
Pla de Formació Permanent del PDI 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Rovira i Virgili 
 

                                           

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

En el marc de la lluita contra les violències masclistes, l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ofereixen al professorat i a l’alumnat d’estudis de comunicació de 

Catalunya una nova sessió del taller “Informar sobre les violències masclistes”. La millora de la 

representació mediàtica d’aquest greu problema estructural que afecta als drets de més de la meitat de 

la població pot facilitar l’avançament en la igualtat i l’eradicació de les violències basades en el 

masclisme. 

 
El pes d’una societat patriarcal i una visió androcèntrica que ha estat normalitzada durant molts anys ha 

penetrat en les rutines de treball i es transmet a través de la comunicació. La incorporació de la 

perspectiva de gènere en la comunicació, i la normalització i l’equilibri de la representació que des dels 

mitjans de comunicació es fa de dones i homes son elements bàsics per poder arribar a una societat 

igualitària i lliure de violències masclistes. Aquesta representació està definida per les lleis. En concret a 

Catalunya la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 

les dones a eradicar la violència masclista. 

 
Sense imaginaris igualitaris no serà possible la igualtat efectiva de dones i homes i avançar en la superació 

de la violència masclista. La comunicació que acompanya les transformacions que s’estan fent en la 

construcció d'una realitat cada dia més igualitària crea igualtat per a què les dones i els homes puguin 

desenvolupar les seves vides i drets amb plena llibertat, tot incorporant valors, qualitat i eficàcia. 

 
El temari es basa en els informes realitzats pel CAC sobre aquesta temàtica i els documents següents: 

1. Gènere i comunicació. Eines per a la visibilització de les dones 

2. Recomanacions sobre el tractament informatiu de la violència masclista 

3. Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals 

Comunicar per a la igualtat i contra les violències masclistes 

01IT0011-1 

Tipus d’activitat Seminari online (per videoconferència) 

Impartit per Arantza Díez, periodista i professora de la UPF 

Durada 4h 

Places (segons aforament de la sala) 

Dates 6 i 7 de juliol 2020 

Hora 9.00 a 11.00 hores 

Lloc Videoconferència / Campus virtual de la URV 

Destinataris Personal docent i investigador  

Idioma Català  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=698967&amp;language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=698967&amp;language=ca_ES
https://www.cac.cat/sites/default/files/migrate/study/eines_aportacions.pdf
https://www.cac.cat/sites/default/files/migrate/actuacions/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_masclista_CA.pdf
https://almenafeminista.org/wp-content/uploads/2019/03/diptic-dones-valentes.pdf


Institut de Ciències de l’Educació  

 

Objectius 

Conèixer el marc legislatiu i de recomanacions periodístiques pel que fa a la representació de les 

violències masclistes. 

1. Saber identificar i superar les violències simbòliques, els estereotips i el sexisme comunicatiu. 

2. Saber superar el sexisme a la comunicació en tots els continguts i suports. 
 

Continguts  

1. Sistema gènere/ sexe. 

2. Sexisme comunicatiu. La perspectiva de gènere a la comunicació. 

3. Què son els estereotips i com superar-los. 

4. Tractament mediàtic de la violència masclista. 

5. Anàlisi de la violència simbòlica que s’exerceix cap a les dones. 

6. Recursos i eines. 
 

Metodologia 

Amb la finalitat d’incrementar la riquesa del debat que es produeixi a l’aula presencial, es facilitaran 

materials de lectura i reflexió per ser treballats prèviament, seguint el model de classe inversa (flipped 

classroom). Les activitats prèvies consistiran en una lectura, el visionat d’un vídeo i un exercici de valoració 

crítica d’una notícia real. 

 

Avaluació i certificació  

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les activitats del 

curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

Organitzen: Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Institut Català de les Dones. 

  

 
 

  

 


