
Preus 

 

240 € per a professionals en general 

130 € per a professionals d’ONG 

120 € 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: 13, 20 i 27 d’octubre i 3 ,10 i 17 de novembre de 2021 
Horari: 15:30 a 19:30 h 

Localització: Lloc pendent de confirmar 
 

Curs ”Atenció de la sexualitat en l’Adolescència” 2021 

Enguany el curs del CJAS celebra el seu 25è aniversari. Per celebrar aquesta fita  hem cen-

trat com a eix vertebrador de totes les càpsules l’atenció a la població adolescent i jove. Així el format 

serà presencial i tindrà una durada 20 hores els dimecres de 15:30 a 19:30 h, amb una última sessió final 

de celebració i tancament del curs oberta a tots els públics amb inscripció prèvia.    

Les sessions estan plantejades per repensar la mirada vers els joves així com també disposar d’eines més 

pràctiques per als diferents tipus d’intervencions que es proposen.  

15:30-16:00 Presentació del curs  

 

 

15:30-17:30 La mirada no adultocentrista. Mites i 

llegendes de la sexualitat adolescent  

 

A càrrec de Jordi Baroja 

17:30-19:30 La mirada inclusiva amb les diversi-

tats funcionals  

 

A càrrec de Gemma Deulofeu 

15:30-17:30 Abordatge de la diversitat afecti-

vosexual i de gènere amb persones joves i adoles-

cents  

A càrrec d’Elena Longares 

Dimecres 
20 Octubre 

Dimecres 
27 Octubre 

Dimecres 3 
novembre 

Dimecres 
10 
Novembre 

Dimecres 
13 Octubre 

17:30-19:30 L’autocura de la salut sexual. Com 

gestionem riscos i plaers des de la consulta indivi-

dual? 

A càrrec de Paula Barrantes 

15:30-17:30 L’abordatge de les sexualitats des de 

la mirada comunitària   

 

A càrrec de Maria González 

15:30-19:30 L’abordatge de les violències masclistes en població adolescent i jove 

 

A càrrec de Raquel Gómez i Anna Rodríguez 

17:30-19:30 Intervenció grupal amb adolescents: 

el taller del porno com a experiència situada 

 

A càrrec de Krizia Nardini 

Dimecres 
17 
Novembre 

Acte de clausura del 25è aniversari del Curs del CJAS: “Com han canviat les mirades vers les sexuali-

tats?” Taula de debat amb joves 

 

Lloc i hora pendents de confirmar 

16:00-18:00h Joves, Interseccionalitat i  Drets 

Sexuals i Reproductius.  

 

A càrrec de Maria Rodó de Zárate i Almudena Rodríguez 

https://form.jotform.com/212012536165041
https://docs.google.com/document/d/1-FVrWGhGfDeGr9UNArq-z40nOeRy0iiqlA1QYv690Wo/edit?usp=sharing


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 

com a professionals en el procés de creixement. 

 

Compartir les diferents experiències professionals i 

inquietuds per a reflexionar sobre l’atenció a l’adoles-

cència des d’una mirada global. 

 

Mostrar diferents eines metodològiques en relació a la 

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

tant pel que fa a l’atenció individual com al treball co-

munitari.  
 

METODOLOGIA  
 

Sessions formatives presencials.  Metodologia activa 

basada la participació. Exposicions teòriques i discussió 

entorn dels temes abordats. Treball sobre casos pràc-

tics, 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 les persones adolescents i 

joves. 

“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 traves-

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

del de la sexualitat en positiu que es basa en els Drets Sexuals i Reproductius i en la perspectiva 

feminista. 

Sobre el curs ”Atenció a la sexualitat en l’Adolescència” 2021 

Més informació: administracio@centrejove.org / 93415 10 00                                                     El CJAS és un programa de                                                          


