Formacio i acompanyament per a professionals i entitats
(Des)educar-se per educar
Eines per a la prevenció de les violències de gènere amb joves
On trobem les arrels de les desigualtats i les violències de gènere? Quines manifestacions trobem actualment entre
la gent jove? Després de contestar aquestes preguntes compartirem eines per a la seva prevenció i detecció des
dels nostres espais de treball en el camp de la intervenció social.

Objectius
•
•
•
•

Desenvolupar sensibilitat cap a les diferents manifestacions de les violències i motivació per a la seva superació.
Ser conscient de les pròpies pre-nocions, mites, estereotips, valors i normes interioritzades durant la socialització.
Comprendre les causes, manifestacions i conseqüències de les violències de gènere, així com la complexitat del
fenomen.
Ser capaç de dissenyar estratègies de treball entorn les violències de gènere amb joves.

Continguts teòric-pràctics (Adaptables segons perfil participants)
•
•
•
•
•
•

Les arrels de les violències de gènere i els paradigmes de comprensió.
La realitat dels i les joves actual.
Amor, abús i control. El cicle de la violència masclista a la parella jove.
Les violències sexuals des de la perspectiva de gènere.
L’assetjament LGTBIfòbic: comprensió del fenomen i reptes actuals.
Eines per a la prevenció i la detecció.

Metodologia
Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexió individual i grupal així com el treball vivencial.
Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives.
De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la seva
intervenció directa amb joves.

Persones destinatàries
Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, joventut, igualtat, socio-comunitari i altres similars.

Equipament necessari
Aula gran, ordinador, canó, altaveus i pissarra.

Durada
Depenent de les necessitats d’aprofundiment del grup oferim des de 4 hores fins a 30 hores.
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