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“la violència masclista, un impediment per avançar cap a l’equitat
real entre les persones” 12h
Adreçada a: Població en general; personal auxiliar dels departaments
implicats en circuits i protocols; altres serveis públics i/o privats; àmbit
polític; grups de dones; etc.

“Promoció de les relacions i el bon tracte entre el jovent” 35h
Adreçada a: Professionals de l’Ensenyament, l’Educació Social,
Integració Social, Animació Sociocultural. Coordinació de programes
adreçats a joves i adolescents, Personal Tècnic de joventut. Elaboració de polítiques
específiques per a joves.

Objectius: Assolir un coneixement general de la problemàtica, de la seva dimensió,
i dels recursos disponibles actualment per a fer-hi front.

Objectius: Identificar i descodificar els missatges sexistes entre iguals. Desenvolupar una postura personal crítica i activa envers l’abús i la violència en les
relacions afectives. Adquirir les eines suficients per desenvolupar accions de
prevenció de violència masclista entre adolescents en l’àmbit de l’educació.
Construir i compartir un model de prevenció de la violència masclista en la parella
jove per al disseny de tallers. Promocionar el respecte i la responsabilitat personal
en les relacions.

“Front la violència masclista i familiar: vincle, suport i eines”.
20h
Adreçada a: Professionals en la intervenció directa i en l’àmbit de la prevenció coordinació de Circuïts i Protocols, direcció de Programes de Prevenció-Intervenció.
Objectius: Conèixer els diferents factors que interactuen en el procés abusiu, els
seus efectes, i les dificultats que poden generar en la intervenció. Incorporar eines
per acompanyar en el procés de recuperació.

“Quan la violència arriba, la salut marxa” 20h
Adreçada a: Professionals de la Salut
Objectius: Adquirir eines per la detecció primerenca i per la
identificació.Conèixer els efectes de la violència en la salut

“El procés abusiu en relació al procés legal” 8h
Adreçada a: Operadors Jurídics, Públics i Privats
Objectius: Entendre la influencia del procés abusiu en el desenvolupament dels
processos judicials

METODOLOGIA I ADAPTABILITAT
La metodologia emprada combina els conceptes
teòrics amb activitats pràctiques diferenciades
segons l’àmbit dels i les assistents, sense oblidar
l’expressió corporal com a font d’aprenentatge i
experiència.
Aquest catàleg recull un mostreig de possibilitats que
no és exclusiu ni inamovible:

 Realitzem programes formatius a mida.

