Tallers per A JOVES
HAS VIST LA FOTO QUE CORRE?
PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES SEXULAS I EL SEXPREADING A L’ADOLESCÈNCIA
Les violències sexuals estan en el focus d’atenció de la nostra societat. Això, que per una banda és molt positiu perquè ens permet
identificar-les i prevenir-les, pot causar també una certa inseguretat a l’hora d’abordar-les. Amb aquest taller ens proposem acompanyar les persones joves en la reflexió i l’anàlisi de les violències sexuals que més els poden afectar, posant especial atenció a l’enviament
de fotografies de caràcter sexual sense consentiment (sexpreading). Des d’un punt de vista empoderador i una visió positiva de la
sexualitat, buscarem estratègies col·lectives per sumar-nos a la construcció de sexualitats basades en el respecte i la llibertat.

OBJECTIUS
••
••
••
••
••

Sensibilitzar els i les joves vers les violències sexuals com a violències masclistes
Fomentar la presa de consciència de les i els joves sobre les causes i conseqüències de les violències masclistes
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.
Identificar el sexpreading i diferenciar-lo del sèxting per no confondre violència sexual amb sexualitat
Donar eines i recursos per a prevenir les violències sexuals i en concret el sexpreading entre grups de joves

CONTINGUTS
••
••
••
••
••

Estereotips de feminitat i masculinitat. Referents positius
Construcció de les sexualitats com a part de les violències masclistes vs construcció de les sexualitats des del plaer i lliures de
violències
Anàlisi de les diferents violències sexuals que es poden viure a l’adolescència
Sexpreading i sèxting. Funcionament de l’assetjament
Eines i recursos per treballar a l’aula

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.

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

DURADA
2 hores

