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Sabadell, a 3 de setembre de 2018 

 

Benvolgut/da Director/a, 

Després de l’èxit de la primera edició, pionera arreu de l’estat, l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell mitjançant la seva Comissió de Violència de Gènere i Igualtat, 
posa a la seva disposició la segona edició del curs per a formadors sobre “ASPECTES 
JURÍDICS I PRÀCTICS DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA” adreçat inicialment a 
professors/es de secundària per tal de conscienciar, detectar i prevenir casos de 
violència masclista i també proporcionar-los eines, recursos i informació jurídica que 
els pugui ser d’ajuda per a dirigir als/a les joves que es trobin en aquestes situacions.  

L’indicat curs, que està estructurat en cinc sessions de tres hores cadascuna, 
l’impartiran diferents experts en la matèria, entre ells magistrats, mossos d’esquadra, 
psicòlegs, i advocats de prestigi, i tractarà la vessant jurídica, psicològica i pedagògica 
d’aquest tema malauradament tan actual, proporcionant eines amb la finalitat de 
poder instaurar una tasca de prevenció d’aquestes conductes que habitualment 
els/les mateixos/es joves no identifiquen com a perilloses ni molt menys delictives, així 
com també recursos pels casos en que dites conductes ja s’hagin produït ja sigui entre 
ells, com també dins les seves respectives famílies.  

Us animem a que feu extensiva aquesta informació a tots els professors i professores 
de secundària i en el seu cas també al psicòleg/a que tingueu adscrit al vostre centre, 
ja que a part de la necessitat de formació específica en aquest àmbit, és un curs molt 
interessant que ha estat homologat per 15h. de Formació Obligatòria i s’ofereix de 
forma totalment gratuïta.  

Adjuntem la fitxa i programa del curs on es detallen totes les sessions, on podreu 
comprovar que la primera d’elles està prevista per al proper 22 d’octubre, per la qual 
cosa hem preferit comunicar-vos aquesta oferta directament atesa la proximitat de 
dates i limitacions en l’aforament. 

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant 
l’adreça de correu electrònic vido@icasbd.org. 

Atentament, 

 

 

José Miguel García Gallego 

President de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell 
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Patrocina: 

 

 

Curs sobre orientació a formadors 
sobre aspectes jurídics i pràctics de la 

violència masclista  
2a. Edició 

	

Objectius 

Aportar eines metodològiques i continguts per identificar el llenguatge sexista i facilitar un espai de 
coneixement, informació i reflexió al professorat, per alertar-los dels riscos de la utilització d’un llenguatge 
sexista i excloent i dotar-los de recursos, eines i pràctiques lingüístiques no sexistes i inclusives, que ajudin a 
integrar la igualtat i l’equitat com a valors imprescindibles per assolir una societat igualitària i sense 
discriminacions. 

A més de traslladar aquests conceptes a les aules, essent capaços de detectar la violència masclista i poder 
així treballar la seva prevenció mitjançant la identificació del llenguatge sexista i excloent, entre d’altres, i 
dotant-los de recursos, eines i pràctiques lingüístiques no sexistes i inclusives que ajudin a integrar la igualtat 
i l’equitat com a valors imprescindibles per assolir una societat igualitària, sense discriminacions i lliure de 
violències.  

Destinataris 

Es tracta d’unes  jornades adreçades a tots els professionals de l’educació secundària i, en general, per a tots 

els i les professionals que tinguin o puguin tenir contacte amb situacions de violència masclista, per tal de 

dotar-los d’una eina per aprendre, conèixer i desconstruir el llenguatge, i que pugui convertir-se en un punt 

de trobada i de sortida d una campanya més amplia i permanent contra el llenguatge sexista i excloent.  

Calendari i horari 

Dates:   22/10/2018         Horari: de 16:30 a 19:30 h. 

29/10/2018  

05/11/2018  

12/11/2018  

19/11/2018 
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Programa 

 

Sessió 1ª: Aspectes jurídics: Fets penalment punibles, delictes, com actuar, on denunciar. 

Taller pràctic 

Sra. Carme Guil i  Sr. José Miguel Garcia 

Sessió 2ª: Delictes comesos mitjançant les xarxes socials. Fets constitutius de delicte. Actuació dels 
cossos policials. 

Taller pràctic 

Sra. Andrea García, Sr. Andrés Maestre i Sra. Marta Serra 

Sessió 3ª: La intervenció del Ministeri Fiscal i de l’Advocat. 

Taller pràctic 

Sr. Felix Martín, Sra. Laia Serra i Sra. Carme Sala 

Sessió 4ª: Llenguatge masclista i igualtat 

Taller pràctic 

Sra. Irene Yúfera i Sra. Natàlia Santandreu 

Sessió 5ª: Prevenció de la violència masclista i Eines i recursos per a docents. 

Taller pràctic 

Sra. Agnés Brossa i Sra. Yolanda Franch  

Metodologia 

La primera part de cada sessió serà teòrica, la segona part serà pràctica, amb activitats com debats 
comentaris de documentals, pel·lícules, curt-metratges, roll- plays, simulacions, jocs,... per tal de que els 
coneixements adquirits es puguin traslladar a les aules de forma dinàmica. 

Avaluació 

- Qüestionari de satisfacció de tots els assistents. 

- Participació a les diverses activitats. 

Requisits de Certificació 

- Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació. 

 - Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l'aprofitament i la transferència 
immediata. 
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Formadors/Equip docent 

Agnés Brossa Marí (Psicòloga) 2 hores 

Carme Guil Román (Magistrada) 2 hores 

Andrea  García González (Mossa d’Esquadra) 1 hora 

Andrés Maestre Salcedo (Magistrat) 1 hora 

Irene Yúfera Gómez (Filòloga) 2 hores 

Felix Martín González (Fiscal) 1 hora 

Laia Serra Perelló (Advocada) 1 hora 

José Miguel García Gallego (Advocat) 1 hora 

Natàlia Santandreu Gràcia (Advocada) 1 hora 

Yolanda Franch Crespo (Advocada)  1 hora 

Marta Serra Montlló (Advocada) 1 hora 

Carme Sala Picón (Advocada) 1 hora 

Inscripcions i informació 

 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. c. Lacy, 15. 08202 Sabadell. Tel. 93 726 53 55.  

A/e: vidosabadell@icasbd.org  
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