
Youth4Youth: taller de formació per al professorat 

Participants: professorat de secundària 

Dia: 30 de juny 

Hora: De 10h a 13h. 

Lloc: Centre Cívic Sant Martí, 5ª planta. Adreça: C/ Selva de Mar, 215.  

Imparteix la formació: CREA-UB 

 

El projecte DAPHNE III, Youth4Youth 

El projecte DAPHNE III, Youth4Youth, Empowering Young People in Preventing 

Gendar-based Violence through Peer Education, té com objectiu contribuir a la 

prevenció i erradicació de la violència de gènere entre adolescents proporcionant als 

joves espais segurs per desenvolupar actituts contra la violència i empoderarnt-los per 

que s’involucren de forma activa en el desenvolupament d’un entorn sense violència 

per a ells mateixos i per als seus companys i companyes. 

 

Aquesta recerca, financiada per la Comissió Europea, està coordinada des de la 

ONG MIGS (Mediterranean Institute of Gender Studies) i compta amb la participació 

de cinc centres de recerca europeus a Italia, Espanya, Xipre, Grècia i Rumania. 

 

El centre de recerca CREA-UB és col.laborador d’aquest projecte i ja ha desenvolupat 

la primera fase de la recerca. Aquesta consistia en realtzar un estudi quantitaiu i 

qualitatiu per detectar quines eren les actituts dels joves davant la violència de génere. 



En aquestos moments, ens trobem a la segona fase del projecte que consta on s’ha realitzat 

formació sobre violència de gènere a estudiants de secundaria de diversos instituts al 

territori català. A més, en aquesta fase del projecte es contempla un taller per al 

professorat, amb l’objectiu de que coneguen els continguts i contribueixin a la millora 

d’aquest programa que s’implementarà als 5 païssos de la Unió Europea que participen al 

projecte.  

Taller formatiu per al professorat 

El taller formatiu per a professorat de secundaria oferirà els següents continguts:  

Contingut de l’activitat 

 

Presentació  del projecte Youth 4Youth: Empowering Young People in 

Preventing Gender-based Violence through Peer Education (Projecte Daphne 

III de la Comissió Europea). 

 

 

Expossió i debat sobre:  

• Gènere i construcció social  

• Violència de gènere 

• Mites i realitats relacionats a la violència de gènere  

• Escenaris de la violència de gènere 

• Socialització preventiva contra la violència de gènere: participació de 

tota la comunitat educativa  

• Violència de gènere a l’escola: el paper del professorat  

 

 

Valoració del professorat del projecte Youth4Youth: Empowering Young 

People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education per tal 

d’inlcoure les seves aportacions a programes formatius a nivell europeu. 

 

 

 


