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Presentació del curs   

Per tal de detectar possibles casos i d’oferir a les víctimes de violència de gènere la 

millor assistència possible és necessari que s’ampliï la formació especialitzada de tots 

els i les professionals que intervenen en la prevenció, la protecció i l’ajuda psicosocial a 

les víctimes. Així mateix, es pretén sensibilitzar tot el personal per tal d’aconseguir 

erradicar la violència envers les dones entre tota la població; només si sabem què és 

aquesta violència i el que pateixen les dones que en són víctimes podrem, entre tots i 

totes, col·laborar en la seva erradicació. 

 

Objectius  

• Conèixer la Conèixer els fonaments i sota quines condicions s’ha desenvolupat la 

violència masclista, d’on ve, com evoluciona i com la podem erradicar.  

• Reflexionar sobre moltes actituds quotidianes que tenim i que es desprenen de 

la nostra cultura patriarcal actual. 

• Conèixer les idees clau; aquesta informació és l’eina per trencar amb la repetició 

de patrons fent un canvi de mirada i de paradigma. 
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Metodologia  

La metodologia d’aquest curs és totalment en línia, amb un format teoricopràctic. 

S'ofereix una experiència d’autoaprenentatge dinàmica i es proporciona un accés directe 

a materials o exemples de consulta, que consisteixen en una part de teoria i una part 

d’exercicis per fer i per reflexionar.  

 

Continguts  

1. Introducció 

2. Una mica d’història i el seu marc jurídic  

a. Avancem mundialment 

b. Avancem en l’àmbit estatal  

c. Avancem a escala autonòmica 

3. Conceptes clau 

a. Estereotips i rols de gènere 

b. Violència masclista 

c. Violència de gènere 

d. Violència domèstica 

e. Violències sexuals 

4. Conceptes clau 

a. Sexe 

b. Gènere 

c. Identitat de gènere 

d. Expressió de gènere 

e. Orientació sexual 

5. Perspectiva de gènere 

6. Annex: Dades estadístiques 

 

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 als qüestionaris sigui igual o superior a 7.  

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

inclou la qualificació del material, documentació i coneixements i habilitats 

aconseguides. 

 


