
SUPORT A PROFESSIONALS



Evalúa+ és un projecte d’àmbit estatal, que té com a objectius principals la 
difusió i el desenvolupament de l’avaluació amb mirada feminista. L’avaluació 
és una tasca cada cop més instaurada, gairebé obligatòria, però per a la majoria 
de professionals una pràctica desconeguda que sovint implica més burocràcia i 
és difícil posar en pràctica.

Amb el projecte Evalúa+ volem fer accessibles les eines avaluadores bàsiques 
perquè pensem que valorar les nostres intervencions no només és útil, sinó 
necessari. També cal fer-ho amb una mirada feminista que ens permeti formular 
preguntes feministes, visibilitzar les desigualtats i l’impacte de les intervencions 
en les persones tenint en compte factors estructurals i de context.
 
Evalúa+ proposa un espai virtual de divulgació i suport a totes les entitats, 
associacions i professionals que vulguin millorar les seves pròpies eines d’avaluació 
i també projecta avaluacions qualitatives que puguin contribuir a la generació de 
coneixement sobre sexualitatS, educació sexual i drets sexuals. 

EVALÚA+
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Podem oferir-te:

     Guiar-te per la nostra pàgina, si tens dificultats per a trobar el que cerques.

     Resoldre dubtes sobre els continguts que oferim.

     Adaptar algun dels continguts al teu cas concret, sempre que sigui possible.

     Valorar qualsevol petició que ens facis.

     Revisió de qüestionaris avaluadors.

http://salutsexual.sidastudi.org/es/zonapedagogica/evalua

Oferim aquest servei de suport personalitzat de forma telemàtica o presencial 
(amb cita prèvia), a fi de compartir coneixements i eines amb professionals i 
estudiants sobre:

    Introducció, informació, orientacions i recursos pedagògics per a la realització 
de tallers d’educació sexual.

    Informació i orientació per a la realització d’activitats dirigides a joves sobre 
salut sexual i prevenció del VIH/sida.

    Orientacions per treballs o estudis sobre el VIH/sida.

Si desitges rebre informació d’un assessorament, pots contactar amb nosaltres 
per correu electrònic sidastudi@sidastudi.org  

ASSESSORAMENT A PROJECTES I RECERQUES 
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La nostra entitat aposta per oferir formació als professionals però també eines i recursos 
metodològics de qualitat per desenvolupar l’educació sexual. És per això que   destinem 
aquest servei a equips educatius que treballen amb grups d’infants o de persones joves 
amb l’objectiu de proporcionar-los una caixa d’eines per impulsar l’educació sexual amb 
perspectiva feminista. Aquesta caixa s’adaptarà al context de cada grup i a les seves 
necessitats. Consta d’un marc introductori conceptual i metodològic, així com d’una 
bateria de dinàmiques pensades per desenvolupar amb els grups en diferents sessions 
atenen a diferents objectius i temàtiques.

CAIXA D’EINES 
PER A L’EDUCACIÓ SEXUAL FEMINISTA 

http://salutsexual.sidastudi.org/es/zonapedagogica/evalua
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