Programa del taller
Eines per ser Agent de Salut al Xiringu de Festa Major de la
UAB
Lloc de realització: Sala Polivalent (R/108.D) de l’Edifici Àgora (Campus UAB)

1r semestre 2019-20

Descripció del taller
L’activitat es realitza en diverses sessions teòriques presencials en format taller i
finalitza amb una sessió pràctica fent d’Agent de Salut al Xiringu de la Festa Major de
la UAB 2019. La formació tracta diferents temàtiques relacionades amb la tasca
preventiva i de reducció de riscos dels Agents de Salut en context de festa i oci
universitari. El taller busca augmentar la implicació de les persones joves com a
Agents de Salut mitjançant la metodologia peer to peer o d’igual a igual; promoure la
reducció de riscos en un context d’oci nocturn; i proporcionar els coneixements
teoricopràctics i competències que aquesta tasca requereix en matèria de sexoafectivitat i de drogues i consums joves, com el coneixement de les substàncies i els
seus efectes. En cada sessió hi participen ponents especialistes en els diferents
camps, com tècnics de salut d’entitats del territori.

Dates, horari i lloc
El taller compta amb les sessions següents, en horari de 15:30 a 17:30 hores:
Dimarts 22 d’octubre de 2019
Dijous 24 d’octubre de 2019
Dimarts 29 d’octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
La sessió pràctica al Xiringu de la Festa Major de la UAB (en medi obert) serà:
Dijous 07 de novembre de 2019 (horari pendent concretar)
A banda de la sessió pràctica, les sessions tindran lloc a la Sala Polivalent (R/108.D)
situada al primer pis de l'Edifici Àgora, a la Plaça Cívica del Campus de la UAB.

Programa
Dimarts 22 d’octubre de 2019
Presentació del taller – Tècnic/a de Salut de la FAS
Tema de la sessió: Prevenció i reducció de riscos amb joves i qüestions de
sexo-afectivitat. ITS i altres riscos.
Tallerista: Per determinar.
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Dijous 24 d’octubre de 2019
Tema de la sessió: Prevenció i reducció de riscos amb joves i qüestions de
drogues.
Tallerista: Per determinar.

Dimarts 29 d’octubre de 2019
Tema de la sessió: Prevenció i reducció de riscos amb joves en context d’oci
nocturn i alcohol. Respostes davant les agressions masclistes i lgtbfòbiques.
Tallerista: Andrea Ruedas Rodríguez (tècnica de l’Observatori per a la Igualtat de la
UAB).

Dijous 31 d’octubre de 2019
Tema de la sessió: El rol d’Agent de Salut: habilitats, situacions, límits.
Tallerista: Per determinar.

Sessió pràctica: intervenció al Xiringu de la FM de la UAB
Dia

Horari

Localització

Dijous 07-11-2019

Pendent determinar

Campus UAB
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