
 

 

                                                                                                                                                                    
 
                  

 
 

L’Abordatge de la violència masclista des d’una perspectiva 
intercultural. Dones del Nord, Dones del Sud  

 

• 

 

Vic, 14, 21, 28 de març i 4 d’abril de 2014 

• Línia formativa: Promoció de l’eradicació de la violència masclista i/o familiar 

• Unitat gestora de l'activitat formativa: Institut Català de les Dones amb la col·laboració del Gabinet Tècnic 

• Codi: 955.02.01 

 

 

 

Introducció 
 

La finalitat del curs és oferir formació als i les professionals en l’àmbit de la prevenció i identificació de la 
violència masclista que treballen amb els col·lectius de dones migrades, analitzant i donant a conèixer l’ús 
del material multimèdia “Dones del nord, dones del sud” com a eina facilitadora en l’àmbit de la violència i 
introduir la perspectiva intercultural en l’abordatge de la violència masclista. 

 
L’any 2008 ICD va publicar els materials audiovisuals “Dones del Nord, Dones del Sud” com a eina per 
intervenir amb dones migrades en l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la parella i per facilitar 
als professionals a identificar i prevenir la violència masclista.   
 
Aquesta eina ofereix informació, recull testimonis i presenta recursos sobre diversos temes relacionats amb 

la violència masclista i la presa de decisions que comporta.  Es tracta d’una eina per treballar amb dones, 
que permet estructurar dinàmiques participatives a nivell grupal i abordar els diferents aspectes que les 
imatges proposen.  Els missatges mostren que la violència masclista és una realitat que afecta les dones de 
totes les cultures, països, edats i nivells socials, però que hi ha aspectes que incideixen de forma específica 
en les migrades.  El material proposa reflexions al voltant d’aspectes com:  la distinció entre sexe i gènere, 
la identificació dels mites culturals i socials que justifiquen la violència masclista, la identificació de la 

violència masclista, les conseqüències de la violència masclista en les dones i les seves filles i fills, el procés 
de trencament i la recuperació.  
 
 

Objectius 
 

-  Analitzar la violència masclista des d’una visió intercultural. 
-  Donar a conèixer la situació de les dones migrades que pateixen violència masclista. 
- Facilitar eines pràctiques de detecció i d’intervenció davant de casos de maltractament a dones 

culturalment diverses. 
 

 

Continguts 
 

SESSIÓ 1. INTRODUCCIÓ I APROXIMACIÓ A LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 
 1. Glossari de conceptes bàsics. Posicionament vers la violència masclista.  
 2. Anàlisi de l’Impacte de la multiculturalitat en els processos de violència. Diferents formes de 

violència en l’àmbit de la parella i en l’àmbit comunitari. 
 3. Perspectiva intercultural i gènere. 
 4. Desenvolupament de competència intercultural com a eina de gestió de la diversitat. 

 5. Enfocament intercultural en l’abordatge de la violència masclista 
 
 
SESSIÓ 2. VULNERABILITAT DE LES DONES MIGRADES DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 1. Rumors i estereotips vinculats a la violència en dones migrades. 

 2. Principals factors de vulnerabilitat de les dones migrades davant la violència masclista . 
 3. Dones en situació de violència: Llei d’estrangeria , Plan de atención y prevención de la violencia de 

género en población extranjera inmigrante (2009-2012), Llei catalana 5/2008 del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista. 

 4. Similituds i diferencies en la  concepció de la violència i del maltractament des de la diversitat 
cultural. 

 



 

 

                                                                                                                                                                    
 
                  

 
 

 
 
 
SESSIÓ 3. EINES I ESTRATÈGIES PRÀCTIQUES D’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA AMB 

PERSPECTIVA INTERCULTURAL 
 1. Eines pràctiques i pautes per abordar la violència masclista, atenent les especificitats de les dones 

migrades. 
 2. Anàlisis de casos pràctics  i treball en grups. 
 3. Circuit Territorial de la Catalunya Central i Recursos específics. 
 
 
SESSIÓ 4. PREVENCIÓ I DETECCIÓ  

 1. Conclusions: detecció de necessitats i atenció psicosocial de la violència masclista en dones 
migrades.  

 2. Pautes per  a la prevenció i sensibilització de dones de diferents cultures . 
 3. Dinàmiques grupals. 
 

 

 
Metodologia 
 

La metodologia del curs és activa i participativa. Resulta de la combinació d’explicacions teòriques i la 
realització de dinàmiques a partir de les quals treballar els continguts plantejats. Així s’introduiran els 

diferents conceptes en cada sessió i es treballaran continguts a través d’activitats, exercicis i dinàmiques que 
podran ser individuals o grupals.  
 
Durant la formació es treballarà amb la presentació de casos pràctics i resolució dels mateixos, diferents 
dinàmiques de grup a partir del grup de treball a l’aula,  l’apropament a experiències pràctiques reals i 

desenvolupament de casos elaborats específicament per aquesta formació. 
 
La formació promourà a la vegada el treball amb xarxa, basat en el model del "Protocol Marc per a una 
intervenció coordinada contra la violència masclista". D’aquesta manera tenint en compte que els i les 
participants son membres d’un mateix circuit d’intervenció, es facilitarà que puguin treballar coordinadament 
durant la formació  i establir vincles de coordinació i cooperació posteriors. 
 

 

 
Persones destinatàries del curs 
 

Professionals de primer i segon nivell dels serveis socials. 

 

 
Docència 
 

La formació la impartirà Raquel González, Psicòloga i Coordinadora  del Servei Integral de Violència 
Masclista de la Fundació SURT, fet que ens aportarà coneixements i una experiència molt pràctica des de la 
seva trajectòria professional, en l’abordatge de situacions de violència masclista en dones migrades. 
 

 
 

Dades del curs 
 

 Dates: 14, 21, 28 de març i 4 d’abril de 2014 
 Lloc: Vic 
 Horari: De 10h a 14:30h 

 Durada: 18 hores 
 

 

 

Cost  
 

Aquesta activitat formativa té un cost de 182 € per alumne, que és finançat en la seva totalitat pel 

Departament de Benestar Social i Família. 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                    
 
                  

 
 

 
 
 
Certificat 
 

Les persones participants en aquest curs rebran una vegada finalitzi l’activitat un certificat d'assistència i 

aprofitament emès pel Departament de Benestar Social i Família en el marc del Programa de Formació per al 
personal del Sistema català de serveis socials.  
 
Per tenir dret a aquest certificat cal acreditar haver assistit, com a mínim, al 80% de l'activitat i haver 
efectuat els exercicis d'aprenentatge que s'efectuaran durant el curs. Per tal de justificar l'assistència, caldrà 
que les persones participants signin el full d'assistència en cadascuna de les sessions. 

 
 

 

On trobar més informació? 
 

Aquesta activitat formativa està gestionada per l’Institut Català de les Dones i el Gabinet Tècnic. Les dades 

de contacte són:  
 

• Consultes per correu electrònic: itorres@gencat.cat  
  gtformacio.bsf@gencat.cat 

 

• Consultes telefòniques: telèfons 93 495 16 31, 93 882 24 73, 93 882 24 74 
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