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prevenció de les violències masclistes
Les bones pràctiques per la prevenció de les violències masclistes és
l’espai dins el fòrum JOVE on volem donar visibilitat a la intervenció
realitzada amb persones joves, en projectes i accions per a la
igualtat, la violència zero i per una vida lliure.

En definitiva, volem recollir aquelles experiències de coeducació,
amb perspectiva de gènere i en clau feminista que
generin
sensibilització i un canvi de consciència per a l’erradicació de les
violències masclistes entre la població juvenil, i on les pròpies
persones jove siguin les protagonistes del procés d’aprenentatge.

La idea no és simplement recollir els resultats de les diferents
accions i propostes sinó conèixer les diferents experiències i
l’impacte generat entre les persones joves participants, com conèixer
la veu dels i les professionals que han estat present en el transcurs
del projecte.

@prouviolencia

Donar a conèixer les diferents experiències permeten posar en
circulació el coneixement que es posa en joc en els projectes,
promou la difusió i l’intercanvi d’experiències que funcionen i ajuden
a resoldre dificultats de manera eficaç.
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Què és una bona pràctica?
Un conjunt d’accions que han estat útils, rellevants i
significatives, amb resultats satisfactoris i que en un context
semblant podria ser aplicable o bé una guia i orientació per altres
professionals.
Les Bones Pràctiques poden fer referència a projectes que s’han
dut a terme amb col·lectius de persones joves, experiències,
activitats, actuacions, etc ...
L’any 2019 al fòrum Jove es van presentar les següents
experiències :
- Projecte Edufilms de Fundaesplai: Esplai El Nus i Espai Pubilla
Cases - Can Vidalet
- Associació Jove FET (Feministes de l’Esteve Terrades)
- Activitats de la XAJI de L’INS Moisés Broggi

Per què volem fer aquest
recull de bones pràctiues ?
Tenim el desig d’identificar i difondre aquelles Bones Pràctiques
que intervinguin per la prevenció de les VM.
Creiem que els joves han de poder explicar en primera persona
les seves pròpies experiències d’aprenentatge.
Volem posar en valor la tasca educativa que desenvolupen els
professionals vers la prevenció de les VM.
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Volem afavorir l’intercanvi de les bones pràctiques, com us espai
per compartir sabers.

violenciadegenere.org

Guió per al recull de la
bona pràctica

(VÍDEO MÀXIM 5 MINUTS)

Títol del projecte
Qui som? (centre/entitat)
Logo o imatge del projecte
Presentació del projecte: què hem fet?
Context on es fa el projecte
Objectius
Destinataris
Implementació: etapes, actors implicats
Resultats de l'aprenentatge
Informació pràctica: qui promou? referents?

Preguntes clau
Què ha estat el més significatiu per al grup en
el procés d’aprenentatge i per què?
De què t’has adonat? Què has après?
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Com creus que podríem acabar amb les
desigualtats i amb les violències?
Què podem fer?
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Com pots participar?
. Sou un centre que treballeu amb
perspectiva de gènere i en clau
feminista?
. Teniu projectes, activitats que s'han dut
a terme amb els i les joves entorn la
prevenció de les violències masclistes?
. Volem conèixer la vostra experiència!
Ens ho expliqueu?
. Envia'ns un vídeo de 4-5 minuts on
recolliu l'experiència.

OMPLE EL FORMULARI : https://bit.ly/3jrE9z1
ENVIA'NS EL VÍDEO -per wetransferIndicant nom de la bona pràctica i de l'entitat o centre educatiu .
eherreraplataforma@violenciadegenere.org
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