L'ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 11a Edició

FORMACIÓ
GRATUÏTA

CURS SEMIPRESENCIAL 50 hores (16 hores presencials i 34 hores en línia)
INICI CURS: 1 d’octubre del 2021
FINAL CURS: 27 de novembre del 2021
EDICIONS: Palma i Maó
Curs especialitzat adreçat a professionals que duen a terme intervencions directes
amb les víctimes.
El curs començarà l’1 d’octubre a l’aula virtual de l’IBDona, a la qual s’accedeix amb l’adreça de correu
electrònic i la contrasenya proporcionades en el formulari de preinscripció i en el cas del personal docent
seguir les instruccions que rebreu al mail d’acceptació.
Important: totes les persones acceptades al curs rebran un mail d’acceptació amb les instruccions i informació
corresponents al procediment de confirmació i de renúncia al curs.

A QUI S’ADREÇA EL CURS
Aquest curs d’especialització de l’Institut Balear de la Dona s’adreça a personal funcionari i laboral de l’Administració Pública i a professionals dels àmbits de serveis socials, educatiu (personal docent), sanitari,
laboral, de la seguretat o judicial que, des de qualsevol nivell professional, puguin intervenir en la detecció o
l’atenció a les víctimes de violència masclista.
Les persones que vulguin realitzar aquesta formació, hauran de superar el test de coneixements bàsics en
matèria d’igualtat i violències masclistes. Aquest test es realitzarà juntament amb el formulari d’inscripcions.

OBJECTIUS
L’objectiu central del curs és sensibilitzar i capacitar el personal funcionari i laboral de l’Administració
Pública i a professionals dels àmbits de serveis socials, educatiu (personal docent), sanitari, laboral, de
la seguretat o judicial, que pugui intervenir en les distintes fases del procés en què es pot trobar immersa
una víctima de violència masclista, a fi de millorar la detecció del problema i l’atenció de les víctimes.

PREINSCRIPCIONS
Es poden tramitar des del 23 de setembre, a partir de les 08.00 h, fins al 27 de setembre, a
les 23.59h, a través de l’enllaç:

ADMISSIÓ AL CURS I ORDRE DE PREFERÈNCIA
1er. Haver superat el test de coneixements bàsics en temes d’igualtat i violències.
Aquest test s’ha de realitzar conjuntament amb el formulari d’inscripció.
2n. L’ordre d'inscripció.

DATES, HORARI I LLOC DE LES SESSIONS PRESENCIALS SEGONS L’EDICIÓ
PALMA I 27 d’octubre, 3, 9 i 24 de novembre.
Horari: de 16.00 h a 20.00 h.
Lloc: Per determinar.

MAÓ 28 d’octubre 4, 10 i 26 de novembre .

Horari: de 15.15 h a 19.15 h.
Lloc: aula B1-B2 del Consell Insular de Menorca.
Plaça Biosfera 5, Maó.

Important: l’assistència a les quatre sessions presencials és obligatòria i no es pot recuperar, ni
tan sols amb una causa justificada.

CONTINGUTS
Mòdul 0 Primer contacte amb la plataforma digital i la metodologia del curs.*
Mòdul 1 Introducció. Desigualtats i violències.*
Mòdul 2 Violències masclistes, la resposta institucional.*
Mòdul 3 Abordatge i prevenció en violències masclistes I.**
Mòdul 4 Abordatge i prevenció en violències masclistes II.**
Mòdul 5 La millora de la intervenció a partir de l’abordatge integral, experiències i pràctiques.**
Mòdul 6 La intervenció en violències masclistes als àmbits específics I.*
Mòdul 7 La intervenció en violències masclistes als àmbits específics II.*
Mòdul 8 Teixint una xarxa d’atenció.**
* Mòdul en línia ** Mòdul presencial

Formació pendent d’homologació per l’EBAP i de reconeixement de crèdits pel Servei de Formació
del Professorat i de crèdits CFC (formació continuada).

/institutbaleardeladona
@IB_Dona
@ib_dona
www.aula.ibdona.caib.es

MÉS INFORMACIÓ
967 240 056
contacte@aulaibdona.es
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

AULA IBDONA

Important: el personal docent s’ha de preinscriure al curs a través del Portal del Personal Docent
i seguir el procediment establert.

