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POTS ELEGIR, NO SIGUES TITELLA
Les recerques més referenciades a escala internacional mostren que a la base dels conflictes de convivència
que es troben als centres educatius quasi sempre està la violència en les relacions socio-afectives i sexuals. La
II Trobada pretén donar continuïtat a un l'espai de diàleg que faça visible el problema per concretar estratègies
educatives amb les quals es puga superar i prevenir la violència de gènere.
Sabem que els programes que mostren els millors resultats en la resolució i prevenció de conflictes són
aquells que impliquen tota la comunitat (alumnat, famílies i professorat), aquells en què tota la comunitat es
sensibilitzen sobre aquesta problemàtica, aquells en què s'escolten totes les veus.
Aquest any donarem continuÏtat als temes tractats a la I Trobada per seguir aprofundint en les claus que ens
mostren les evidències científiques:
•

La importància de l'elecció per a prevenir la VdG en tot tipus de relacions, bé siguen esporàdiques o bé
estables.
Violència 0 des dels 0 anys: llenguatge de l'ètica i llenguatge del desig
L'amor ideal i la violència de gènere
Amistat i violència de gènere

•
•
•
•
Aquesta Trobada està dirigida a:

Alumnat (5é i 6é d'Educació Primària, Secundària, Formació Permanent d'Adults) i estudiants
universitaris, famílies, professorat (universitari i no universitari i altres agents educatius.

PROGRAMA:
10:30- 10:45h.

10:45-12:00h.

Inauguració
José Cantó. Cap de Servei de Formació del Professorat
Taula ponents:

Elena Duque i Marcos Castro

La importància de L'ELECCIÓ per a prevenir la
Violència de Gènere
12:00-12:30h

Descans

12:40- 13:15h.

Taller i Espai de diàleg
dirigit per Elena Duque i Marcos Castro

13:15-13:30h.

Conclusions i cloenda
Lectura de les conclusions de la II Trobada contra la violència de gènere

LLOC: Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (Avinguda Blasco Ibañez, 30)
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