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Descripció 

El curs pretén orientar al professorat sobre la necessitat de detectar situacions de risc a l’aula relacionades 

amb la violència de gènere, així com donar a conèixer les estratègies i modes d’actuació a realitzar en cada 

cas, per tal de donar una primera resposta a una problemàtica complexa alhora que relativament poc 

treballada. Aquest problema arrelat a la nostra societat, s’estén també en les universitats, tal i com subratllen 

nombrosos estudis realitzats en el context anglosaxó, fan èmfasi en que aquests espais no són lliures 

d'aquesta xacra.  

 

Objectius 

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

dins del context universitari URV. 

 

Violència de gènere a la universitat:  

detecció de situacions de risc i orientació a serveis especialitzats 

Codi 01IT0033-1 

Modalitat Seminari presencial 

Dates 28 de març de 2023 

Hora 10h a 12h 

Durada 2 hores 

Lloc Aula a concretar (Campus Catalunya) 

Places 25 

Destinataris PDI Responsables d’Igualtat 

PDI Coordinador(e)s de Grau, Tutor(e)s de PAT 

Impartit per  Aurea Surgrañes (Educadora Social) 

 Alba Zamora (Educadora Social) 

 Nurria Farriol (Psicòloga) 

 Silvia Rodríguez Egaña (Educadora Social/Directora del SIE Tarragona) 
 
En col·laboració amb la unitat d’igualtat i el servei d’atenció psicològica de la URV 
 

Idioma Català 



Institut de Ciències de l’Educació  

 

Continguts  

1. Presentació del circuit de serveis d' atenció a les persones en situació de violència masclista 

2. Referències legals i ampliació de la llei 

3. Tipus de violència masclista 

4. Indicadors i detecció de risc  

5. Primeres valoracions del risc 

6. Claus per a la contenció 

7. Protocol d’assetjament de la URV (Unitat d’Igualtat i Servei d’Atenció Psicològica) 

8. Orientacions als serveis de la xarxa 

9. Preguntes i casos pràctics 

 

Avaluació i certificació  

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones participants que assisteixin al curs.  


