ADDICCIONS
DEPÈN DE COM T'HO MIRIS
En aquest taller es pretèn saber
quins coneixements tenen les
joves en matèria de drogues,
dur-les a la reflexió sobre el
consum i la pressió de grup, així
com
fomentar
el
consum
responsable.
Taller adaptat:
1r i 2n d'ESO:
Escaperoom
3r i 4t d'ESO:
Kahoot + roleplay
Batxillerat i CFGM:
Dinàmica de debat

CAMPANYES DE
PREVENCIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

CONSULTORI VIRTUAL
DE LES SEXUALITATS

SALUT

TALLERS - XERRADES

Espai virtual per a plantejar preguntes
relacionades amb les sexualitats,
de forma anònima i respectuosa:

www.joveterraalta.org
@OJTerraAlta

Actuacions concretes en commemoració
dels dies mundials i/o internacionals:

per la salut sexual, de les
dones, per la visibilitat LGBTIQ+,
d'higiene menstrual, contra el
tabaquisme i les drogues, sense
alcohol, contra les violències,
prevenció del suïcidi, etc.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

SEXUALITAT I
AFECTIVITAT
XXX

DESMUNTEM EL PORNO
En aquest taller es treballen, de
manera interactiva, els mites que
giren al voltant de la indústria del
porno. Un dels objectius és fer
entendre que les pel·lícules són
simplement això: pel·lícules de
ficció.
Taller per a joves a partir de 12 anys

SEX OR NOT SEX
D'una perspectiva feminista, en
aquest taller, s'aborden alguns
conceptes relacionats amb la
sexualitat i el gènere.
Es treballa, també, l'excitació i
els genitals tot posant èmfasi en
els diferents aspectes que
entren en joc en una relació
sexual.
Taller per a alumnes a partir de
4t d'ESO (adaptable cursos inferiors)

MENSTRU... QUÈ?
L'objectiu
d'aquest
taller
és
apropar les joves al seu cicle
menstrual i als canvis en el seu
cos, tot entenent cada fase del
cicle menstrual i les diferents
opcions higièniques.
Taller per a joves a partir de 12 anys
(adaptable a cursos inferiors)

CAMALEÒNIQUES

MASCULINITATS CRÍTIQUES

Amb l'adolescència el nostre cos
comença un procés de canvi i
hem d'anar adaptant-nos-hi.
Per viure-ho des de la positivitat
cal conèixer i comprendre allò
què ens passa.

Què
vol
dir
això
de
la
masculilnitat? I com s'ha de ser
un home de debò? Com a noi,
com em relaciono amb la resta?
Aquestes i altres qüestions són
les que treballarem en aquest
taller que, lluny de ser una classe
teòrica, convida a reflexionar i a
fomentar el pensament crític.

Taller per a joves a partir de 12 anys
(adaptable cursos inferiors)

MÈTODES ANTICONCEPTIUS
Els mètodes anticonceptius i de
protecció
ens
permeten
compartir la nostra sexualitat
evitant riscos però, quin impacte
tenen en la nostra salut? En
aquest taller es donaran a
conèixer els diferents mètodes
anticonceptius.
Taller per a joves a partir de 13 anys

VIOLÈNCIES
MASCLISTES I LGBTI
ANOMENA-HO, EXISTEIX!
L'objectiu
d'aquesta
sessió
consisteix en fer un primer
apropament
als
diferents
conceptes relacionats amb la
diversitat sexual i aprofundir en
la
prevenció
del
bullying
LGBTIfòbic.
Taller per a alumnes de 1r d'ESO

Taller per a joves a partir de 12 anys
(adaptable a cursos inferiors)

EINA TABÚ
Mitjançant un codi QR, es tracta
de resoldre una situació sobre
un
del
següents
temes:
sexpreading, els límits i el
consentiment, i l’assetjament i la
cosificació del cos de les dones.
Taller per a joves de 13 a 18 anys

UNFOLLOW A LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES
A través de 5 històries es
descobriran diferents personatges
que interactuen amb una història
quotidiana on es donen diverses
violències en l'entorn digital:
ciberassetjaments, masculinitats,
humiliacions publiques, pressió
estètica, etc.
Taller per a joves d'11 a 19 anys

