CATÀLEG DE SERVEIS AFIN
Les activitats AFIN es plantegen com un espai on compartir reflexions,
dubtes i estratègies a partir de les experiències de les famílies, la investigació i la pràctica professional. L’objectiu principal dels tallers és
reflexionar a l’entorn de diversos temes, potenciar el benestar emocional i trobar estratègies que potenciïn les capacitats dels fills i filles,
mares i pares, la seva seguretat emocional, el seu sentiment de pertinença, la seva autonomia i el seu benestar.

XERRADES FAMÍLIES
Durada: 2h
1.1 La sexualitat amb ulls d’infant [
]
1.2 Eines per parlar de sexualitat amb
els infants [ ]
1.3 Parlem de diversitat familiar amb
els infants [ ]
1.4 Parlar de la mort des de la infància,
trencant tabús. [ ]
1.5 Estratègies de comunicació familiar [ ]
1.6 La gestió de les emocions dins la
família [ ]
1.7 Eines i recursos per parlar dels orígens en l’adopció [ ]
1.8 La família com a equip: com fomentar la col·laboració, la solidaritat i
l’empatia [ ]
1.9 L’adolescència LGTBQA+ davant la
pandèmia del COVID-19 []

1.10 Reptes als quals s’enfronta la infància trans i no binària []
1.11 Racisme, racialització i infància [
]
1.12 Recursos per enfrontar-se a les
pèrdues reproductives [ ]
1.13 La importància de la salut mental
en l’embaràs i el postpart [ ]
1.14 Acompanyant els nostres fills i filles en la menstruació [ ]
1.15 Com fomentar un bon us de les TIC
entre nens, nenes i adolescents []
1.16 Eines per a la gestió de l’ansietat
[ ]

TALLERS FAMÍLIES
Durada: 3h
2.1 Recursos per parlar de sexualitat
amb els infants []
2.2 Construïm famílies diverses []
2.3 Roses, blaus, negres i blancs: els colors de les diversitats []

Servei en format presencial: []
Servei en format virtual: []

2.4 Coeduquem a casa []
2.5 Adopció, acolliment i escola []
2.6 La comunicació l’entorn de l’adopció []
2.7 Taller per a mares i pares amb fills i
filles racialitzades []
2.8 La comunicació a l’entorn de la reproducció amb ‘donació’ (òvuls, esperma o embrions) []
2.9 Recursos audiovisuals sobre sexualitat per mirar en família. []

TALLERS INFANTS
Durada: 2h
3.1 I per què no en parlem? Informació
i educació afectivosexual i reproductiva []
3.2 Els canvis del nostre cos []
3.3 Diguem SÍ, diguem NO: com reconèixer les sensacions del nostre
cos []
3.4 El bosc familiar. Treballem la diversitat familiar []
3.5 El mural per recordar les nostres
pèrdues []

3.6 Roses, blaus, negres i blancs: els colors de les diversitats []
3.7 Aprenem a ser crítics amb les músiques que escoltem []

TALLERS ADOLESCENTS
Durada: 2h
4.1 I per què no en parlem? Informació
i educació afectivosexual i reproductiva []
4.2 Coneixes el teu cos? Desitjos, plaers
i aversions []
4.3 El bosc familiar. Treballem la diversitat familiar []
4.4 El mural per recordar les nostres
pèrdues []
4.5 Roses, blaus, negres i blancs: els colors de les diversitats []
4.6 Aprenem a ser crítics amb les músiques que escoltem []
4.7 D’amistat i d’amor: emocions i relacions positives []

A partir de les recerques realitzades pel grup AFIN, s’han generat tota
una sèrie de Serveis de transferència dirigits a la comunitat educativa
així com també als professionals de l’àmbit de l’educació i la salut.

PROJECTES DE COMUNITAT
EDUCATIVA

FORMACIÓ AL PROFESSORAT
I PROFESSIONALS DE
L’EDUCACIÓ

FORMACIÓ AL PERSONAL
SANITARI

Durada: 20h
5.1 SexAFIN: educació afectivosexual i
reproductiva []
5.2 SexAFIN-APS: educació afectivosexual i reproductiva []
5.3 Parlem de diversitat familiar []
5.4 Parlem de la mort amb la comunitat
educativa []
5.5 Entrenem la mirada: bullying i violències a l’escola []

6.1 SexAFIN: educació afectivosexual i
reproductiva als centres educatius
[ ]
6.2 Diversitat familiar: una perspectiva
antropològica [ ]

CÀPSULES FORMATIVES
Durada: 4h
6.3 Eines i recursos per parlar de sexualitat amb els infants [ ]
6.4 Recursos audiovisuals sobre sexualitat per treballar amb infants i adolescents. [ ]
6.5 De sexes i gèneres: coeducació [ ]
6.6 La diversitat familiar explicada als infants [ ]
6.7 Com parlar de la mort sense tabús
[ ]
6.8 Entrenem la mirada: bullying i violències a l’escola [ ]
6.9 L’opinió pública sobre la gestació per
substitució: mediació i debat social
[]

7.1 La reproducció assistida des de la
perspectiva de l’antropologia mèdica [ ]
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