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Curs 2014-15 «Sexualitat i gènere»
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Tallers a les aules
[/et_pb_text][et_pb_accordion
admin_label=»Tallers
2014-15″][et_pb_accordion_item title=»Taller 1: Sexualitat II
– Coneixent el meu cos»]
Aquest taller girarà al voltant dels aspectes biològics i
psicològics de la sexualitat, com el coneixement del propi
cos, l’autoestima, el desig i el plaer. Tractarem el sexe
segur associat a les diferents pràctiques sexuals,
l’anticoncepció i la coresponsabilitat.
Consulteu la Fitxa en pdf
[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=»Taller 2:
Taller per a nois – Repensant la masculinitat»]
En aquest taller revisarem els paràmetres de la masculinitat
tradicional i les seves conseqüències negatives en la vivència
de la sexualitat i l’afectivitat dels joves. Proposem un espai
de reflexió i debat on els nois expressin els seus dubtes,
pors i necessitats, per a trencar amb els valors associats a
la masculinitat estereotipada i el masclisme, i potenciar la

comunicació fluïda amb els companys basada en el respecte,
cura dels altres, comunicació no-violenta i assertivitat,
aspectes bàsics de l’educació emocional.
Consulteu la fitxa en pdf
[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=»Taller 3:
Taller per a noies – El pati també és nostre!»]
Aquest taller té com a punt de partida la desigualtat que
viuen les noies joves en una societat patriarcal, i el seu
objectiu és crear un espai d’intercanvi i reflexió on
qüestionar els estereotips de feminitat convencionals,
potenciar la seva autoestima, autonomia i seguretat en sí
mateixes, aprendre a posar límits i fer-los respectar,
compartir els seus dubtes i inquietuds respecte a les seves
relacions afectives i sexuals i promoure la solidaritat i el
suport entre companyes.
Consulteu la fitxa en pdf
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Avaluació de les jornades:
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Programa de les Jornades d’enguany
Data: Dilluns 20 d’abril
Lloc: Planes de Son

Horari:
9h Sortida dels centres
10h Arribada
De 10.10 a 10.25h Presentació i 3 breus esquetxos
teatrals del grup de teatre de 3r d’ESO de Sort
— De 10.25 a 11.25h
XERRADA PRINCIPAL per a 3r ESO (XX alumnes de 3r –
XX d’Esterri i XX de Sort) a l’Auditori amb la Sònia
d’AntiSida Lleida
TALLER amb SidaSTUDI amb la meitat de 4t ESO (~25
alumnes de 4t) a la Ludoteca
TALLER amb SidaSTUDI amb l’altra meitat de 4t ESO (~25
alumnes de 4t) a la Biblioteca
— De 11.25 a 12.25h
XERRADA PRINCIPAL per a 4t ESO (XX alumnes de 4t –
XX d’Esterri i XX de Sort) a l’Auditori amb la Sònia
d’AntiSida Lleida
TALLER amb SidaSTUDI amb la meitat de 3r ESO (~25
alumnes) a la Ludoteca
TALLER amb SidaSTUDI amb l’altra meitat de 3r ESO (~25
alumnes) a la Biblioteca
—
12.25h Descans i esmorzar de 20′ (Temps de muntatge de
l’obra)
12.45h TEATRE FÒRUM amb “Sense Pressió” per Zoo(i)Lògic

—
14.15h Tornada als centres
15h Arribada als centres i dinar als centres
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