La Direcció General de Joventut i el GPS jove presenten el Seminari Formatiu
La prevenció de les violències que afecten a les persones joves: bullying.
15 i 22 de novembre de 2012 – Banyoles

Presentació
La violència és un comportament après i, per tant, es pot desaprendre. Comprendre el
fet violent i els factors que l’expliquen, ens permetrà dotar-nos d’eines i mecanismes
per a realitzar una bona intervenció preventiva i de detecció precoç amb joves.

Les persones joves són les principals víctimes de la violència i bona part de la
violència exercida sobre elles és protagonitzada per joves. Entendre que les persones
joves poden ser tant víctimes com agressores aporta encara més complexitat al propi
fenomen i a com treballar-ho.

Presentem aquest seminari formatiu de dues sessions amb la voluntat de facilitar la
reflexió i l’aprenentatge sobre què és i com es genera la violència, la diversitat de
tipologies existents, i aportar eines i metodologies de treball sobre la violència entre
iguals a través del treball específic sobre el fenomen del bullying.

Objectius
•

Comprendre el concepte, principals tipologies i trets bàsics de les violències que
afecten a les persones joves per ser capaços/ces de reconèixer i analitzar els
processos violents i identificar el tipus de violència existent.

•

Conèixer i saber utilitzar els principals recursos existents per a treballar sobre les
violències que afecten als i les joves des de la prevenció, la detecció precoç i
l’atenció.

•

Comprendre el fenomen bullying i les seves característiques per sensibilitzar als i
les professionals que treballen amb joves en la seva visibilització..

•

Conèixer i ser capaç de gestionar les eines existents sobre bullying per prevenir i
detectar casos entre persones joves.

•

Reflexionar sobre les violències que afecten a les persones joves i especialment
sobre el bullying des de l’expressió i l’educació emocional.

Persones destinatàries
El Seminari formatiu està adreçat a professionals de joventut (personal d’informació
juvenil, personal tècnic i responsables polítics), professionals dels àmbits sanitari i
educatiu que treballen amb joves (personal del programa Salut i Escola, professorat,
monitors/es de lleure educatiu) i personal d’entitats juvenils o que treballen amb
joves.
Sessions Formatives
15 de novembre
Sessió 1. Les violències que afecten als i les joves: conceptualització, marc
teòric i tipologies.

Contingut:
•

Conceptualització de la violència: definició de violència, diferència entre
agressivitat i violència i teories psicològiques sobre la violència: model
contextual dialèctic.

•

Tipologies de violències: definició i característiques principals de cada tipus.

•

Recursos per a treballar sobre les violències que afecten als i les joves.

Horari:
Tarda: de 16:0h a 20:45h
Amb la pausa corresponent

22 de novembre
Sessió 2. La violència entre iguals: bullying o maltractament entre iguals.

Contingut:
•

Definició, tipus de víctimes i agressors/es i tipus d’agressions.

•

El treball de prevenció de la violència entre iguals: Prevenció primària,
secundària i terciària.

•

Eines per la prevenció, detecció i actuació

Horari:)
Tarda:: de 16:00h a 20:45h
Amb les pauses corresponents

Persona Formadora:
Oriol Julià (Associació SEER). L’associació SEER, treballa per prevenir, detectar i
actuar davant de l’assetjament escolar amb l’educació emocional com eix transversal.
Realitzen tallers i formacions per professionals, joves i famílies, entre altres. Oriol Julià
dóna classes a centres de formació en el lleure com CET10 o la Fundació Pere Tarrés.
Finalment imparteix una classe de “Laboratori emocional” al Màster d’Educació
Emocional de la UB

Metodologia
Treballem les sessions des de la reflexió individual i grupal a través d’accions
dinàmiques i participatives.
Les sessions combinaran aspectes teòrics i pràctics de manera interactiva i
bidireccional.

Data i lloc
15 i 22 de novembre

Sala de plens del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
C/ Catalunya, 48 (Can Puig de la Bellacasa)
17820 - Banyoles

Informació i inscripcions
LES PLACES SÓN LIMITADES – CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
• Inscripcions professionals del Pla de l’Estany:
Jordi Matamala i Camós - Tècnic de joventut del CC del Pla de l'Estany
972583211 - joventut@plaestany.cat http://www.plaestanyjove.cat
•

Inscripcions professionals d’altres comarques:

Pau Tarrés Mollera – Tècnic d’Emancipació CTJ Gi
872975942 - ptarresm@gencat.cat

