
Preus 

 

150 € per professionals en general 

75 € per a socis i sòcies de l’Associació de DSiR 

Inscripcions 

 

Ja et pots inscriure al curs en el següent formulari . Us guardarem 

la plaça 120 hores abans no feu el pagament per fer la reservar 

definitiva. (Veure normativa inscripció) 

Dates: 29 octubre i 5,12,19 i 26 de novembre de 2020 
Horari: 16 a 20.00 h 

Format: Online via programa Zoom  
(La darrera sessió es faria al local del CJAS si la situació de la COVID ho permet) 

Curs ”Atenció de la sexualitat en l’Adolescència” 2020 

 

Enguany el curs del CJAS arriba a la seva 24ª edició i degut a la COVID ens veiem obligades a fer un 

replantejament metodològic per seguir oferint-lo i adaptant-nos a les professionals que ho sol·licitin.  Així 

el format serà virtual  i tindrà una durada de 20 hores els dijous de 16 a 20h.   

Les sessions s’estructuran en blocs de dues hores plantejades per repensar-nos des de diverses mirades que 

interseccionen i també amb caixes d’eines per poder treballar elements pràctics. 

16 a 18h. REPENSEM MIRADES 

La mirada des dels Drets Sexuals i Reproducitus i 

com incorporar la interseccionalitat. 

 

A càrrec d’Almudena Rodríguez 

La mirada no adultocentrista. Mites i llegendes de 

la sexualitat adolescent  

 

A càrrec de Jordi Baroja 

La mirada inclusiva amb les diversitats funcionals  

 

A càrrec de Gemma Deulofeu 

La mirada inclusiva amb les diversitats d'origens, 

sabers i cultures: combatem el racisme! 

 

A càrrec de Mostafà Shaimi i Mireia Amat 

La mirada inclusiva amb la diversitat               

afectivosexual i de gènere  

 

A càrrec d’Elena Longares 

18 a 20h. CAIXA D’EINES 

Dijous 5 
Novembre 

Dijous 12 
Novembre 

Dijous 19 
Novembre 

Dijous 26 
Novembre 

Dijous 29 
Octubre 

L’autocura de la salut sexual. Com gestionem 

riscos i plaers des de la consulta individual? 

 

A càrrec de Paula Barrantes, Carles Pericas i Alba Sánchez 

L’abordatge de l’educació sexual integral a les 

aules i en espais grupals  

 

A càrrec de Mireia Cebrian 

L’abordatge de la masculinitat a l’adolescència 

 

A càrrec de Francesc Alcobet (SAH Joves) i Daniel Tejedor, 

Projecte (Canviem-ho) 

Detecció de les violències masclistes en població 

adolescent i jove 

 

A càrrec de Raquel Gómez i Anna Rodríguez 

Satisficció. Parlar del porno per reconduir els 

nostres imaginaris de plaer 

 

A càrrec de Krizia Nardini 

https://form.jotform.com/202665499009059
https://drive.google.com/file/d/1CxusA-2xxR3BIHmj6HLInxXfRLXtO9p-/view


Què han dit les persones assistents d’edicions anteriors  

“Cada dia he vingut motivada i no hi ha un dia que no l'hagi trobat interessant” 

“M'he quedat amb ganes de saber més i amb manca de temps de 
vegades per assolir bé tot el que ens heu ensenyat” 

“És molt enriquidor treballar amb diferents professionals de disciplines diverses” 

OBJECTIUS  

 
Millorar la comprensió de la població adolescent i jove, 

dels seus comportaments i com els podem acompanyar 

en el procés de creixement. 

 

Compartir les diferents experiències  professionals i 

reflexionar sobre l’atenció a l’adolescència des d’una 

mirada global. 

 

Mostrar diferents eines metodològiques en relació a la 

salut afectiva i sexual, útils per a la pràctica quotidiana, 

METODOLOGIA  
 

Sessions formatives online a través del programa 

“zoom”. Metodologia activa, basada en la participació.  

Exposicions teòriques i discussió entorn dels temes 

presentats.  Treball sobre casos pràctics, tallers i 

dinàmiques grupals. 
 
 
 

A QUI S’ADREÇA? 
 

Professionals de la salut, l’educació i l’àmbit social 

(medicina, infermeria/llevadoria, treball social, psicolo-

gia, educació  social, mestres,...) i altres professionals 

en contacte i amb interès en l’adolescència. 

“M'ha encantat la sacsejada! Fer-nos pensar on treballem, per a qui treba-
llem, quin encàrrec tenim...M'ha encantat pensar en tot això, en ser-ne 
conscient i ser crítica amb mi i la meva tasca professional” 

L’obrador del Cjas pretén ser un espai de reflexió artesanal i d’intercanvi on es comparteixin 

aprenentatges professionals sobre la sexualitat d’adolescents i joves. Un espai que ens atraves-

sa, on aprenem i ensenyem alhora per ser millors professionals i agents de canvi cap a un mo-

del de la sexualtitat positiva que es basa en els  Drets Sexuals i amb mirada feminista. 

 

Sobre el curs ”Atenció a la sexualitat en l’Adolescència” 2020 

Més informació: administracio@centrejove.org / 93415 75 39                                                         El CJAS és un programa de                                                          


