
 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
El webinar respon a l’activitat formativa del projecte Uni4Freedom. Violències 
per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats 
catalanes de la convocatòria RecerCaixa, basada en la realització de fòrum-
tallers de formació a diverses universitats catalanes. El webinar es destina a 
PDI de la Universitat Rovira i Virgili. L’activitat servirà per aprofundir en els 
resultats del projecte i en les mesures proposades per tal de prevenir la 
violència per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a partir 
del debat sobre els continguts elaborats al policy brief del projecte. Als tallers 
es presentaran de forma participativa i dialògica els resultats del projecte. A 
més, en aquests fòrums es presentaran i es discutirà amb les persones 
assistents de propostes de contingut per incloure al policy brief i a la guia. 
 
OBJECTIUS 

L’objectiu principal del webinar és sensibilitzar als diferents agents socials i 
responsables polítics implicats enla problemàtica social i 
aportar evidències que milloren les seves actuacions i decisions.  

 

CONTINGUTS 

 
10:00h Obertura de la Jornada i presentació del projecte Uni4Freedom a       
càrrec de la persona investigadora del projecte a cada una de les 
universitats. 
10:30h Presentació dels resultats preliminars de la recollida de dades  
11:00h Taula rodona de presentació d’experiències Unitats d’Igualtat, 
PAS, PDI i alumnat de la universitat.  
12:00h Clausura 
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Títol 
activitat 

Formació sobre Prevenció i actuació davant la violència per raó 
d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la 
universitat. 

Tipus 
d’activitat 

Webinar 

Impartit 
per 

Membres de l’equip del projecte Uni4Freedom del programa 
RecerCaixa , membres del consell assessor del mateix 

Hores 2:30 h 
Places  virtual 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

22/06/2020 
10:00 a 12:30 h 
Microsoft Teams 

  



 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

El webinar es desenvoluparà a partir de tres sessions contigües en el format 

virtual a través de l’aplicació del programa Microsoft Teams, utilitzant la 

metodologia dels webinars. Una persona s’ocuparà de la tasca de moderació 

per tal que tot es desenvolupi correctament, mentre que també hi haurà 

una persona de suport tècnic per garantir que l’eina funciona i les persones 

participants poden seguir la jornada amb les millors condicions. 

 

MATERIAL 

 

Miscrosoft Teams 

 

DESTINATARIS 
 

Els destinataris de la formació son els membres del PDI de la Universitat 

Rovira i Virgili. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 
 

El ICE certificarà la participació al webinar amb l’expedició de certificats a 

les persones que hagin participat com a ponents com aquelles persones PDI 

de la URV que hagin participat com assistents. 
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