
              
 

CURS DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS DE  

VIOLÈNCIES MASCLISTES A LA URV 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIU GENERAL 

Proporcionar i treballar conceptes claus, eines d’avaluació i intervenció en matèria de violència 

sobre la dona dins del context universitari URV.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Treballar i aclarir conceptes bàsics relatius a la violència de gènere i a les seves 

repercussions generals i dintre del context universitari. 

2. Aprofundir en els protocols URV per a l’atenció als diferents casos de violència. 

3. Proporcionar eines per a la identificació de possibles situacions de violència sobre la 

dona en el context universitari. 

4. Desenvolupar estratègies per a l’efectiu acolliment i escolta activa de les persones que 

puguin trobar-se dins d’una situació de violència sobre la dona. 

5. Proporcionar eines d’avaluació per a l’abordatge de les diferents situacions de violència 

mascliste 

6. Informar i reflexionar sobre les diferents possibilitats d’intervenció davant els casos 

detectats. 

7. Generar un espai d’intercanvi de coneixements, experiències i expectatives relacionades 

amb situacions de violència sobre la dona, passades i/o futures. 

CONTINGUTS 

1. Violència i Violència sobre la Dona. Conceptes, repercussions i realitat dins del context 

universitari. 

2. Percepció de les violències de gènere i detecció de les violències sexuals  

3. Eines per a la gestió de possibles situacions de violència sobre la dona dins el context 

universitari. 

4. L’acció preventiva com a estratègia per l’abordatge i erradicació de les violències 

masclistes. 

5. La resposta des de la URV: protocols. Circuit universitari d’atenció a les violències 

masclistes i protocols d’abordatge. 

Codi 01IT0032-1 

Modalitat Jornada 

Dates 28 de novembre de 2022 

Hora 10.30-13.00 i de 15.00-18.00h 

Durada 5.30h 

Lloc  Sala de vistes del Campus Catalunya. 

(també hi haurà retransmissió per Teams) 

Places 30 

Destinataris PDI i PAS 
*PDI responsables de igualtat de centres, persones de referència del 

protocol de prevenció de riscos laborals, servei jurídic, psicòleg/a 

de la comissió d’assetjament, consell d’estudiants, caps de servei, 

responsables d’ensenyament. 

https://www.facebook.com/universitatURV
https://www.facebook.com/universitatURV


              
 

 

DOCENTS: Nahxeli Beas. Advocada, associació AADAS 

Esther Pagès Arenas, psicòloga, AADAS 

Montserrat Iglesias, UAB. Dret Administratiu. 

METODOLOGIA 

Dinàmica, es combinarà teoria i pràctica partint de les característiques individuals, experiències, 

coneixements i motivació dels integrants del grup. 

DATA: 28/11/2022 

Horari:  
 
10.30 – 11.00 h: Presentació. 
Gemma Garcia. OPRL URV. 
Unitat d’Igualtat URV. 
 
11 – 13.00 h. Acompañamiento integral y feminista a violencias sexuales. AADAS  
15.00 – 18.00 h. La respuesta de la universidad: protocolos, expedientes y otras 
medidas para combatir la violencia. Dra. Montserrat Iglesias. UAB. 
 
Públic: PDI responsables de igualtat de centres, persones de referència del protocol de 
prevenció de riscos laborals, servei jurídic, psicòleg/a de la comissió d’assetjament, 
consell d’estudiants, caps de servei, responsables d’ensenyament. 

https://www.aadas.org.es/

