TALLER DE SEXOAFECTIVITAT

Aquest taller està pensat com un espai educatiu on donar a conèixer als/les joves
amb TEA tots aquells elements que intervenen en el creixement i les relacions amb
els altres per tenir una conducta saludable entorn la seva sexoafectivitat

Objectius
Trencar amb mites i estereotips
entorn la sexoafectivitat.
Prevenir situacions de risc.
Facilitar pautes i estratègies per
tenir actituds positives i responsables
en les relacions afectives i sexuals.

Metodologia
Crearem un espai dinàmic i participatiu d'intercanvi d'opinions que permetrà
fer un treball educatiu i de prevenció, entorn de la sexualitat i l'afectivitat,
tenint en compte totes les seves dimensions i adaptant-nos a les inquietuds
que puguin anar sorgint en el desenvolupament del taller.
Prèviament, a la seva realització es farà una xerrada informativa dirigida a les
famílies per tal d'avançar els temes que es tractaran a les sessions amb els/les
joves.
Posteriorment, es faran dues sessions dirigides als joves amb TEA on es
realitzaran diferents dinàmiques per conèixer les seves inquietuds i
preocupacions i on es facilitaran les pautes i estratègies necessàries.
Cal destacar que el què es tracti al taller amb els joves serà de caràcter
confidencial.

TALLER DE SEXOAFECTIVITAT

A qui va dirigit
A joves amb TEA d'entre 14 i 18 anys que mostrin inquietuds envers la seva
sexoafectivitat i vulguin resoldre dubtes, intercanviar opinions i fer preguntes a les
quals potser no saben trobar resposta en el seu entorn comunitari..

Professionals
Elena Pérez
Llevadora Referent de joves
Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Cornellà (ASSIR)
Marta Romero
Directora Tècnica CRAB
Susi Cordón
Coordinadora Servei d'Atenció Famílies Aprenem.

INFORMACIÓ DEL TALLER
LLOC DE REALITZACIÓ: CRAB Poblenou. C/ Doctor Trueta 183, 1-5
Barcelona
DATES I HORARI:
Sessió informativa famílies: Dimecres, 23 de maig de 18h a 19.30h
Sessions del taller: Dissabtes, 26 de maig i 2 de juny de 10h a 11.30h.
PREU: gratuït per persones sòcies / 15€ persones no sòcies
Nº PLACES: 8 s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. Per garantir un
correcte desenvolupament del taller es procurarà que el grup sigui el
més homogeni possible.
Per fer la inscripció envieu un correu electrònic a:
aprenem.suportgestio@gmail.com abans del 18 de maig 2018 indicant nom i
cognom del representant legal i del participant i nº de soci, si s'escau.

