CURSO PERSPECTIVA DE XÉNERO NA PREVENCIÓN DAS
ADICCIÓNS
PROGRAMA
SESIÓN DA MAÑÁN: 10:00 A 14:00
Imparte: Patricia Martínez Redondo. Especialista en intervencións e análise de
drogodependencias desde perspectiva de xénero. Formadora de profesionais.
BLOQUE 1.- TEORÍA DO XÉNERO
Definición e Orixes do concepto ‘xénero’. Teoría do sistema sexo-xénero
Análise da categoría ‘sexo’. Implicacións teóricas / prácticas
Dicotomías de xénero. 'O masculino' como 'o neutro - universal'
Xénero como variable de desigualdade: mecanismos de xerarquía e opresión.
Relacións de poder
O xénero como variable histórica e cultural, dinámica e procesual
Socialización diferenciada (estereotipos, roles, tarefas, contribución social, capacidades
e actitudes, emocións, etc.) por unha cuestión de xénero
Educación sentimental. Identidades, subxectividade
Discriminación directa / indirecta. Discriminación estructural
Interseccionalidade
Un reto ás dicotomías de xénero: realidades e identidades non binarias
BLOQUE 2.- A PERSPECTIVA DE XÉNERO NAS ADICCIÓNS
4Qué implica a perspectiva de xénero nas adiccións? Claves para a súa aplicación:
estratexia
dual; intervención diferencial, etc.
Principais problemáticas desde a perspectiva de xénero no eido da prevención en
drogas e TIC ́s na definición de factores de risco e protección, na detección de conductas
de risco, na fenda de acceso; visibilidade das mozas nos programas de prevención,
pautas de consumo en mozos e mozas
Análise de campañas e materiais de prevención desde unha perspectiva de xénero
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SESIÓN DA TARDE: 16:00 A 20:00
Imparte: Iria Vázquez Silva. Especialista en Estudos de Xénero pola Universidade de
Vigo.
BLOQUE 3.- A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Socialización na familia: debate sobre a socialización diferencial dos mozos e mozas
A lingua: construcción dun imaxinario desigual
Ferramentas para o uso dunha linguaxe inclusiva e non discriminatoria
A escola: de reproducción de roles ao espazo para unha coeducación
O grupo de pares na infancia e adolescencia e a diferenciación de xénero
A adultocracia e o seu impacto na infancia e adolescencia
BLOQUE 4.- AUTOCOÑECEMENTO E OCIO ALTERNATIVO PARA MOZOS/AS
Como abordar a prevención do consumo de drogas desde unha perspectiva igualitaria
O consumo de drogas e análise do grupo de pares na mocidade. Liderados tóxicos
A construcción da masculinidade vinculada a comportamentos de risco
Autocoñecemento para mozos e mozas: novas ferramentas para o seu empoderamento
Repensar modelos de ocio alternativos inclusivos para mozos e mozas. Exemplos
Detección de violencia cara a infancia e adolescencia e intervención social
O bo trato como forma relacional. Pautas de intervención coa mocidade desde unha
ollada interdisciplinar

Data:
27 de setembro de 2018
Lugar:
Sala Multiusos do Centro Municipal de Servizos Socias de Coia
Rúa Quintela n.º 31, Vigo
Dirixido a:
Persoal técnico das entidades do PLDA
Inscripción:
Limitada a 30 prazas.
Prazo de inscrición ata o 17 de setembro
As persoas interesadas poderán inscribirse polos seguintes medios:
plda.vigo.org, plda@vigo.org e 986276008
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