PANTALLES, SEXUALITAT, ADOLESCENTS...
Taller de prevenció en usos de pantalles. Educació familiar

FORMAT
Xerrada Taller
PROGRAMA
CRITIC, Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats
de la Mancomunitat del Galzeran
DESTINATARIS
Mares i pares d’adolescents i pre
pre-adolescents
adolescents i famílies en general.
CALENDARI
Indiferent.
DURADA PREVISTA
Una sessió d’una hora i mitja.
OBJECTIUS
 Conèixer quin lloc ocupen les pantalles en el món dels joves
 Apropar a les famílies la perspectiva dels i le
les
s adolescents i com viuen la
realitat online
 Reflexionar sobre les relacions afectives positives, quins models tenen?
 Diferenciar els conceptes de sexting, sexpreading, sextorsion,
revengeporn
 Aportar eines i recursos per l’acompanyament dels i les adolesc
adolescents
 Facilitar un espai de treball emocional i creixement personal
LLOC DE REALITZACIÓ
A concretar.
RECURSOS
Humans: Tècnic de prevenció.
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA
La xerrada es presenta en format taller participatiu amb una proposta de treball
integral. Per acompanyar els nostres fills i filles en la sexualitat i tot allò que hi
gira al voltant, no podem excloure’ns de l’equació com a adults que formem
part de la societat. El taller ens convida a abordar la complexitat de tots els
continguts qüestionant-n
nos
os primer la nostra visió, la nostra informació, els
nostres prejudicis, els nostres referents...

Fem servir una dinàmica participativa i activa amb suport audiovisual.
Proposem dinàmiques vivencials per facilitar la introspecció. Es connecta tot el
contingut amb els aspectes quotidians de les famílies i exemples reals que
s’aportin des de les inquietuds de les famílies assistents.
CONTINGUTS
 Les pantalles en el món dels joves, quin lloc ocupen?
 Descoberta, curiositat, aprenentatge, auto coneixement
 Què en saben els nostres fills/es, de sexualitat? I de relacions afectives?
 El sexe és un tabú social? I a casa?
 Diversitats de sexe i gènere, què en sabem?
 Sexualitat a la xarxa: parlem de referents, expectatives, creences
 Fenòmens: Sexting, sexpreading, sextorsion i revengeporn
 Cosificació, hiper-sexualització, pressió estètica
 La pornografia, com evoluciona? Coneixem alternatives?
 Què fem els adults que acompanyem amb aquesta realitat?
 Sobre relacions sexuals: què ens preocupa als adults? i als
adolescents?
 Per acompanyar en la sexualitat, ens condiciona el sexe/gènere dels
nostres fills/es?
INFORMACIÓ
El personal tècnic referent del CRÍTIC concretarà la data i horari del taller en
contacte amb els centres educatius. Contacte: tic@eines.coop o al
674.22.51.57
INSCRIPCIÓ
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

