FORMACIÓ PER A
PROFESSORAT EN
L'ABORDATGE DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL
CONTEXT ESCOLAR
SIGUES UN AGENT DE CANVI PER LA IGUALTAT DE GÈNERE
Informació
Calendari: del 18 de novembre al 3 de desembre 2021
Modalitat: Online asincrònic amb tres sessions sincròniques online
Horari : Sessions sincròniques online: 21 d'octubre, 11 de novembre i 2 de desembre,
horari a escollir: matí (de 10 a 12h) o tarda (de 16 a 18h)
Dedicació: 2-3 hores setmanals
Idioma: Català
Coordinació: Grup de recerca en Parella i Família, FPCEE Blanquerna i Conexus
Import: GRATUïT
Es donarà certificat d'aprofitament de la formació

Continguts
Tema 1. Presentació del curs i coneixements previs sobre la VG
- Terminologia i ús del llenguatge en VG
- Formes de VG i factors que s'entrecreuen
- Prevalença i conseqüències de la VG
Tema 2. Rols, estereotips de gènere i VG
- Reconeixement d’estereotips i actituds de gènere propis envers la igualtat i la masculinitat de gènere
- Paper dels estereotips de gènere, les normes socials i culturals en la promoció i el manteniment de la VG
Tema 3. Reflexionar sobre les pròpies experiències amb VG
- Relació pròpia amb la VG (creences sobre les causes de la VG, víctimes i autors, testimonis, paper de la
divulgació)
- Barreres per reconèixer i respondre a la VG en el context escolar
Tema 4. Habilitats per reconèixer i abordar casos de VG en el context escolar
- Habilitats per reconèixer els signes de victimització de la VG en el context escolar i experimentats per joves
fora del context escolar (per exemple, violència de parella íntima juvenil, ciberviolència)
- Habilitats per acostar-se a joves que son sospitoses d’haver patit VG
Tema 5. Habilitats per donar suport
- Primera trobada
- Què està passant?
- Intervencions i empoderament.
- Integració dels èxits aconseguits.
- Comunicació amb diferents parts de la VG
Tema 6. Pràctiques per tractar casos de violència a l’escola
- Pautes i exemples d’abordatge de la violència en l’àmbit escolar
- Habilitats per dissenyar i implementar un model per tractar la VG a les escoles
Tema 7. Prevenció
- Pautes, eines i informació per al treball de prevenció en el context escolar.

Enllaç per a fer la inscripció:
https://forms.gle/9AF7RAC8ExtksD4f6

