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En e l  cas  que c regu i  que a lgun d 'e l l s  po t  desenvo lupar -se  en  e l  seu  cent re  o

ent i ta t ,  po t  posar -se  en  contac te  amb nosa l t res  a  la  següent  adreça:

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Ronda da la Torrassa 105 3ª planta
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Telf. 934219310
Fax.  933328020
e-mail. info@joves.org
Plana Web.WWW.joves.org

En e l  cas  que c regu i  que a lguna de  les  ac t iv i ta ts  po t  desenvo lupar -se  en  e l

seu cent re  o  en t i ta t ,  po t  posar -se  en  contac te  amb nosa l t res  a  la  següent

adreça:

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Ronda de la Torrassa 105 3ª planta
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Telf. 934219310
Fax.  933328020
e-mail. formacio@joves.org
Plana Web.www.joves.org
Bloc:http//:jislh.wordpress.com



PRESENTACIÓ

El JIS (Joves per la Igual tat  i  la  Sol idar i tat )  és una ent i tat

sense  àn im de  luc re ,  que  fou  fundada a l  1994 ,  en t re  un

g r u p  d e  j o v e s  s e n s i b i l i t z a t s  p e r  l e s  q ü e s t i o n s  d e  l a

igua l ta t ,  la  so l idar i ta t ,  temes re lac ionats  amb la  sa lu t ,  la

c o o p e r a c i ó ,  l a  i m m i g r a c i ó ,  l e s  n o v e s  t e c n o l o g i e s . .

La idea de crear aquesta ent i tat era la de pogué incorporar

a  j oves ,  en  la  reso luc ió  de ls  p rob lemes  que  tenem una

impor tan t  i nc idènc ia  en  e ls  joves ,  po tenc ian t  sempre  la

par t i c ip ió  en  l 'execuc ió  d 'aques tes  acc ions  i  p rogrames.

Des de  l ' any  1994 hem desenvo lupat  acc ions  adreçades

als estudiants,  a ix í  com xerrades i  ta l lers  educat ius.  Hem

c r e a t  ta m b é  s e r v e i s  i  r e c u r s o s  q u e  c r e i e m  q u e  p o d e n

ajudar  a contr ibu i r  en la  const rucc ió d 'un m'on més cív ic ,

so l idar i  i  cooperant .

A c o n t i n u a c i ó  l i  p r e s e n t e m  l a  n o s t r a  g u i a  d ' a c t i v i t a t s ,

serve is  i  recursos que hem preparat  per  desenvolupar  en

els  cent res d 'ensenyament ,  en Punts  d ' in format ió  Juveni l

o  en t i ta ts .

PRESENTACIÓ

J IS  (Joves  per  la  Igua l ta t  i  l a  So l ida r i ta t )  és  una  en t i ta t

sense  àn im  de  l uc re ,  que  f ou  f undada  a l  1994 ,  pe r  un

g r u p  d e  j o v e s  s e n s i b i l i t z a t s  p e r  l e s  q ü e s t i o n s  d e  l a

igua l ta t ,  la  so l idar i ta t ,  temes re lac ionats  amb la  sa lu t ,  la

c o o p e r a c i ó ,  l a  i m m i g r a c i ó  i  l e s  n o v e s  t e c n o l o g i e s .

La idea de crear aquesta ent i tat  era la de poder incorporar

j o v e s  a  l a  r e s o l u c i ó  d e l s  p r o b l e m e s  q u e  t e n e n  u n a

impor tan t  i nc idènc ia  en  e l  j oven t ,  po tenc ian t  sempre  la

part ic ipació en l 'execució d 'aquestes accions i  programes.

Des de  l ' any  1994 hem desenvo lupat  acc ions  adreçades

a  l ' a lumna t ,  a i x í  com xe r rades  i  ta l l e rs  educa t ius .  Hem

creat també serveis i  recursos amb l 'object iu de contr ibuir

en la construcció d 'un món més cív ic,  sol idar i  i  cooperant.

A cont inuació presentem la nostra guia d'act iv i tats, serveis

i  r e c u r s o s  q u e  h e m  p r e pa r a t  p e r  d e s e n v o l u pa r  e n  e l s

cen t res  d 'ensenyament ,  en  Punts  d ' In fo rmac ió  Juven i l  o

ent i ta ts . . .
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TALLERS



OBJECTIUS
-Donar elements per tal que els i les joves aprenguin a acceptar-se a ells i a elles mateixes, i als altres.

-Afavorir el coneixement del cos humà.

-Potenciar l�acceptació i el respecte al propi cos i del dels altres.

-Acceptar i conèixer les diferents orientacions del desig.

-Adquirir habilitats socials per tal d�aprendre a viure saludablement.

-Que el jove aprengui a identificar, expressar i respectar els seus desitjos.

-Donar eines al jovent per tal que interaccioni amb l�entorn d�una manera assertiva.

-Potenciar el coneixement creatiu i crític del jove.

CONTINGUTS
- Sexualitat i afectivitat.

- Respecte.

- Autoconeixement i cura del cos.

- Orientació del desig.

- Habilitats socials per tal que els i les joves aprenguin a conèixer-se, a acceptar-se i a respectar-se, i també als altres.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 14 anys (1er cicle d�ESO).

DESCRIPCIÓ
Es tracta d�un taller participatiu on, mitjançant diferents dinàmiques, es treballarà el concepte de sexualitat per tal que nois i

noies s�adonin de la importància que tant els pensaments, com els sentiments i com tot el nostre cos tenen a l�hora de parlar

de sexualitat. D�altra banda, es debatrà entorn de diferents mites que existeixen sobre la sexualitat, reforçant així habilitats

socials i personals com el respecte i l�acceptació d�un mateix i dels altres. Al final del taller s�oferiran als participants diferents

díptics informatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per a poder treballar en grup .

Material: Pissarra i guixos, papers en blanc, bolígrafs i projector (si és possible).

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�

OBJECTIUS
-Donar elements per tal que els i les joves aprenguin a acceptar-se a ells i a elles mateixes, i a les altres persones.

- Afavorir el coneixement del cos humà.

- Potenciar l�acceptació i el respecte al propi cos i al de les altres persones.

- Acceptar i conèixer les diferents orientacions del desig.

- Adquirir habilitats socials per tal d�aprendre a viure saludablement.

- Que el jovent aprengui a identificar, expressar i respectar els seus desitjos.

- Donar eines al jovent per tal que interaccioni amb l�entorn d�una manera assertiva.

- Potenciar el coneixement creatiu i crític del jovent.

CONTINGUTS
- Sexualitat i afectivitat.

- Respecte.

- Autoconeixement i cura del cos.

- Orientació del desig.

- Habilitats socials per tal que els i les joves aprenguin a conèixer-se, a acceptar-se i a respectar-se, i també als altres.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als i a les joves.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 14 anys (1er cicle d�ESO).

DESCRIPCIÓ
Es tracta d�un taller participatiu on, mitjançant diferents dinàmiques, es treballarà el concepte de sexualitat per tal que nois i

noies s�adonin de la importància que tant els pensaments, com els sentiments i com tot el nostre cos tenen a l�hora de parlar

de sexualitat. D�altra banda, es debatrà entorn de diferents mites que existeixen sobre la sexualitat, reforçant així habilitats

socials i personals com el respecte i l�acceptació d�un/a  mateix/a i de les altres persones. Al final del taller s�oferiran  a les i

Ials participants diferents díptics informatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per a poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos, papers en blanc, bolígrafs i projector (si és possible).

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �

TALLER D'HÀBITS SALUDABLES VINCULATS A L'AFECTIVITAT I A LA SEXUALITAT
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TALLER DE SEXUALITAT I SIDA

OBJECTIUS
- Donar elements per gaudir d�una sexualitat responsable i saludable.

- Evitar i/o disminuir embarassos no desitjats.

- Prevenir les infeccions de transmissió sexual i el VIH.

- Adquirir habilitats socials vinculades a la prevenció.

- Potenciar actituds de respecte envers les persones afectades.

CONTINGUTS
- Què és la sexualitat: Visió àmplia de la sexualitat.

- Treball d�habilitats per a la prevenció:

- Expressió de les emocions i sentiments.

- Assertivitat i pressió de grup.

- Comunicació i negociació.

- Respecte cap a un mateix i cap als altres.

-Prejudicis.

- Masturbació i Petting.

- Informació sobre els aspectes bàsics relacionats amb VIH/sida i altres ITS.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS

Joves a partir de 14 anys.

DESCRIPCIÓ
La intervenció serà una xerrada/taller participatiu i interactiu en què cada contingut es treballarà amb els i les joves mitjançant

dinàmiques que permetin als participants expressar lliurament la seva opinió, ampliant el seu concepte de sexualitat i reforçant

diferents habilitats socials per a la prevenció com són l�assertivitat, el respecte o la comunicació. Per acabar, es dedicarà un

moment a mostrar l�ús correcte del preservatiu.

Al final del taller s�oferiran als participants diversos materials preventius com ara díptics i preservatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
190�

TALLER DE SEXUALITAT I SIDA

OBJECTIUS
- Donar elements per a gaudir d�una sexualitat responsable i saludable.

- Evitar i/o disminuir embarassos no desitjats.

- Prevenir les infeccions de transmissió sexual i el VIH.

- Adquirir habilitats socials vinculades a la prevenció.

- Potenciar actituds de respecte envers les persones afectades.

CONTINGUTS
- Què és la sexualitat: Visió àmplia de la sexualitat.

- Treball d�habilitats per a la prevenció.

- Expressió de les emocions i sentiments.

- Assertivitat i pressió de grup.

- Comunicació i negociació.

- Respecte cap a un/a  mateix/a i cap a les altres persones.

- Prejudicis.

- Masturbació i Petting.

- Informació sobre els aspectes bàsics relacionats amb VIH/sida i altres ITS.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves a partir de 14 anys. (2n Cicle d'ESO)

DESCRIPCIÓ
La intervenció serà una xerrada/taller participatiu i interactiu en que cada contingut es treballarà amb els i les joves mitjançant

dinàmiques que permetin a l'alumnat expressar lliurement la seva opinió, ampliant el seu concepte de sexualitat i reforçant

diferents habilitats socials per a la prevenció com són l�assertivitat, el respecte o la comunicació. Per acabar, es mostrarà la

colocació correcta i el bon ús del preservatiu. Al final del taller s�oferiran als i a les participants diversos materials preventius

com ara díptics i preservatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 � 6



OBJECTIUS
- Proporcionar estratègies i recursos per tal de promoure una educació no sexista i no discriminatòria.

- Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre sexes.

- Fomentar actituds de respecte i de no discriminació envers les diferents opcions sexuals.

CONTINGUTS
- La influència dels rols de gènere en el desenvolupament afectiu-sexual.

- Les relacions igualitàries i no discriminatòries entre els sexes.

- L�orientació sexual.

- Adquisició d�estratègies i recursos per tal de promoure les relacions igualitàries i no sexistes a través de diferents dinàmiques.

- Treball en habilitats socials.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS
Joves de 12 a 18 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents dinàmiques, es tractarà el tema de la influència del rols de gènere per tal d�afavorir relacions

igualitàries i no discriminatòries entre els sexes. A més, s�abordarà l�orientació sexual.

El material emprat per a la realització del taller és la �Guia educativa. Sexisme, Sexualitat i Joves�, que inclou un vídeo per al

professorat i  material per a les dinàmiques, i  que també es pot demanar de forma independent.

Al final del taller s�oferiran als participants diferents materials preventius, com ara díptics i preservatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�

TALLER: SEXISME, SEXUALITAT I JOVES

OBJECTIUS
- Proporcionar estratègies i recursos per tal de promoure una educació no sexista i no discriminatòria.

- Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre sexes.

- Fomentar actituds de respecte i de no discriminació envers les diferents opcions sexuals.

CONTINGUTS
- La influència dels rols de gènere en el desenvolupament afectiu-sexual.

- Les relacions igualitàries i no discriminatòries entre els sexes.

- L�orientació sexual.

- Adquisició d�estratègies i recursos per tal de promoure les relacions igualitàries i no sexistes a través de diferents dinàmiques.

- Treball en habilitats socials.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 18 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents dinàmiques, es tractarà el tema de la influència del rols de gènere per tal d�afavorir relacions

igualitàries i no discriminatòries entre els sexes. A més, s�abordarà l�orientació sexual. El material emprat per a la realització

del taller és la �Guia educativa. Sexisme, Sexualitat i Joves�, que inclou un vídeo per al professorat i material per a les

dinàmiques, i que també es pot demanar de forma independent.

Al final del taller s�oferiran  a les i als participants diferents materials preventius, com ara díptics i preservatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �

TALLER: SEXISME, SEXUALITAT I JOVES
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VIDEO:ADOLESCÈNCIA,IDENTITATS I DIVERSITAT SEXUAL

OBJECTIUS

-Donar informació sobre el desenvolupament afectiu i sexual.

-Trencar tabús i mites respecte a l�homosexualitat i la transsexualitat.

-Fomentar actituds de respecte envers la diversitat d�identitats sexuals.

CONTINGUTS
-Identitat i orientació sexual.

-Procés de desenvolupament de les identitats afectivo-sexuals.

-Prejudicis, estereotips i falses creences.

-Treball en habilitats socials:

-Respecte.

-Empatia.

-Assertivitat i pressió de grup.

-Expressió de les emocions i sentiments.

-Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS

Joves a partir de 14 anys.

DESCRIPCIÓ

Taller on es passarà un vídeo que servirà per introduir el tema.

Posteriorment, mitjançant diferents dinàmiques es trectarà el tema de l�orientació sexual, la transsexualitat i el procés de

desnvolupament de les identitats afectivo-sexuals. El material utilizat serà: �Guia educativa Adolescencia, identitats  diversitat

sexual� que inclou vídeo i material per a realitzar les dinàmiques, el qual també es pot adquirir de forma independent.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors, televisió i reproductor de DVD.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
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VÍDEO: ADOLESCÈNCIA, IDENTITATS I DIVERSITAT SEXUAL

OBJECTIUS
- Donar informació sobre el desenvolupament afectiu i sexual.

- Trencar tabús i mites respecte a l�homosexualitat i la transsexualitat.

- Fomentar actituds de respecte envers la diversitat d�identitats sexuals.

CONTINGUTS
- Identitat i orientació sexual.

- Procés de desenvolupament de les identitats afectivo-sexuals.

- Prejudicis, estereotips i falses creences.

- Treball en habilitats socials:  Respecte i empatia.

- Assertivitat i pressió de grup.

- Expressió de les emocions i sentiments.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves a partir de 14 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on es passarà un vídeo que servirà per introduir el tema.

Posteriorment, mitjançant diferents dinàmiques es tractarà el tema de l�orientació sexual, la transsexualitat i el procés de

desnvolupament de les identitats afectivo-sexuals. El material utilizat serà: �Guia educativa Adolescència, identitats  diversitat

sexual� que inclou vídeo i material per a realitzar les dinàmiques, el qual també es pot adquirir de forma independent.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors, televisió i reproductor de DVD.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �
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JOC DEL TRIVIHAL GEGANT CONTRA LA SIDA

OBJECTIUS
- Donar informació sobre  VIH/sida i promoure estratègies i actituds preventives davant del VIH/sida.

- Potenciar en la població juvenil i adolescent l�aprenentatge d�habilitats per al desenvolupament d�una sexualitat  saludable i

positiva entesa d�una manera global.

- Potenciar actituds de respecte envers les persones afectades pel VIH.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
Mitjançant el joc del Trivihal es treballa el tema del VIH/sida per tal de fer prevenció amb els i les joves i fomentar actituds de

respecte cap a les persones afectades. El joc consta de preguntes i proves. Les preguntes estan relacionades amb 4 temes

(biologia, comunicació i cultura, actituds socials, i prevenció) i estan redactades en tres nivells (segons les edats) per un equip

de professionals. A través de les proves es treballen habilitats socials i personals.

La importància del joc no és tant la resposta correcta (qui guanya i qui perd), sinó el debat que es genera a partir  de cada

pregunta.

En acabar el taller s�oferiran als participants diferents materials preventius, com ara díptics i preservatius.

DESTINATARIS
Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller-dinàmica d�un joc com el Trivial, que permet la interacció en grup mitjançant preguntes fàcils de contestar, però a la

vegada instructives vers el tema que ens ocupa, és ideial per fer una primera introducció als alumnes vers la Sida.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules per encabir la maqueta de 6x6 al terra.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
190�

JOC DEL TRIVIHAL GEGANT SOBRE LA SIDA

OBJECTIUS
- Donar informació sobre  VIH/sida i promoure estratègies i actituds preventives davant del VIH/sida.

- Potenciar en la població juvenil i adolescent l�aprenentatge d�habilitats per al desenvolupament d�una sexualitat  saludable i

positiva entesa d�una manera global.

- Potenciar actituds de respecte envers les persones afectades pel VIH.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
Mitjançant el joc del Trivihal es treballa el tema del VIH/sida per tal de fer prevenció amb els i les joves i fomentar actituds de

respecte cap a les persones afectades. El joc consta de preguntes  i proves. Les preguntes estan relacionades amb 4 temes

(biologia, comunicació i cultura, actituds socials i prevenció) i estan redactades en tres nivells (segons les edats) per un equip

de professionals. A través de les proves es treballen habilitats socials i personals.

La importància del joc no és tant la resposta correcta (qui guanya i qui perd), sinó el debat que es genera a partir  de cada

pregunta. En acabar el taller s�oferiran als i a les participants diferents materials preventius, com ara díptics i preservatius.

El taller és ideal per fer una primera introducció a l'alumnat vers la Sida.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 20 anys.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules per encabir la maqueta de 6x6 al terra.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
300 �
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TALLER DE NUTRICIÓ I PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DE LA

CONDUCTA ALIMENTÀRIA

OBJECTIUS
-Potenciar actituds positives envers la salut entesa d�una manera global.

-Prevenir l�aparició dels trastorns de conducta alimentaris.

-Crear un espai de reflexió i crítica davant la imatge de la persona que la publicitat i els mitjans de comunicació transmeten.

CONTINGUTS
-El concepte de bellesa al llarg del temps.

-La influència de la publicitat i els mitjans de comunicació.

-Nutrició i hàbits alimentaris saludables.

-Habilitats personals i socials: Autoestima, Autoacceptació,Imatge del propi cos,

Respecte, Pressió de grup.

-Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESCRIPCIÓ
Taller de metodologia participativa per a la prevenció i sensibilització dels trastorns de la conducta alimentària on es pretén,

partint d�una visió positiva, posar la mirada en la promoció d�hàbits saludables i en les habilitats personals.

Durant el taller s�aniran introduint els continguts a partir de dinàmiques on tots els i les joves puguin intervenir i expressar

lliurament la seva opinió.

DESTINATARIS

Joves a partir de 12anys.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup .

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors i projector.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores

COST

190�
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TALLER DE NUTRICIÓ I PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL

COMPORTAMENT ALIMENTARI

OBJECTIUS
- Potenciar actituds positives envers la salut entesa d�una manera global.

- Prevenir l�aparició dels trastorns del comportament alimentari.

- Crear un espai de reflexió i crítica davant la imatge de la persona que la publicitat i els mitjans de comunicació transmeten.

CONTINGUTS
- El concepte de bellesa al llarg del temps.

- La influència de la publicitat i els mitjans de comunicació.

- Nutrició i hàbits alimentaris saludables.

- Habilitats personals i socials: Autoestima, autoacceptació, imatge del propi cos, respecte, pressió de grup.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

DESCRIPCIÓ
Taller de metodologia participativa per a la prevenció i sensibilització dels trastorns del comportament alimentari on es pretén,

partint d�una visió positiva, posar la mirada en la promoció d�hàbits saludables i en les habilitats personals.

Durant el taller s�aniran introduint els continguts a partir de dinàmiques on tots i totes les joves puguin intervenir i expressar

lliurament la seva opinió.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves a partir de 12 anys.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors i projector.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �
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OBJECTIUS
- Potenciar actituds positives envers la salut entesa d�una manera global.

- Prevenir l�aparició dels trastorns de la conducta alimentària.

- Crear un espai de reflexió i crítica davant la imatge de persona que la publicitat i els mitjans de comunicació transmeten.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
El taller consisteix en jugar al joc de l�escala. Mitjançant preguntes i proves educatives es busca potenciar actituds positives

envers la salut dels joves i fer prevenció sobre els trastorns de la conducta alimentària des d�una vesant positiva, treballant

el concepte de bellesa, la influència de la publicitat i els mitjans de comunicació, la nutrició promocionant  hàbits alimentaris

saludables..., alhora que ells i elles reflexionen sobre aquesta temàtica.

Totes les preguntes i proves del joc tenen com a finalitat posar en pràctica les habilitats personals dels i les participants, relatives

a buscar alternatives, la presa de decisions, assertivitat, etc.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules per a encabir-hi la maqueta de 6x6 al terra.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�

JOC GEGANT DE PREVENCIÓ DE TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

OBJECTIUS
- Potenciar actituds positives envers la salut entesa d�una manera global.

- Prevenir l�aparició dels trastorns del comportament alimentari.

- Crear un espai de reflexió i crítica davant la imatge de persona que la publicitat i els mitjans de comunicació transmeten.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
El taller consisteix en jugar al joc de l�escala. Mitjançant preguntes i proves educatives es busca potenciar actituds positives

envers la salut del jovent i fer prevenció sobre els trastorns del comportament alimentari des d�una vesant positiva, treballant

el concepte de bellesa, la influència de la publicitat i els mitjans de comunicació, la nutrició promocionant  hàbits alimentaris

saludables, etc. alhora que ells i elles reflexionen sobre aquesta temàtica.

Totes les preguntes i proves del joc tenen com a finalitat posar en pràctica les habilitats personals dels i de les participants,

relatives a buscar alternatives, la presa de decisions, assertivitat, etc.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 20 anys.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules per a encabir-hi la maqueta de 6x6 al terra.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
300 �

JOC GEGANT DE PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL

COMPORTAMENT ALIMENTARI
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OBJECTIUS
-Facilitar estratègies per tal de prevenir les conductes abusives a l�aula.

-Incidir en la resolució de conflictes com a forma d�interacció en les relacions interpersonals.

-Potenciar l�autoestima, la seguretat i el sentiment de solidaritat de l�alumnat envers els companys i les companyes que pateixen

una situació d�abús.

CONTINGUTS
-Explicació teòrica sobre les causes, els tipus i la manera com es manifesta la violència a la realitat del jovent.

-Tipus de conductes: Agressives, passives i assertives.

-Treball en habilitats socials: Comunicació verbal i no verbal. Habilitats de negociació i empatia.

-Resolució de Conflictes.

-Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
El taller es desenvolupa a partir d�explicacions sobre les causes, els tipus i la manera com es manifesta la violència a la realitat

del jovent, a través de diversos exercicis pràctics, tant individuals com en equip. Es tracta que l�alumnat pugui reconèixer un

conflicte i els motius que l�han originat, i sigui capaç d�emprar eines que no passin per respostes violentes.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �

TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA JUVENIL
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TALLER DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

OBJECTIUS
- Proporcionar estratègies i recursos per tal de promoure una educació no sexista i no discriminatòria.

- Facilitar eines per a prevenir les conductes abusives en les relacions afectivo-sexuals.

- Donar eines a l�alumnat perquè detecti i talli les situacions de manca de respecte i d�abús.

- Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre els sexes.

- Mostrar experiències de treball que lluiten contra la violència de gènere.

CONTINGUTS
- Influència sociohistòrica en la transmissió de valors i estereotips associats al rol femení.

- Explicació teòrica sobre les causes i tipus de violència de gènere.

- Conductes sexistes i discriminatòries.

- Adquisició de recursos i estratègies per tal de fomentar l�autoestima i el respecte cap a un mateix i cap als altres.

- Treball en habil itats socials: - Comunicació verbal i no verbal. Habil itats de negociació. Empatia.

Resolució de Conflictes.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents exposicions teòriques i dinàmiques, es tractarà la violència de gènere. Es parlarà dels rols de

gènere en clau igualitària, dels contes infantils, de l�enfocament que els mitjans de comunicació donen a les joguines, de les

pel·lícules; es reflexionarà sobre la idea �d�amor romàntic�. S�abordarà el tema en qüestió posant èmfasi en donar eines per

a detectar conductes abusives en les primeres relacions de parella que té el jovent. Si el taller té una durada de dues hores

es complementa amb el visionat de videoclips de música, i es fa un petit exercici al voltant del visionat.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors. Televisió i reproductor de DVD si s�opta per fer

el taller de dues hores.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

OBJECTIUS
- Proporcionar estratègies i recursos per tal de promoure una educació no sexista i no discriminatòria.

- Facilitar eines per a prevenir les conductes abusives en les relacions afectivo-sexuals.

- Donar eines a l�alumnat perquè detecti i talli les situacions de manca de respecte i d�abús.

- Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre els sexes.

- Mostrar experiències de treball que lluiten contra la violència de gènere.

CONTINGUTS
- Influència sociohistòrica en la transmissió de valors i estereotips associats al rol femení.

- Explicació teòrica sobre les causes i tipus de violència de gènere.

- Conductes sexistes i discriminatòries.

- Adquisició de recursos i estratègies per tal de fomentar l�autoestima i el respecte cap a un/a mateix/a i cap a les altres persones.

- Treball en habilitats socials: Comunicació verbal i no verbal. Habilitats de negociació. Empatia.Resolució de Conflictes.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents exposicions teòriques i dinàmiques, es tractarà la violència de gènere. Es parlarà dels rols de

gènere en clau igualitària, dels contes infantils, de l�enfocament que els mitjans de comunicació donen a les joguines, de les

pel·lícules; es reflexionarà sobre la idea �d�amor romàntic�. S�abordarà el tema en qüestió posant èmfasi en donar eines per

a detectar conductes abusives en les primeres relacions de parella que té el jovent. Si el taller té una durada de dues hores

es complementa amb el visionat de videoclips de música, i es fa un petit exercici al voltant del visionat.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors. Ordinador amb canó de projecció si s�opta per

fer el taller de dues hores.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �
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ZUMOLANDIA (TALLER DE BEGUDES SENSE ALCOHOL)

OBJECTIUS
-Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.

-Facilitar informació sobre els efectes de l�alcohol i els riscos associats a aquest consum.

-Promoure el consum responsable d�alcohol des d�una vessant de gestió de plaers i riscos.

-Oferir informació sobre com disminuir els riscos associats al consum d�alcohol.

CONTINGUTS
-Introducció al fenomen del consum de drogues i conceptes bàsics.

-Efectes de l�alcohol.

-Prevenció i reducció de riscos en el consum de l�alcohol.

-Factors. Per què es consumeix?

-Mites sobre l�alcohol.

-Habilitats Socials:     Treballar la pressió de grup.   Treballar l�assertivitat.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 15 anys.

DESCRIPCIÓ
Aquest taller es compon de dues parts. La primera s�inicia a partir de  diverses exposicions teòriques i dinàmiques on es dóna

informació objectiva sobre l�alcohol (conceptes, efectes, marc legal...) Es treballen mites al voltant de l�alcohol i es fan role-

playings per a treballar l�assertivitat i la pressió de grup. A la segona part els joves, per grups, elaboren combinats de begudes

sense alcohol com a alternativa a les begudes alcohòliques.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors. Begudes, sucs de fruita i cocteleres. (A

determinar segons el nombre de participants)

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�

ZUMOLANDIA (TALLER DE BEGUDES SENSE ALCOHOL)

OBJECTIUS
- Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.

- Facilitar informació sobre els efectes de l�alcohol i els riscos associats a aquest consum.

- Promoure el consum responsable d�alcohol des d�una vessant de gestió de plaers i riscos.

- Oferir informació sobre com disminuir els riscos associats al consum d�alcohol.

CONTINGUTS
- Introducció al fenomen del consum de drogues i conceptes bàsics.

- Efectes de l�alcohol.

- Prevenció i reducció de riscos en el consum de l�alcohol.

- Factors. Per què es consumeix?

- Mites sobre l�alcohol.

- Habilitats Socials: Treballar la pressió de grup. Treballar l�assertivitat.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 15 anys.

DESCRIPCIÓ
Aquest taller es compon de dues parts. La primera s�inicia a partir de  diverses exposicions teòriques i dinàmiques on es dóna

informació objectiva sobre l�alcohol (conceptes, efectes, marc legal...) Es treballen mites al voltant de l�alcohol i es fan role-

playings per a treballar l�assertivitat i la pressió de grup. A la segona part l'alumnat, per grups, elabora combinats de begudes

sense alcohol com a alternativa a les begudes alcohòliques.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors. Licor sense alcohol, sucs de fruita, cocteleres,

gots i tovallons. (A determinar segons el nombre de participants)

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �
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TALLER DE PREVENCIÓ DE TABAQUISME I CANNABIS

OBJECTIUS
-Facilitar informació sobre els efectes del tabac i el cànnabis.

-Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.

-Fomentar una actitud crítica davant del consum del tabac i el cànnabis.

-Donar informació sobre com disminuir els riscos associats al consum de tabac i cànnabis.

-Reforçar i potenciar habilitats personals i socials.

CONTINGUTS
- Efectes de les drogues (tabac i cànnabis)

- Prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues.

- Prevenció i reducció de riscos associats al consum.

- Factors. Per què es consumeix?

- Marc legal.

- Mites sobre les substàncies.

- Habilitats Socials: Treballar la pressió de grup.  Treballar l�assertivitat.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents exposicions teòriques i dinàmiques, es donarà informació objectiva sobre drogues (conceptes,

efectes, marc legal...) des d�una vessant de gestió de plaers i riscos. També es treballen diferents mites al voltant de les

substàncies i es fan role-playings per tal de treballar diferents habilitats com l�assertivitat i la pressió de grup.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�

TALLER DE PREVENCIÓ DE TABAQUISME I CÀNNABIS

OBJECTIUS
- Facilitar informació sobre els efectes del tabac i el cànnabis.

- Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.

- Fomentar una actitud crítica davant del consum del tabac i el cànnabis.

- Donar informació sobre com disminuir els riscos associats al consum de tabac i cànnabis.

- Reforçar i potenciar habilitats personals i socials.

CONTINGUTS
- Efectes de les drogues (tabac i cànnabis)

- Prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues.

- Prevenció i reducció de riscos associats al consum.

- Factors. Per què es consumeix?

- Marc legal.

- Mites sobre les substàncies.

- Habilitats Socials: Treballar la pressió de grup. Treballar l�assertivitat.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents exposicions teòriques i dinàmiques, es donarà informació objectiva sobre drogues (conceptes,

efectes, marc legal...) des d�una vessant de gestió de plaers i riscos. També es treballen diferents mites al voltant de les

substàncies i es fan role-playings per tal de treballar diferents habilitats com l�assertivitat i la pressió de grup.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �
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OBJECTIUS
- Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.

- Facilitar informació sobre els efectes de les substàncies.

- Facilitar el coneixement dels riscos associats al consum de les diferents substàncies, i com disminuir aquests riscos.

- Reforçar i potenciar habilitats personals i socials.

CONTINGUTS

- Introducció al fenomen del consum de drogues i conceptes bàsics.

- Efectes de les drogues

- Prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues.

- Prevenció i reducció de riscos associats al consum.

- Factors. Per què es consumeix?

- Marc legal.

- Mites sobre les substàncies..

- Habilitats Socials:     Treballar la pressió de grup.   Treballar l�assertivitat.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats als joves.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents exposicions teòriques i dinàmiques, es dóna informació objectiva sobre drogues (conceptes,

efectes, marc legal...) des d�una vessant de gestió de plaers i riscos. També es treballen diferents mites al voltant de les

substàncies i es fan role-playings per a treballar diferents habilitats com l�assertivitat i la pressió de grup.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

190�

TALLER DE PREVENCIÓ DE DROGUES

OBJECTIUS
- Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.

- Facilitar informació sobre els efectes de les substàncies.

- Facilitar el coneixement dels riscos associats al consum de les diferents substàncies, i com disminuir aquests riscos.

- Reforçar i potenciar habilitats personals i socials.

CONTINGUTS
- Introducció al fenomen del consum de drogues i conceptes bàsics.

- Efectes de les drogues.

- Prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues.

- Prevenció i reducció de riscos associats al consum.

- Factors. Per què es consumeix?

- Marc legal.

- Mites sobre les substàncies.

- Habilitats Socials: Treballar la pressió de grup. Treballar l�assertivitat.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves de 12 a 20 anys.

DESCRIPCIÓ
Taller on, mitjançant diferents exposicions teòriques i dinàmiques, es dóna informació objectiva sobre drogues (conceptes,

efectes, marc legal...) des d�una vessant de gestió de plaers i riscos. També es treballen diferents mites al voltant de les

substàncies i es fan role-playings per a treballar diferents habilitats com l�assertivitat i la pressió de grup.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent tipus aula, per tal de poder treballar en grup. Mobilitat de cadires i taules.

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �

TALLER DE PREVENCIÓ DE DROGUES
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TALLER DE MOBILITAT INTERNACIONAL, EXPERIÈNCIES A L�ESTRANGER

OBJECTIUS
- Explicar  a l�alumnat què s�entén per mobilitat internacional.

- Acostar el Programa Joventut en Acció al jovent.

- Oferir recursos per tal que sàpiguen com fer una estada a l�estranger (voluntariat, treball, estudis, pràctiques...)

- Dirigir a l�alumnat i al centre al punt d�informació sobre mobilitat del seu entorn.

CONTINGUTS
-El Programa Joventut en Acció.

-Diferents modalitats d�estades a l�estranger.

-Experiències de mobilitat internacional.

-Recull de recursos per tal d�accedir al Programa Joventut en Acció.

DESTINATARIS

Joves a partir de 15 anys.

DESCRIPCIÓ
El taller es desenvolupa a partir del visionat d�un material audiovisual sobre experiències de mobilitat de joves a Europa i al

món. Es tracta d�un documental que mostra les vivències d�uns joves que poden reflectir els beneficis de moure�s per Europa.

A partir d�aquí s�iniciarà una metodologia participativa en forma de dinàmiques que permetrà a l�alumant conèixer de quines

opcions disposa per gaudir d�una experiència de mobilitat.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup .

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors. Televisió i reproductor de DVD.

Durada: una hora i mitja.

COST

190�
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TALLER DE MOBILITAT INTERNACIONAL, EXPERIÈNCIES A L�ESTRANGER

OBJECTIUS
- Explicar  a l�alumnat què s�entén per mobilitat internacional.

- Acostar el Programa Joventut en Acció al jovent.

- Oferir recursos per tal que sàpiguen com fer una estada a l�estranger (voluntariat, treball, estudis, pràctiques...)

- Dirigir a l�alumnat i al centre al punt d�informació sobre mobilitat del seu entorn.

CONTINGUTS
- El Programa Joventut en Acció.

- Diferents modalitats d�estades a l�estranger.

- Experiències de mobilitat internacional.

- Recull de recursos per tal d�accedir al Programa Joventut en Acció.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves a partir de 15 anys.

DESCRIPCIÓ
El taller es desenvolupa a partir del visionat d�un material audiovisual sobre experiències de mobilitat de joves a Europa i al

món. Es tracta d�un documental que mostra les vivències d�un grup de  joves que poden reflectir els beneficis de moure�s per

Europa. A partir d�aquí s�iniciarà una metodologia participativa en forma de dinàmiques que permetrà a l�alumant conèixer de

quines opcions disposa per gaudir d�una experiència de mobilitat.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup .

Material: Pissarra i guixos o un suport de paper per a escriure amb retoladors. Ordinador i canó de projecció.

Durada: una hora i mitja.

COST
210 �

17



TALLER D�AFECTIVITAT I SEXUALITAT PER A PROFESSORATTALLER D�AFECTIVITAT I SEXUALITAT PER A PROFESSORAT

OBJECTIUS
- Promoure un concepte de sexualitat positiu i saludable.

- Donar eines per tal d�afavorir la comunicació entre professorat i alumnat.

- Donar recursos i estratègies als professionals per tal que afrontin les pors i dificultats que es plantegen a l�hora de parlar

amb els i les joves d�afectivitat i sexualitat.

- Prevenir i/o detectar possibles conductes o actituds sexistes o discriminatòries envers el sexe o l�orientació sexual.

- Sensibilitzar Als i a les professionals de la importància de l�educació sexual tant dins com fora de l�àmbit escolar.

CONTINGUTS
- Concepte de sexualitat.

- Identitat i orientació sexual.

- Informació sobre educació afectiva i sexual i el perquè de la seva importància.

- Recursos i estratègies per tal d�abordar l�educació afectiva i sexual a l�aula.

- Habilitats socials: assertivitat, comunicació i resolució de conflictes.

- Informar dels recursos relacionats amb aquest tema adreçats al jovent.

PERSONES DESTINATÀRIES
Professionals de l�educació.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d�una taller participatiu on, mitjançant diferents dinàmiques, es convida als i a les participants al debat i a la discussió

sobre l�educació afectiva i sexual.

En un primer moment es donarà una introducció teòrica al voltant del concepte de sexualitat i la seva evolució. A partir de

casos pràctics aprofundirem en els continguts plantejats.

Al finalit del taller s�oferiran a les i als participants diferents materials preventius, com ara díptics i preservatius.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup .

Material: Pissarra i guixos, papers en blanc, bolígrafs i ordinador i canó de projecció o reproductor de DVD (si és possible).

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST

210 �
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OBJECTIUS
- Aproximar la realitat dels i les joves a la família.

- Potenciar la comunicació entre els i les joves i les seves famílies.

- Donar eines per tal d�afavorir la comunicació.

- Donar suport a les famílies davant de les dificultats que es plantegen a l�hora de parlar amb els i les joves d�afectivitat i

sexualitat.

- Sensibilitzar les famílies de la importància de l�educació afectivo-sexual tant dins com fora de l�àmbit escolar.

- Informar de les intervencions que s�estan duent a terme amb els i les joves a l�àmbit escolar.

- Informar dels recursos als que poden accedir.

CONTINGUTS
- Concepte de sexualitat.

- Informació sobre educació afectiva i sexual i el perquè de la seva importància.

- Dubtes que ens plantegen els i les joves a l�escola i a casa.

- Trencar mites existents al voltant de la sexualitat i l�afectivitat.

- Estratègies de com parlar del tema amb els fills i filles.

- Recursos que hi ha al municipi.

PERSONES DESTINATÀRIES
Pares, mares i altres familiars d�infants i joves.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d�una taller dinàmic i participatiu on, mitjançant diferents dinàmiques, es convida als i a les participants al debat i a

la discussió sobre l�educació afectiva i sexual. A partir d�una primera exposició teòrica al voltant de l�adolescència i la sexualitat

s�anirà abordant el tema amb diferents situacions amb què s�han trobat o es poden trobar. Al final del taller s�oferiran diferents

materials preventius, com ara díptics i preservatius a les persones assistents.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos, fulls en blanc, bolígrafs, ordinador i canó de projecció.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �

TALLER D�AFECTIVITAT I SEXUALITAT PER A MARES I PARES
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OBJECTIUS
 -Donar informació sobre el procés de desenvolupament de l�autoestima.

-Donar elements per tal que el/la jove aprengui a acceptar-se a ell/ella mateix/a i a les altres persones.

-Dotar als i les joves d�habilitats de comunicació afectiva i de relació  interpersonal que facilitin l�expressió dels seus desitjos,

emocions, sentiments...

-Potenciar  l�autoestima i el desenvolupament personal.

CONTINGUTS
-Què és l�autoestima? Procés de desenvolupament i condicionants que influeixen.

-Acceptació i valoració de la pròpia persona de manera global.

-Conscienciació de les qualitats i habilitats personals.

-Expressió de sentiments i desitjos.

-Importància d�una bona autoestima. Algunes claus per a millorar-la.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves i adolescents de 12 a 13 anys (1r d�ESO). Grup classe.

DESCRIPCIÓ
El taller es durà a terme mitjançant dinàmiques de grup que facilitin la participació del jovent per tal que pugui expressar

lliurement la seva opinió envers la temàtica treballada. En un primer moment es treballarà amb les i els joves de forma individual

per tal que reflexionin sobre la concepció que tenen d'elles i d'ells mateixos. Posteriorment es treballarà en grups amb l'objectiu

de potenciar les estratègies d'interacció.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos, fulls en blanc, bolígrafs, ordinador i canó de projecció.

Durada: Dues hores.

COST
210 �

TALLER BÀSIC D�AUTOESTIMA I ESTRATÈGIES PER A AFAVORIR-LA
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OBJECTIUS
- Millorar les relacions interpersonals del jovent.

- Potenciar les habilitats personals i socials del jovent.

- Donar eines teòriques i pràctiques per tal que el jovent pugui relacionar-se de manera positiva amb les seves amistats, la

seva família i la seva parella.

- Treballar la importància del respecte, el diàleg i la tolerància amb les relacions interpersonals del jovent.

CONTINGUTS
- Comunicació verbal i no verbal (estils comunicatius).

- Respecte i tolerància.

- Pressió de grup.

- Gestió d�emocions.

- Relacions que s�estableixen entre: amics, parella i família.

- Escolta activa.

- Resolució de conflictes.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves i adolescents de 12 a 16 anys (d�ESO). Adreçat a grups classe.

DESCRIPCIÓ
Els tallers es realitzaran mitjançant dinàmiques de grup que facilitin la participació del jovent per tal que els i les joves puguin

expressar lliurament la seva opinió envers la temàtica treballada, potenciant les seves habilitats personals i socials per tal de

facilitar les relacions interpersonals.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos, fulls en blanc, bolígrafs, ordinador i canó de projecció.

Durada: d�una hora i mitja a dues hores.

COST
210 �

TALLER DE RELACIONS INTERPERSONALS
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OBJECTIUS
- Promoure actituds favorables envers la salut.

- Aconseguir un efecte multiplicador actuant els/les assistents com mediadors/es preventius/ves respecte altres joves.

- Facilitar la creació de grups de joves que puguin realitzar activitats i accions en una línia de prevenció en temes de salut en

els seus centres, o en d'altres espais.

- Crear un espai de reflexió sobre el tema de la salut.

- Donar eines per poder dur a terme programes específics des de les i dels propis joves.

CONTINGUTS
- Què és un agent de salut?

- Educació per a la salut.

- Afectivitat, sexualitat i sida.

- Prevenció i disminució de riscos en el consum de substàncies.

- Autoestima i prevenció dels trastorns del comportament alimentari (anorèxia i bulímia).

- Habilitats socials.

- Gestió i proposta d'activitats.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves a partir de 13 anys (màxim 20 alumnes).

DESCRIPCIÓ
En una primera fase del programa, els i les futures Agents de Salut Juvenil reben una formació en relació a la salut. Aquests

cursos sempre s'adapten a les necessitats del grup en concret, al seu nivell de desenvolupament i a la seva edat. En una

segona fase, a partir de la formació rebuda, el jovent té la possibilitat de dur a terme activitats relacionades amb la promoció

de la salut, sempre amb el recolzament d'una o més persones dinamitzadores, ja que l'objectiu és que la informació arribi del

propi jovent al seu grup d'iguals.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala polivalent per tal de poder treballar en grup.

Material: Pissarra i guixos, fulls en blanc, bolígrafs, projector i ordinador amb reproductor.

Durada: 14 hores.

COST
Formació + activitat curta: 1.175 �

Formació + activitat llarga: 1.520 �

PROGRAMA D'AGENTS DE SALUT JUVENIL
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OBJECTIUS
- Prevenir la infecció del VIH/sida entre la població jove.

- Informar al jovent sobre temes relacionats amb la prevenció del VIH/sida.

- Instaurar hàbits saludables en la població jove.

- Evitar conductes de risc.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
L� exposició �Mira i Informa�t� ofereix informació bàsica sobre el VIH/sida, conductes de risc, ús del preservatiu masculí i femení,

prova del VIH� a través de  8 plafons amenitzats amb diferents il·lustracions que acompanyen les explicacions.

L�exposició se cedeix gratuïtament  per tal que pugui ser exposada en diferents espais joves: Casals de joves, centres cívics,

IES, centres esportius�

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves i adolescents de diferents edats.

MATERIAL
8 plafons de lona de 70x100cm amb uns forats als extrems per tal de facilitar la seva col·locació amb un pes total inferior a

5kg.

COST
Gratuïta (Les despeses d'enviament van a càrrec de la persona o administració sol.licitant).

EXPOSICIÓ MIRA I INFORMA'T
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OBJECTIUS
-Instaurar hàbits saludables en la població jove.

-Prevenir l�aparició dels trastorns del comportament alimentari.

-Crear un espai de reflexió i crítica davant la imatge de la persona que la publicitat i els mitjans de comunicació transmeten.

-Donar elements per tal que el jovent aprengui a acceptar-se i respectar-se a sí mateix i als altres.

-Potenciar actituds positives envers la salut entesa d�una manera global.

-Potenciar l�acceptació i el respecte al propi cos i al dels altres.

-Donar eines al jovent per tal que interaccioni amb l�entorn d�una manera assertiva.

-Afavorir el desenvolupament de l�autoestima.

-Potenciar el coneixement creatiu i crític del jovent i l�acceptació de sí mateix i les altres persones.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
Es tracta d�una exposició dirigida a joves per tal de treballar diferents aspectes relacionats amb l'aparició dels trastorns de la

conducta alimentària, l�autoestima, la publicitat� amb la finalitat de promoure hàbits saludables i prevenir els transtorns del

comportament alimentari (TCA) tot desenvolupant estils de vida saludables.

L�exposició es cedeix gratuïtament  per tal de que pugui ser exposada en diferents espais joves: Casals de joves, centres

cívics, IES, centres esportius�

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves i adolescents de diferents edats.

MATERIAL
9 plafons de lona de 70x100 cm amb uns forats als extrems per tal de facilitar la seva col·locació amb un pes total inferior a

5kg.

COST
Gratuïta (Les despeses d'enviament van a càrrec de la persona o administració sol.licitant).

EXPOSICIÓ AUTOESTIMA'T
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OBJECTIUS
-Prevenir la infecció del VIH/sida entre la població jove.

-Promoure una sexualitat saludable, positiva i enriquidora.

-Sensibilitzar a la població en relació a la prevenció del VIH/sida i el respecte cap a les persones afectades.

-Informar i  formar sobre la prevenció de conductes associades al VIH/sida.

-Fomentar la reflexió i l�esperit crític del jovent.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
Aquesta exposició es va crear a partir de la selecció dels còmics presentats al primer i segon certamen del concurs del còmic

sobre la sida dirigits a joves creatius sensibilitzats amb la temàtica del VIH/sida  i organitzat per JIS. L�exposició consta de

16 còmics acompanyats d�una petita frase que convida a la reflexió dels observadors i observadores. L�exposició se cedeix

gratuïtament  per tal que pugui ser exposada en diferents espais joves: Casals de joves, centres cívics, IES, centres esportius�

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves i adolescents de diferents edats.

MATERIAL
16 plafons de cartró plastificats de 70x50cm amb uns forats als extrems per tal de facilitar la seva col·locació amb un pes

total inferior a 5kg.

COST
Gratuïta (Les despeses d'enviament van a càrrec de la persona o administració sol.licitant).

EXPOSICIÓ CÒMIC SOBRE LA SIDA
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OBJECTIUS
-Donar eines als educadors i educadores per  a treballar la prevenció del VIH/sida i promoure una sexualitat saludable i positiva.

-Sensibilitzar la població en relació a la prevenció del VIH/sida i el respecte cap a les persones afectades.

-Informar, formar i educar sobre la prevenció de conductes associades al VIH/sida i sobre la manera de viure una sexualitat

saludable, positiva i enriquidora.

-Promoure l'aprenentatge d'habilitats potenciant l'autoestima i l'assertivitat.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
Aquest material, mitjançant dinàmiques i activitats generades a partir del còmics, treballa la prevenció del VIH/sida

promovent una sexualitat saludable i positiva des d�una perspectiva de gènere i sota el paradigma de la gestió de plaers i

riscos. Es tracta d�una eina adreçada a professionals que treballen amb el jovent per tal d�abordar aquesta temàtica. Consta

d�una guia didàctica i un CD amb material complementari. La guia està estructurada en quatre blocs: conceptes teòrics, còmics

sobre la sida acompanyats d�una petita fitxa per a facilitar el treball, dinàmiques i recursos i bibliografia utilitzada.

PERSONES DESTINATÀRIES
Professionals que treballen amb joves.

MATERIAL
La guia es presenta en format revista de 24X1cm i s�acompanya amb un CD amb el recull de còmics seleccionats i els

materials addicionals necessaris per a dur a terme les dinàmiques. El material també està disponible en format  PDF i es pot

descarregar gratuïtament al bloc del projecte: http://comicsobrelasida.blogspot.com

COST
Gratuïta (les despeses d'enviament van a càrrec de la persona o administració sol.licitant).

MATERIAL EDUCATIU PER A LA PREVENCIÓ DEL VIH/SIDA:
CÒMIC SOBRE LA SIDA
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OBJECTIUS
-Facilitar una eina que aporti als educadors i educadores nous elements per a treballar el desenvolupament afectiu i sexual

dels i les adolescents tenint en compte la diversitat d�identitats afectives i sexuals.

-Donar informació sobre el desenvolupament afectiu i sexual.

-Trencar tabús i mites respecte a l�homosexualitat i la transsexualitat.

- Fomentar actituds de respecte envers la diversitat d�identitats.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
Es tracta d�un material educatiu dividit en tres parts: DVD amb dos vídeos, guia de suport i dossier amb material addicional.

El primer vídeo, �Adolescència, identitats i diversitat sexuals�, recull diferents dinàmiques dutes a terme a tallers d�educació

afectiva i sexual realitzats a aules de 2n, 3r i 4t d�ESO. El segon vídeo, �Diferents, iguals, nosaltres� presenta quatre entrevistes

realitzades a dues noies joves que tenen com a preferència afectivo-sexual les dones i a dos nois transsexuals masculins.

La guia de suport defineix diferents conceptes per tal de proporcionar elements teòrics bàsics i facilita diferents eines i dinàmiques

per a treballar amb el jovent  la temàtica a partir del visionat dels  vídeos i amb altres elements.

PERSONES DESTINATÀRIES
Professionals que treballen amb joves.

MATERIAL
El material consta d�un DVD, una guia de suport de 42 pàgines mida quartilla que l�acompanya i un breu dossier amb materials

addicionals per a facilitar el desenvolupament de les dinàmiques.

COST
35,40 �

MATERIAL DIDÀCTIC: "ADOLESCÈNCIA, IDENTITATS I DIVERSITAT SEXUAL"
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OBJECTIUS
- Oferir al jovent un espai on pugui donar-se resposta a les seves inquietuds i dubtes en qüestions relacionades amb l'educació

per a la salut.

- Afavorir la consecució per part dels i les joves d�un estil de vida saludable a nivell global.

- Donar eines i recursos personals per tal d�afavorir que el jovent afronti els problemes i dificultats amb què es troba en el seu

entorn.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
L�assessoria de salut és un espai de consulta, en horari de tarda, on el jovent pot adreçar-se per tal d�obtenir respostes a

alguns dels seus dubtes, preguntes, pors respecte a la sexualitat i l�afectivitat, la relació amb els altres o d�altres temes

relacionats amb la salut, com ara el consum de substàncies, l�alimentació i les habilitats socials. Està pensat com un servei

gratuït, que s'ofereix al jovent del municipi de manera presencial o a través d'un servei de consultes en línia. Aquest servei

d�assessorament es complementa amb diferents xerrades-tallers sobre temes de salut.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves i adolescents de diferents edats..

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Sala tancada tipus despatx amb una taula i algunes cadires.

Material: Paper, bolígraf, material preventius de salut (preservatius, lubricants, díptics...).

Durada: Una o dos tardes a la setmana durant tot l'any.

COST
A concretar amb l'ajuntament o entitat sol·licitant.

ASSESSORIA DE SALUT JOVE
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OBJECTIUS
- Informar la població sobre quines mesures ha de prendre per tal de controlar la presència del mosquit tigre en el seu

entorn.

- Avançar cap a un model de responsabilitat compartida entre la ciutadania i l�administració en el problema del mosquit tigre.

- Millorar les tasques de manteniment de la via pública per part de l�Ajuntament, per tal d�impedir la proliferació del mosquit

en la via pública.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
El programa de sensibilització sobre els coloms dóna resposta a la problemàtica creixent de la proliferació de coloms a

moltes ciutats catalanes. El programa es durà a terme per part de dos agents cívics que fan una campanya de sensibilització

informant de les mesures preventives essencials i tractant d�evitar que s�alimenti a aquests animals per tot el municipi, i porten

a terme una tasca de detecció dels principals focus de presència de coloms per tal de prendre mesures.

PERSONES DESTINATÀRIES
Totes les ciutadanes i ciutadans del municipi sol·licitant.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Diferents espais urbans.

Material: Paper, bolígraf, material preventius sobre la campanya.

Durada: Tres o quatre tardes a la setmana durant tota la temporada de tardor.

COST
A concretar amb l'ajuntament sol·licitant.

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS COLOMS
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OBJECTIUS
- Informar la població sobre quines mesures ha de prendre per tal de controlar la presència del mosquit tigre en el seu entorn.

- Avançar cap a un model de responsabilitat compartida entre la ciutadania i l�administració en el problema del mosquit tigre.

- Millorar les tasques de manteniment de la via pública per part de l�Ajuntament, per tal d�impedir la proliferació del mosquit

en la via pública.

CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ
El programa de sensibilització sobre el mosquit tigre dóna resposta a la problemàtica creixent de la proliferació d�aquest tipus

de mosquit a moltes ciutats catalanes. El programa es durà a terme per part de dos agents cívics que fan una campanya de

sensibilització informant de les mesures preventives essencials per tot el municipi, i porten a terme una tasca de detecció dels

principals focus de presència de larves per tal de prendre mesures.

PERSONES DESTINATÀRIES
Tots els ciutadans i ciutadanes del municipi sol·licitant.

ESPAI, MATERIAL I DURADA
Espai: Diferents espais urbans.

Material: Paper, bolígrafs, materials preventius sobre la campanya.

Durada: Tres o quatre tardes a la setmana durant tota la temporada estival.

COST
A concretar amb l'ajuntament sol·licitant.

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL MOSQUIT TIGRE
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