
THESE  ARE  JUST  THE  BAS ICS .

LET 'S  TRY  SOMETHING  MORE  ADVANCED !

 

Tallers per a grups d'infants i joves d'una sola sessió o packs de varies sessions . Hi ha la

possibilitat de fer sessions mixtes o no mixtes.

Xerrades formatives per a professionals educadors i/o mares i pares

Des de l'Àrea de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a través del projecte

"Educació Sexual Conscient", oferim la possibilitat de portar als municipis el servei Infosex per

a joves i adolescents de l'Alt Empordà.

 

 

Si en el vostre poble us ve de gust noves propostes per acompanyar millor l'inici de la

sexualitat, les xarxes socials, la pornografia i les emocions dels vostres adolescents i no sabeu

com fer-ho...us proposem:

 

Que a partir de xerrades i tallers dinàmics i divertits  infants i joves, entre 8 i 18 anys, diverses

sessions de sexualitat i afectivitat amb una visió propera, natural, sana i divertida!

 

 

 

 
 

 -  DOSS IER  PER  AJUNTAMENTS
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Canvis en l’adolescència en el cos femení i masculí

Cicle menstrual, les seves fases-emocions i alternatives naturals per recollir

la sang. Com adaptar l’energia que tens segons la feina de l’escola o institut.

Convivència a l’aula i a casa.

Pol·lucions nocturnes, ereccions, fluxes preseminal i seminal

Xarxes socials

Què és la sexualitat?

Desmitificació de la pornografia

Convivència diària entre nois, noies i professorat

Primeres relacions sexuals

Estètica dels cossos

 

 

 

 

- Preu: 140€ *(material inclòs / desplaçament apart)

 
 

Podeu escollir diverses opcions per treballar diferents aspectes d'educació sexual i emocional,

segons les necessitats específiques dels vostres joves. A partir de 8 anys. 

 

*Posteriroment s'entregarà un informe sobre el que s'ha treballat i el que faltaria continuar

treballant, també es donaràn recursos i enllaços per continuar amb l'acompanyament.

*Es recomana que les sessions siguin sense cap referent present per tal de facilitar la comoditat i

llibertat dels joves.

 

OPCIÓ A: Sessió única INFOSEX de 1:00h. 

Taller mixte amb nois i noies per conèixer més sobre qualsevol temàtica que els docents vulgueu

aprofundir en el grup classe:

INFOSEX amb els joves:

A partir de la meva experiència he pogut comprovar que els nois i noies s'atreveixen a

preguntar i estan molt més relaxats quan estan amb només joves del seu mateix sexe. Per això

recomano moltíssim fer tallers de nois i noies per separat per ser molt més profitosa les

sessions.

Alhora, sempre s'aprofiten més si veuen a la formadora durant dos dies, ja que els joves agafen

més vincle i confiança per preguntar qualsevol dubte que tinguin.

 

Per això us ofereixo aquesta proposta més completa:

THESE  ARE  JUST  THE  BAS ICS .

LET 'S  TRY  SOMETHING  MORE  ADVANCED !

OPCIÓ B: Pack de 3 sessions d'INFOSEX d'1:00h:

1 sessió només amb noies

1 sessió només amb nois 

1 sessions amb tots els nois i noies del grup

 

      

- Preu: 120€ sessió *(material inclòs / desplaçament apart)

 

Si es prefereix un altre format de sessions,

 en parlem! 



  - COM ACOMPANYEM LA SEXUALITAT ? - 

- Formació per a professionals i/o pares i mares-

 

 

 

 

Com són els canvis biològics i emocionals que viuen els nens i les nenes

entre els 8 i 18 anys? Com afecta això a les seves relacions socials i

estudis? Quina visió tenim nosaltres com a professors i com

acompanyament aquesta erupció d'hormones? 

Donarem recursos per acompanyar més conscient i amorosament tots

els seus canvis hormonals i naturals. Saber com organitzar-se la feina

de l’escola o institut segons el seu cicle menstrual i necessitats del cos. 

 

 Sessió per veure de manera visual i pràctica com explicar els canvis del

cos adolescent de manera fàcil, divertida i lúdica!

 

  -Temps: 2hores * La sessió també és pot adaptar per a professionals

educadors en general.

 

- Preu: 400€ * (material inclòs / desplaçament apart)
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Per a reserves  o més informació:

info@educaciosexualconscient.com



THESE  ARE  JUST  THE  BAS ICS .

LET 'S  TRY  SOMETHING  MORE  ADVANCED !

*Format reduït del taller "La meva primera lluna". 

 

A partir d'explicacions i dinàmiques grupals i en parella, mare i filla aprendran les fases

biològiques i emocionals del cicle menstrual, veien així com organitzar-se millor les tasques de

l'escola i feina. També veurem maneres ecològiques i boniques per a rebre la sang i com viure-

ho bé.

 

Taller per a noies i dones menstruants.

Per conèixer com funciona el cicle menstrual femení i l'energia de cada fase. Com canvien les

nostres emocions segons les hormones?

Saber cuida-nos és molt important per viure amb qualitat de vida cada dia!      

 

 

- Temps: 2:30h

- Preu: 300€ sessió *(material inclòs / desplaçament apart / máxim 25 persones)

 

 

 

 

 

- Temps: 3:30h

- Nenes entre 9 i 13 anys

- Preu: 600€ *(material inclòs / desplaçament apart / máxim 13 parelles mare-filla)

 
 

Aquest taller permet acompanyar d'una manera amorosa i divertida a la nena en l'arribada de la

seva menstruació. A partir d'explicacions i dinàmiques grupals i en parella, mare i filla aprenen

quin son els canvis del cos en l'adolescència, què és la "regla", les seves fases biològiques i

emocions de cadascuna, veien així com organitzar-se millor les tasques de l'escola i feina. 

També veurem maneres ecològiques i boniques per a rebre la sang, descobrint la relació màgica

entre el cicle menstrual i els cicles de la naturalesa. 

I tot això amb altres mares i nenes de la seva edat, celebrant el pas de nena a dona amb un ritual

entre mares i filles!
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Per a reserves  o més informació:

info@educaciosexualconscient.com

Taller per a mares i filles:

"La meva primera lluna"

 

Taller per adultes:

 - Conec el PODER del meu cicle menstrual-

 

- Taller "Conec la meva lluna" -

 

 

 

 

- Temps: 2h

- Nenes entre 9 i 13 anys

- Preu: 500€ *(material inclòs / desplaçament apart / máxim 13 parelles mare-filla)


