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Emès a TV3 el diumenge 25 de gener de 2015
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Vídeo resultat del taller de mediació intercultural de Fil a
l’Agulla amb la col.laboració de CàmeresiAcció a l’Espai
Pròpolis de l’Espai Jove Garcilaso.
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l’assetjament escolar

sobre

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_code
admin_label=»video
tv3″][/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column
type=»1_3″][et_pb_text
admin_label=»Text»
background_layout=»light»
text_orientation=»left»
use_border_color=»off»
border_color=»#ffffff»
border_style=»solid»]
Programa especial dedicat a parlar de l’assetjament escolar,
el que coneixeu com a bullying, produït pel programa de
notícies InfoK del Club Super 3 en motiu del Dia Internacional
contra el bullying (2 de maig ).
Font: http://blogs.ccma.cat/infok.php?itemid=57197
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Vídeos
per
treballar
Sexualitat i temes afins

la

SidaStudi ha elaborat un llistat de pel·lícules que poden
servir per tractar diversos aspectes de la Sexualitat:
http://www.sidastudi.org/ca/info/materiales_audiovisuale
s

Recursos per educadors sobre
sexualitat
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RECURSOS PER A EDUCADORS/ES: DINÀMIQUES
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En aquest espai trobaràs documents de suport per realitzar
accions educatives en la promoció de la salut sexual i
prevenció del VIH/sida. T’oferim els següents destacats:
Dinàmiques

per

treballar

aspectes

relacionats

amb

l’educació sexual i la prevenció del VIH/sida en
determinats col·lectius.
Marc teòric de SIDA STUDI per la realització de
intervencions en la planificació d’accions
Dades epidemiològiques del VIH/sida
Informació bàsica del VIH/sida
Recursos per a educadors/es: materials audiovisuals

RECURSOS PER
DINÀMIQUES

A

EDUCADORS/ES:

Els/les professionals de SIDA STUDI et faciliten les
seves dinàmiques per treballar aspectes relacionats amb
l’educació sexual i la prevenció del VIH/sida en
determinats col·lectius
Dinàmica 1, 2, 3… ¡acción! – NOVETAT! 202 Kb
Temàtica: Identificació de sentiments i emocions.
– Públic destinatari: Joves dins i fora de l’àmbit
escolar, pares i mares, formadors/es.
Dinàmica Colocación del preservativo – NOVETAT!
164 Kb
Temàtica: Riscos biològics relacionats amb la
sexualitat. – Públic destinatari: Joves dins i
fora de l’àmbit escolar, pares i mares,
formadors/es.
Dinàmica ¿Cómo quiero vivir mi sexualidad? –
NOVETAT! 151 Kb
Temàtica: Expectatives en relació amb la pròpia
sexualitat. – Públic destinatari: Joves dins i
fora de l’àmbit escolar, pares i mares,
formadors/es.

Dinàmica “Verdadero o falso” – NOVETAT! 171 Kb
Temàtica: Sexualitat i pràctiques sexuals. –
Públic destinatari: Joves dins i fora de l’àmbit
escolar, pares i mares, formadors/es.
Dinàmica Femenino, masculino y yo – NOVETAT! 201
Kb
Temàtica: Gènere. – Públic destinatari: Joves dins
i fora de l’àmbit escolar, pares i mares,
formadors/es.
Dinàmica Construyendo una definición de
sexualidad(es) – NOVETAT: Dinàmica revisada! 175
Kb
Temàtica: Definició de què és sexualitat. – Públic
destinatari: Joves dins i fora de l’àmbit escolar,
pares i mares, formadors/es.
Dinàmica ¿Qué hago y cómo me siento? – NOVETAT:
Dinàmica revisada! 209 Kb
Temàtica: Experiències i dubtes en relació amb la
pròpia sexualitat. – Públic destinatari: Joves
dins i fora de l’àmbit escolar, pares i mares,
formadors/es.
Dinàmica informació bàsica sobre el VIH/sida (II)
54 Kb
Temàtica: Mecanismes de transmissió. – Públic
destinatari: Joves que es trobin dintre i fora de
l’àmbit escolar, persones amb discapacitat
intel·lectual lleu, pares i mares, formador/es
Dinàmica informació bàsica sobre el VIH/sida (I)
54 Kb
Temàtica: Evolució de la infecció. – Públic
destinatari: Joves que es trobin dintre i fora de
l’àmbit escolar, persones amb discapacitat
intel·lectual lleu, pares i mares, formador/es

Dinàmica 1 història, 4 finals 65 Kb
Temàtica: Intenció i decisió cap a l’ús del condó.
– Públic destinatari: Joves que es trobin dintre i
fora de l’àmbit escolar.
Dinàmica El cas de la Sandra i el Toni 170 Kb
Temàtica: La relació amb els/les altres. – Públic
destinatari: Joves que es trobin dintre i fora de
l’àmbit escolar.
Dinàmica Els titulars 53 Kb
Temàtica: Informació per compartir amb el grup. –
Públic destinatari: Joves que es trobin dintre i
fora de l’àmbit escolar
Dinàmica Kit de la salut 61 Kb
Temàtica: Habilitats tècniques en l’ús del
material preventiu. – Públic destinatari: Joves
que es trobin dintre i fora de l’àmbit escolar,
persones amb discapacitat intel·lectual lleu,
pares i mares, formador/es
Dinàmiques que complementen les Accions Educatives
91 Kb
Activitats dinàmiques que volen oferir recursos
àgils al professorat per a treballar amb els/les
joves que han de participar o hagin participat en
algun dels tallers de SIDA STUDI

MATERIALS COMPLEMENTARIS
Informació bàsica sobre el VIH/sida 1,3 Mb
Document elaborat per el Departament de Formació i
Prevenció de SIDA STUDI adreçat als/les joves amb
informació bàsica del VIH/sida i les formes de
transmissió.
Situació del VIH/sida en el món, Estat espanyol i

Catalunya 314 Kb
Et presentem de forma gráfica les principals dades
epidemiològiques del VIH/sida al món, a l’Estat
espanyol i a Catalunya. (actualització dades: 29
de novembre de 2011)
Marc teòric per a professionals que treballen amb
joves 219 Kb
Recull de documentacions teòriques que el
departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI
utilitza des del 1996 per al disseny i
implementació de les Accions Educatives en
prevenció sexual del VIH/sida i promoció d’una
sexualitat saludable.
Sinèrgies de les accions educatives amb
l’assignatura “educació per a la ciutadania” 42 Kb
Es destaquen els objectius de desenvolupament de
l’assignatura que coincideixen amb els de l’acció
educativa “Prevenir x Gaudir”.
Quadre reducció de riscos 63 Kb
Es presenta un quadre que inclou tant les mesures
que actuen com a barrera pel VIH en les pràctiques
sexuals com les mesures per a la reducció de
riscos de la seva transmissió.
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FITXES D’AUDIOVISUALS
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SIDA STUDI posa a la vostra disposició unes fitxes didàctiques
per treballar en grup diferents curtmetratges relacionats amb
la promoció d’una sexualitat saludable i la prevenció del
VIH/sida. Cada un dels curtmetratges comentats forma part del
nostre fons documental.
Pots consultar la fitxa bibliogràfica del catàleg amb tota la
informació en l’apartat d’enllaços que trobaràs més abaix i
demanar en préstec el DVD.
També pots veure els videos comentats en les fitxes a la part
final d’aquesta pàgina (aquest apartat només inclou els videos
que es poden visualitzar directament al youtube o vimeo).

Documents
Materials audiovisuals
Fitxa pedagògica Pel·lícula “Billy Elliot” – NOVETAT!
111 Kb
Dimensió de la sexualitat: Vivència i coneixement del
cos

Fitxa pedagògica Pel·lícula “Fucking Amal” – NOVETAT!
111 Kb
Dimensió de la sexualitat: Introducció a la sexualitat
Fitxa pedagògica Pel·lícula “Kids” – NOVETAT! 110 Kb
Dimensió de la sexualitat: Riscos biològics
Fitxa pedagògica Pel·lícula “Positius” – NOVETAT! 112 Kb
Dimensió de la sexualitat: Riscos biològics
Fitxa pedagògica Pel·lícula “Little Miss Sunshine” –
NOVETAT! 150 Kb
Dimensió de la sexualitat: Vivència i coneixement del
cos
Fitxa pedagògica Pel·lícula “A tres metros sobre el
cielo” – NOVETAT! 112 Kb
Dimensió de la sexualitat: Emocions i sentiments
Fitxa pedagògica Pel·lícula “Mentiras y gordas” –
NOVETAT! 110 Kb
Dimensió de la sexualitat: Emocions i sentiments
Fitxa pedagògica Pel·lícula “Krámpack” – NOVETAT! 113 Kb
Dimensió de la sexualitat: Introducció a la sexualitat
Fitxa pedagògica curt «La primera vez» 60 Kb
L’ideal romàntic i els rols de gènere respecte les
primeres relacions sexuals. Pertany al DVD Sexorama.
Dinàmica suggerida: Debat sobre els mites en les
relacions sexuals.
Fitxa pedagògica curt «Heterohomobi» 58 Kb
Actituds cap a la sexualitat i la orientació del desig.
Pertany al DVD Sexorama. Dinàmica suggerida: Debat sobre
com parlem de la identitat sexual i el pes de la
influència del grup.
Fitxa pedagògica curt «Cómo se utiliza el condón» 66 Kb
La col·locació del preservatiu i diverses opinions sobre

el seu ús. Pertany al DVD Sexo Seguro. Dinàmica
suggerida: Actituds i creences sobre el condó; possibles
avantatges i possibles inconvenients.
Fitxa pedagògica curt «Comprar, llevar, proponer» 62 Kb
Com parlem del condó amb la parella. Pertany al DVD Sexo
Seguro. Dinàmica suggerida: Debat sobre els motius que
poden dificultar parlar-ne clarament.
Fitxa pedagògica curt «Aceptando a las personas
seropositivas» 68 Kb
La imatge social de les persones que viuen amb el VIH.
Pertany al DVD Sexo Seguro. Dinàmica suggerida: Aclarir
informació sobre la transmissió del VIH i la seva
prevenció.
Fitxa pedagògica curt «Esperando el resultado del test
del sida» 64 Kb
La prova de detecció del VIH/sida. Pertany al DVD Sexo
Seguro. Dinàmica suggerida: La cadena de transmissió del
VIH/sida.
Dinàmica 1 història, 4 finals 65 Kb
Temàtica: Intenció i decisió cap a l’ús del condó. –
Públic destinatari: Joves que es trobin dintre i fora de
l’àmbit escolar.
[/et_pb_text][et_pb_cta
admin_label=»Link»
button_url=»http://www.sidastudi.org/ca/info/materiales_audiov
isuales» use_background_color=»off» background_color=»#2EA3F2″
background_layout=»light»
text_orientation=»left»
button_text=»Enllaç al web» /][/et_pb_column][et_pb_column
type=»1_3″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_s
ection][et_pb_row][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section][
et_pb_row][/et_pb_row][/et_pb_section]

