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dijous, 15 d’octubre de 2020

Estàs educant en la sexualitat, ho saps?

L’educació sexual és una assignatura pendent al nostre
país, sobretot en els termes que institucions internacionals
marquen per fer efectius els drets sexuals i reproductius
dels infants i adolescents.

INTRODUCCIÓ
L’educació sexual és una assignatura pendent al nostre país, sobretot en els termes que institucions
internacionals marquen per fer efectius els drets sexuals i reproductius dels infants i adolescents. Si tenim en
compte que a la formació inicial no s’aborda i que la coeducació encara no està sistematitzada en tots els
centres catalans, es pot concloure que als equips docents els poden faltar espais on revisar-se i eines
pedagògiques de qualitat.

Amb aquesta jornada ens havíem marcat tres objectius fonamentals: posar en evidència la necessitat de fer una
educació sexual integral, propiciar una reflexió sobre la pràctica educativa posant l’accent en quina educació
sexual estem duent a terme (perquè ja sigui de forma conscient o inconscient estem transmetent missatges), i
oferir eines pedagògiques concretes per a que els equips docents les puguin incorporar
a la seva pràctica professional. Aquestes eines són el projecte “La Peluca de Luca” i la Guia “Quan la diversitat
és la norma”.

 

 

PROGRAMA
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PROGRAMA
 

15 d’octubre.

Taller: “Ho passem pel cos” a càrrec de Colors de Ponent.

Taula rodona: “L'educació sexual a infantil”.

 

Ponents:

Eva Docampo, mestra d'educació infantil i sexòloga.
Teresa de la Cruz, sexòloga i coautora del projecte coeducatiu "La peluca de Luca"

 

 

El tabú del sexe a infància i el seu ocultisme. Com ens
dirigim a l’alumnat i a les seves famílies i/o persones
cuidadores.
Aquí mostrem la IL·LUSTRACIÓ
https://drive.google.com/file/d/13n7wKpa2RABiGzy7jSfWbFgrhNM-bYvV/view?usp=sharing
que fa un resum de la sessió. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13n7wKpa2RABiGzy7jSfWbFgrhNM-bYvV/view?usp=sharing
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20 d’octubre.

Taller: “Ho passem pel cos” a càrrec de l’Associació LIKA.

Ponència: “L'educació sexual, un dret”.

 

Ponent:

Sílvia Aldavert, Coordinadora de l'Associació de Drets sexuals i reproductius (APFCIB).

 

La introducció de l’educació sexual al currículum de l’educació formal és una
reivindicació històrica des de la defensa dels drets sexuals i reproductius, és a
dir, la defensa dels drets humans. I què entenem com a educació sexual? Ha
de ser l’espai des del qual comprendre la sexualitat, en tota la seva diversitat,
centrada en el plaer i el benestar, des d’una perspectiva feminista i de drets. I,
per tant,  ha de ser universal,  inal ienable i
interdependent de la resta del conjunt de drets humans.

 

 

 

A q u í  m o s t r e m  l a   I L · L U S T R A C I Ó  [  
 que fa un resum dehttps://drive.google.com/file/d/1amrPFG96T8jhckEt52aeNnpJiU42HlmT/view?usp=sharing ]

la sessió.

 

D e s c a r r e g a ' t  e l  C A R T E L L  [  
https://drive.google.com/file/d/1DKDlED-1Q4UZhU2Lpu3hpskPwIRjP_RE/view?usp=sharing ]

 

HORARIS:

Les dues sessions començaran a les 18h i finalitzaran a les 19.30h. Es realitzaran de manera virtual.

 

Seguiment virtual: L'enllaç s'enviarà a les persones inscrites

 

 

CERTIFICACIÓ

Certificat d’assistència amb la participació al 80% de les sessions
Activitat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UdL.
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Si teniu alguna consulta a fer sobre el contingut i dinàmica de la jornada, escriviu a:

ice.primaria@udl.cat
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