
 

  

 

Curs El sexisme també surt de festa  
 

1. Necessitats formatives detectades 

 La perspectiva de gènere s’ha convertit en una eina clau en els àmbits de drogues, de joventut i d’educació i 
de fet són molts els i les professionals que han mostrat el seu interès en explorar i incorporar la perspectiva 
de gènere en la seva pràctica professional. Aquest paradigma teòric i pràctic requereix però d’una reflexió 
molt profunda sobre el nostre imaginari social i cultural i un exercici complex de posar en qüestió certs 
aprenentatges entorn les diferències entre homes i dones, els estereotips de gènere i la desigualtat. Aquest 
curs és una invitació a aprofundir el coneixement i la reflexió sobre la perspectiva de gènere aplicada a la 
prevenció de la violència masclista en els espais de lleure i de l’oci nocturn. 

 

2. Objectius 

- Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines d’anàlisi de la realitat sota la perspectiva de gènere.  

- Compartir experiències i metodologies sobre la prevenció de les violències masclistes.  

- Reflexionar sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’oci nocturn i en els espais de festa.  

- Pensar i presentar noves propostes en l’àmbit de la prevenció sota aquest paradigma.  

 

3. Continguts de l’activitat formativa 

DIA CONTINGUT 

30/03/2017 

- Presentació de la formació.  

- Introducció a la perspectiva de gènere.  

- Cal incorporar la prevenció de la violència sexual en l’oci nocturn?  

06/04/2017 

- Observatori Noctámbules: principals resultats.  

- Bones i males pràctiques en espais d’oci nocturn i violència sexual.  

- Proposta d’intervencions al municipi.  

 

4. Personal destinatari 

Professionals de primer i segon nivell dels serveis socials d’atenció primària, de serveis educatius i 
sanitaris, policials, de serveis especialitzats en joves... i qualsevol altre professional interessat/ada en 
aquesta formació. 

 

5. Professorat  

Ana Burgos, Coordinadora de l’Observatori Noctambul@s. Àrea d’Addiccions, Gènere i Família de la 
Fundació Salut i Comunitat. Otger Amatller, Coordinador projectes Prevenció FSC.  

 

6. Període de realització  30 de març i 6 d’abril de 2017 de 10 a 14 h  
  

7. Inscripcions  https://goo.gl/forms/7ECMxgWScj8G8MMr2    
  

8. Més informació  www.tarrega.cat    joventut@tarrega.cat   
  

9. Lloc de realització Biblioteca Comarcal – Sala Annexa – Pl. Sant Antoni, 6 - 25300 Tàrrega  
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