
FormaciÓ i acompanyament per a proFessionals i entitats

I tu què farIes? 
Prevenció i abordatge de les violències sexuals en l'àmbit educatiu

Les violències sexuals estan en el focus d’atenció de la nostra societat. Convidarem a la reflexió i l’anàlisi de les 
violències sexuals que més poden afectar a les persones joves, posant especial atenció aquelles que es donen en 
l’àmbit educatiu. 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

 • Desenvolupar sensibilitat cap a les diferents manifestacions de les violències sexuals com a violència masclistes 
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 sexuals a l'adolescència, així com la 

complexitat del fenomen 
 • Identificar aquelles violències sexuals que es donen a l’àmbit educatiu 
 • Elaborar estratègies de prevenció i abordatge

continguts

 • Conceptualitzacions i models de comprensió de les violències masclistes i sexuals 
 • Causes i manifestacions. La naturalització del fenomen 
 • Els centres educatius a debat: Som lliures de violències sexuals?
 • Estratègies de prevenció i primera resposta 
 • Eines i recursos

sessions

sessió 1: Marc conceptual
sessió 2: Les violències sexuals en l’àmbit educatiu
sessió 3: Passem a la pràctica! I ara què fem?

metodologia

Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball vivencial. 
Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives. 

Persones destinatàries

Professionals del món de l’educació, formal i no formal, personal docent, personal tècnic de joventut, igualtat, 
educació entre altres.

eQuiPament necessari:

Aula gran, ordinador, canó, altaveus i pissarra.

durada:

3 sessions de  4 hores presencials  
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