! Quines pors ens 
sorgeixen? Quina informació ens manca? Quin és el nostre posicionament? Sovint pensem que les xarxes han augmentat la transmissió de valors 
masclistes, d’una pornografia denigrant per les dones i el control dins de la parella, però és això responsabilitat de les xarxes? Parlarem en aquest taller de 
com les xarxes han perpetuat i modificat algunes formes de violència, ens basarem en el sexpreading com a cas paradigmàtic i veurem les possibilitats que 
poden aportar les xarxes com a mitjà per prevenir les violències masclistes.

Associació Candela
C/Vall d’Ordesa, 12 baixos 

Barcelona 
Tlf: 93 1797092
NIF: G63508410
info@candela.cat
www.candela.cat

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.

Referents familiars, mares i pares, tutors i tutores legals.

2 hores

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

Conèixer el paper clau que tenen les xarxes socials en la socialització dels i les adolescents. Familiaritzar-nos amb els continguts, el llenguatge
i el funcionament de les xarxes socials. Identificar les manifestacions de desigualtats, estereotips i violències de gènere a la xarxa.
Promoure bons usos de les xarxes socials. Crear un espai on intercanviar dubtes, pors i experiències entre les famílies dels i les adolescents.
Proposar estratègies de comunicació amb les filles i fills per prevenir les relacions abusives.

OBJECTIUS

FAMÍLIES 2.0. A LA XARXA SENSE POR!

• Xarxes socials i noves tecnologies.
• Usos de les xarxes socials a l’adolescència.
• Continguts a la xarxa: estereotips, desigualtats i violències.
• Sexting, sextorsió, grooming i ciberbullying.
• Estratègies de comunicació amb els fills i filles.
• Bons usos i potencialitats de la xarxa.

CONTINGUTS

METODOLOGIA

PERSONES DESTINATÀRIES

EQUIPAMENT NECESSARI

DURADA


