Formació en l’abordatge de les violències masclistes des d’una
perspectiva de gènere en clau interseccional
Consell Comarcal del Maresme

Introducció

El Consell Comarcal del Maresme té aprovat el Protocol Comarcal
d’Abordatge de les Violències Masclistes. El seguiment del mateix es fa
mitjançant plenàries i comissions de treball on assisteixen diferents agents
de la xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista.
La formació en l’abordatge de les violències masclistes ha estat una
demanda recollida en diferents moments. Aquest curs (que compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona) ve a donar resposta a aquesta
demanda i crear un espai en el qual es podria reflexionar sobre la pràctica
professional entorn a les violències masclistes. Com també servirà per posar
en pràctica els coneixements adquirits mitjançant la realització del projecte
“Elaboració del decàleg d’eines i recomanacions en l’abordatge de la
violència masclista”.
D’aquesta manera, la formació constarà de dues fases: la fase del curs i la
fase de realització del projecte esmentat. Per fer-ho, es comptarà amb
l’acompanyament de la formadora durant el procés.
Objectius



Garantir el dret d’accés a la formació en violència masclista a totes
les professionals de la xarxa comarcal.



Ajudar a professionals de la xarxa a desenvolupar les competències
tècniques, bàsiques i transversals necessàries per fer un bon
abordatge de les violències masclistes.



Unificar la mirada cap a les violències masclistes per garantir un
abordatge correcte de les mateixes.



Actualitzar el coneixement conceptual, jurídic i de recursos en
violència masclista.



Generar un procés reflexiu que trenqui els esquemes tradicionals en
l’abordatge de les violències masclistes, vers una perspectiva de
gènere en clau interseccional.

Metodologia
Les sessions de formació i acompanyament es faran en format online a
través de la plataforma d’aprenentatge Moodle i amb videoconferències en
viu a través de la plataforma Zoom, amb la intenció de combinar el
contingut teòric amb debats participatius, activitats i dinàmiques grupals
que permetin aprofundir en els coneixements teòrics i treballar casos
pràctics.
Estructura de la primera fase (curs)
Cada setmana s’obrirà un tema a treballar online a partir dels continguts
que es penjaran a la plataforma (ppt, exercicis, casos, etc.) i es comentaran
i corregiran a través dels fòrums oberts i el feedback del professorat. Això
comportarà unes 2 hores per l’alumnat.
Cada divendres s’obrirà també un espai de videoconferència de 3 hores on
s’explicaran aquelles línies generals del tema, les qüestions i dubtes que no
s’hagin pogut resoldre online i els casos pràctics que presentin les
professionals participants.
Continguts de la formació

Sessió 1: Introducció a la perspectiva de gènere i interseccional.
- Introducció a conceptes bàsics: sistema sexe-gènere, androcentrisme,
perspectiva de gènere, relacions de poder, masclisme/sexisme.

- Introducció a la perspectiva de gènere i interseccional, violència i altres
eixos de desigualtat i discriminació.
- Introducció al marc legal i jurídic de les violències masclistes.
- Diferenciació de conceptes: violència domèstica, violència de gènere,
violència masclista.
- Violència masclista: àmbits, tipologies, el cicle de la violència
Sessió 2: Abordatge de les violències masclistes.
- Prevenció de la violència masclista.
- Detecció i derivació: conseqüències de la violència, indicadors de detecció,
abordatge de la situació i procés de derivació.
- Adaptació del procés de detecció i derivació a la situació de pandèmia del
Covid19 (metodologies, dilemes, valoració del risc, etc.)
- Posicionament i actituds de la persona professional davant de situacions
de

violència

masclista

(estereotips

sexistes,

racistes,

classistes

o

negacionistes de la violència masclista)
Sessió 3: Atenció especialitzada a dones, nens, nenes i adolescents
víctimes de violència masclista.
-Atenció a dones víctimes de violència masclista: estratègies i eines.
-Especificitats del treball amb dones mares víctimes de violència masclista.
-Atenció a fills i filles víctimes de violència masclista.
Sessió 4: Atenció especialitzada a homes que exerceixen violència
masclista.
- El treball amb homes que exerceixen violència masclista.
- Detecció i derivació de homes que exerceixen violència.
- Atenció a homes que exerceixen violència.

Estructura de l’acompanyament en l’elaboració del decàleg
L’acompanyament es farà seguint un procés semblant al de la formació on
s’obriran dues sessions de discussió i assessorament i 2 hores a
través de videoconferència per establir el treball a realitzar, consensuar-lo i
assignar les tasques. El treball de les professionals i la revisió per part de
l’assessora es farà durant els següents 15 dies o un mes després de cada
sessió.
Finalment es farà una darrera sessió per tancar la guia i entregar-la.
Continguts de l’acompanyament

-

Sessió 1: esquema de la guia, estructura i formats generals.

-

Sessió 2: redacció dels continguts, adequació a serveis/professionals
i referències externes

-

Sessió 3: revisió general i per temes, ajustament del format,
enriquiment i tancament del treball

Calendari

Fase del curs
Connexió al moodle (2 hores cada

Videoconferència (3 hores cada

setmana)

setmana)

Del 13 al 15 d’octubre (en els moments

Divendres 16 d’octubre

que us vagin bé)

(De 09:00 a 12:00)

Del 19 al 22 d’octubre (en els moments

Divendres 23 d’octubre

que us vagin bé)

(De 09:00 a 12:00)

Del 26 al 29 d’octubre (en els moments

Divendres 30 d’octubre

que us vagin bé)

(De 09:00 a 12:00)

Del 02 al 05 de novembre (en els

Divendres 06 de novembre

moments que us vagin bé)

(De 09:00 a 12:00)

Fase de l’acompanyament
Connexió al moodle (2 hores

Sessions directes amb la

cada setmana)

formadora (2 hores cada
setmana)

Del 16 al 19 de novembre(en els

20 de novembre (de 09:00 a 11:00)

moments que us vagin bé)
Del 30 de novembre al 03 de

04 de desembre (de 09:00 a 11:00)

desembre (en els moments que us
vagin bé)
Del 14 al 17 de desembre (en els

18 de desembre (de 09:00 a 11:00)

moments que us vagin bé)

Formadora

Mireia Pallés Moreno de l’associació Conexus, Atenció, formació i
investigació psicosocials

