III TROBADA PEDAGÒGICA
COM RESPONDRE A PREGUNTES INCÒMODES A CASA I A
L’AULA

09.00- Arribada.
09.30- Presentació de la Trobada a càrrec de la Meritxell Morera
(representant del ICE de la Universitat de Lleida) i Laura Cortés (directora
del projecte Sense Embuts).
10.00 Conferència del Daniel Gabarró que porta el mateix títol de la
trobada.
11.00 Torn de preguntes
11.15 Piscolabis a càrrec del Plus Fresc.
12-00 Tallers simultanis (s’escullen el mateix dia, en ordre d’arribada).
13.30 Conclusions.

TALLERS SIMULTANIS:

1- UN ESPAI PER AL DOL A L’AULA

Com parlar amb els i les nostres alumnes de la mort i el dol.
Com podem ajudar els nostres alumnes davant la pèrdua d’un ésser estimat? Cal parlar
de la mort a l’aula? Què comprenen els nens i les nenes del significat de la mort? Com
els hi hem d’explicar? És bo compartir amb ells i elles els nostres sentiments, records,
pors o experiències respecte a la mort i el dol? Hi estem preparats i preparades?

Tots aquests continguts s’aborden d’una forma pràctica, vivencial i fomentant en tot
moment la participació de les persones assistents.

La BEGOÑA GIMÉNEZ és la Coordinadora del Servei de Suport al Dol de Ponent
(Lleida), Co-fundadora de la plataforma d’acompanyament en el dol online
www.artmemori.com . Està Llicenciada en Comunicació Social por la UAB.
Té també el Cicle Formatiu d’Educació Infantil (IOC) i està formada en Acompanyament
en el dol (IPIR).

2- MIRANT EN COLORS.

Una reflexió sobre les diversitats sexuals i de gènere.
El taller es centrarà a reflexionar vers les diversitats de gènere i sexuals existents a
l’aula.
Només sent conscients d’aquesta diversitat podrem donar resposta a totes les
necessitats i interessos de cada una de les persones a les quals acompanyem.

ABEL HUETE Treballador Social. Tècnic especialitzat en l'atenció a les diversitats
sexuals i de gènere, desenvolupa la seva activitat professional a l’Associació
Antisida de Lleida i a Colors de Ponent com a Coordinador.

3- PREVENIR ABUSOS SEXUALS DES DE L’ESCOLA I L’INSTITUT.

L’abús sexual és una realitat silenciada i gairebé invisible, per això és tan
important formar-nos per a poder prevenir-ho i tractar-ho.

Al taller es proporcionaran eines senzilles i pràctiques per a poder detectar i
prevenir aquest tipus d’abús als centres educatius.

DANIEL GABARRÓ empresari, escriptor, conferenciant, formador, diplomat en direcció
i organització d'empreses, mestre, psicopedagog, llicenciat en humanitats, diplomat en
direcció, expert en PNL i exprofessor de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat de
Lleida.

4- L'ÚS DE LA PARAULA

Quines paraules i com les utilitzem esdevé una pràctica molt important, tant a
l’aula com a casa.
El taller es centra a reflexionar sobre les creences, les ideologies… moltes
vegades inconscients, que hi ha darrere cada paraula, darrere cada comentari,
darrere cada mirada, silenci… i com aquestes afecten la convivència
intercultural als nostres centres educatius.
Les creences que tinc respecte a una cultura concreta sovint pertanyent a
estereotips. Cal parar i reflexionar.

AHMED MARRAKCHI: Animador sociocultural, educador social i actualment estudia el
màster de gestió i transformació social. És Educador de Centre Obert, Educador de
carrer, Educador a una Unitat Educativa Compartida (UEC) i Educador amb joves
MENA.

5- JO JA LI HE DIT LO DEL PRESERVATIU

Com i quan parlem de sexualitat amb el nostre jovent? Només cal explicar lo
del preservatiu? És un tema incòmode per a mi?

Ens centrarem en la sexualitat i afectivitat, present en tota la nostra vida.
Parlarem de felicitat, de llibertat, de la importància de posar límits, de dir i
entendre el NO i proporcionarem estratègies per a poder parlar de sexualitat
d’una manera positiva, clara i directa, sense pors i sense tabús.

SÒNIA NOTARIO: Educadora social, especialitzada en educació sexual. Tècnica en
promoció de la salut a l’Associació Antisida de Lleida
Col·laboradora del programa Connecta amb els teus fills i filles de la Subdirecció de
l’agència Catalana de salut.

6- TAULA RODONA: SEXUALITAT I DISCAPACITAT

Exposició dels diferents programes i serveis que existeixen a Lleida per a poder
treballar la sexualitat en el món de la discapacitat.
La sexualitat està present en la vida de la persona des que neix i efectivament també
ho està amb les persones amb discapacitat,però….com acompanyar-les en la
descoberta de la sexualitat? Com facilitar que visquin la sexualitat amb plenitud?
Aquestes són algunes qüestions que abordarem en aquest taller.

