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Presentació del curs   

La comunicació és un fet essencial en la naturalesa i les relacions humanes. 

A partir de la forma com ens comuniquem, definim la qualitat de les nostres 

relacions: a més qualitat comunicativa, més qualitat relacional. 

 

 

 

 

Presentació 

La presència de dones i nenes provinents de països on es practica la MGF a 

Catalunya, ens obliga a fer un abordatge integral d’aquesta pràctica que vulnera els 

drets elementals d’aquestes nenes i dones. Dins de la UE les dones i les nenes 

afectades per la MGF han de ser protegides segons la Directiva Europea sobre els 

drets de les víctimes de delictes (dret asil) i obliga a tractar i a resoldre les 

conseqüències d’aquesta pràctica a nivell sanitari. 

 

Objectiu  

Dotar d’eines a les professionals i als professionals sanitaris per a l’abordatge 

integral de la MGF tant en l’àmbit de l’Atenció Primària, com en els centres 

Hospitalaris.  

Un cop realitzat el curs els professionals sanitaris hauran adquirit els coneixements 

necessaris per poder plantejar qüestions mèdiques relacionades amb la MGF i per 

tractar amb dones i nenes que l’han patit o estan en risc de patir-la. 
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Competències i habilitats   

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents:  

• Capacitat d’empatia. 

• Habilitat per establir una comunicació assertiva. 

• Aptitud d’escolta activa. 

• Capacitat d’atenció centrada en la persona. 

 

Metodologia   

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els 

materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, 

així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos 

audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i 

reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el 

coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de 

caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 

Continguts  

1- MGF des de la vivència.  

- El testimonial d’una activista. Basat en un cas real 

 

2- Introducció a la MGF 

- Què és una MGF? 

- Tipus de MGF segons l’OMS 

- Dades generals 

- Prevalença 

- Quan, com i perquè es practica la MGF 

- MGF i Drets Humans 

- Entendre les dinàmiques socials i els rols de gènere 
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3- Salut, atenció mèdica i MGF 

- Introducció 

- Complicacions físiques immediates relacionades amb la MGF 

- Complicacions físiques a llarg termini relacionades amb la MGF 

- Complicacions obstètriques i ginecològiques  

- Problemes relacionats amb la sexualitat i la parella 

- Problemes psicològics associats a la MGF 

 

4- Acolliment, entrevista i atenció a la dona amb MGF 

- Introducció 

- Atenció específica dels equips de pediatria 

- Atenció específica des de medicina de família i infermeria 

- Atenció específica en els Serveis de Salut Sexual i Reproductiva 

- Atenció específica de psicologia i psiquiatria 

- Atenció específica dels treballadors i les treballadores socials sanitàries 

 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, 

exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre 

cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció 

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats aconseguides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals de l’àmbit de salut i social i s’ha de 

pertànyer a aquest col·lectiu per accedir-hi. 
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Dedicació  

El curs té una durada de 3 hores online i el tutor/a està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores atendran 

consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i 

de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzar els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzar connexió estable i constant.  

• Disposar d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrants en 

els contingut.  

• Habilitar en el navegador on s’estigui realitzant el curs les finestres 

emergents (pop ups) per a permetre la correcta visualització del contingut.   
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• Disposar de Acrobat Reader 9 (o superior) per a consultar la informació de 

documents en format PDF.   

• Disposar de processador de textos i fulls de càlcul (Microsoft Office, 

OpenOffice o LibreOffice), necessari si en les activitats del curs cal lliurar 

alguna tasca en format document. 

 

Nivells de factor de qualitat 

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

    

 

 

 

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge 

de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat 

(Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere). 

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per 

l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF) 

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers 

fora del marc d’aquest projecte, sense autorització. 

 

 

 

 


