
 

Curs On-line  
“Llei 11/2014 del 10 d’octubre: estratègies d’intervenció 
per a garantir els drets de les persones LGBTI i contra la 

discriminació” 

Introducció 

L’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bi-
sexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la lesbòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
ha plantejat nous reptes en relació a la diversitat afectiva sexual i de gènere. 

En el marc d’aquesta llei, disposar d’eines i coneixements per promoure el respecte a aquesta diversitat 
i per eliminar la discriminació que pateixen lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals és 
d’especial importància. 

El curs que oferim té com a objectiu dotar als i les professionals de l’administració d’eines per a garan-
tir la implementació de la Llei 11/2014 i, en conseqüència, garantir els drets de les persones LGBTI i 
evitar la discriminació per raó de LGBTIfòbia. 

Objectius Generals 

o Sensibilitzar envers la diversitat afectiva sexual i de gènere. 
o Dotar a les persones professionals d’un coneixement específic sobre els drets de les persones 

LGBTI. 
o Proporcionar eines per evitar la discriminació per raó de LGBTIfòbia i per saber com actuar 

davant d’aquestes situacions. 

Metodologia 

o Lectura on-line de documents 
o Seguiment i discussió a través del fòrum online 
o Visionat de vídeos i material audiovisual sobre la materia. 
o Exercicis pràctics sobre la matèria. 
o Webinars setmanals per resoldre dubtes 

Contingut 

1.Conceptes bàsics 
o La construcció social del gènere 
o Sistema sexe/gènere 
o Perspectiva de la diversitat afectiva sexual i de gènere 
o Estereotips sexistes i LGBTIfòbia 

2.LGBTIfòbies 
o LGBTIfòbia 
o Tipus de discriminacions 
o Conseqüències de la LGBTIfòbia 

3. Llei 11/2014 
o Marc legal  
o Objectius de la llei 
o Estructura, eines i agents 
o Deure d’intervenció i denúncies 



 

4. Eines d’intervenció 
o Eines pràctiques per desplegar la llei 
o Casos pràctics 

5. Test d’aprenentatges adquirits 

Docents 

Mireia Pallés Moreno és psicòloga de l'Associació CONEXUS, Màster de Recerca i Intervenció Psicosocial i 
Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Imparteix formació a professionals en l'àmbit de la vio-
lència masclista i en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. És tècnica en coeducació i im-
parteix tallers de sensibilització i prevenció en aquests àmbits en escoles i instituts. És consultora de 
polítiques públiques en plans d'igualtat i LGBTI. A més, ha fet tasques de recerca en l'àmbit social i del 
gènere. Les seves funcions en l'àmbit de l'atenció se centren principalment en atendre dones i mares 
que han viscut o viuen situacions de violència de gènere en el Programa d'Atenció Integral a la violència 
de gènere (PAI) i víctimes d'aquesta mena de violència en el Programa per a les Universitats Contra la 
violència masclista (PUC). També realitza atenció en el programa LGBTI, a persones en situacions de 
LGBTIfòbia o de violència intragènere. 

Aina Troncoso Reverter és psicòloga de l'Associació CONEXUS, Postgrau en Tècniques i principis bàsics 
de la Teràpia Cognitivosocial. Ha estat tècnica de prevenció de violències sexistes i lgbtifóbia en contex-
tos d'oci nocturn, i ha participat en projectes de recerca en l'avaluació de programes que intervenen 
amb homes agressors. Actualment és tècnica en coeducació i imparteix tallers de sensibilització i pre-
venció en escoles, instituts i universitats, així com formacions a professionals en matèria de violència 
masclista i en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, sent també consultora de polítiques 
públiques en plans LGBTI. En àmbit d'atenció, dins de l'entitat atén fills i filles adolescents que han vis-
cut o viuen situacions de violència masclista en el Programa d'Atenció Integral a la violència de gènere 
(PAI) i a dones jovenes víctimes d'aquesta mena de violència en el Programa per a les Universitats Con-
tra la violència masclista (PUC). També realitza atenció en el programa LGBTI, a persones en situacions 
de LGBTIfòbia i violència intragènere 

Calendari 

El calendari del curs serà el següent:  

- Del 18 al 24 de maig: Introducció teòrica 
- Del 25 al 31 de maig: LBTIfòbia 
- Del 1 al 7 de juny: Llei 11/2014  
- Del 8 al 14 de juny: Eines d’intervenció 

Del 15 al 21 de juny s’haurà de respondre al test final del curs 

Els webinars es faran els dies 21 i 28 de maig, així com el 4 i l’11 de juny de 17:00 a 18:00h. 

Es lliurarà un certificat d'aprofitament. La dedicació al curs i per tant la certificació que es lliurarà està 
estipulada en 1 hora al dia, és a dir 40 hores en total. 

Preu 
El preu habitual del curs és de 180€. Per la situació d'excepcionalitat que estem vivint, hem decidit dei-
xar tots els nostres cursos online a 80€. 
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Instruccions per a la inscripció 
Per a la inscripció en el curs és necessari que et donis d'alta en la plataforma on-line de CONEXUS en 
aquest enllaç https://moodle.conexus.cat/ 

1. Omple el formulari de registre amb les teves dades (si ja has fet un curs online amb Conexus o 
t’has donat d'alta, entra a la plataforma i ves al pas 4) 

2. El sistema t'enviarà un correu per a verificar que la teva adreça sigui correcta. Vigila que no 
vagi a la carpeta de Spam. 

3. Llegeix el correu i confirma la teva alta en la plataforma fent clic en el link que se t'ha enviat. 
El teu registre serà confirmat i podràs accedir al curs. 

4. En accedir al curs se't demanarà que realitzis el pagament (Prem el botó “Enviar pagament per 
PayPal” a baix) 

5. En entrar podràs fer el pagament amb el teu compte PayPal o amb Targeta de Crèdit punxant 
en “No disposa d'un compte de Paypal?” 

6. Emplena els camps amb les teves dades de pagament i de contacte, i fes clic en el botó “Pa-
gar” de baix.  

7. Rebràs un email en el teu compte confirmant el pagament i seràs redirigit al curs. L'inici del 
curs serà el 18 de maig, així que aniràs podent accedir als temes a mesura que avancin les set-
manes (consulta el calendari a dalt) 

8. Ara, cada vegada que vulguis accedir al curs únicament has d'introduir el teu nom d'usuari i 
contrasenya en la plataforma. 

9. El període de matriculació acaba el mateix dilluns 24 de maig 

10. Qualsevol problema o dubte pots enviar un missatge a formacio@conexus.cat
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