
INSCRIPCIONS
Es poden tramitar des del 13 d’octubre, a partir de les 12.00 h, fins al 19 d’octubre a les 23.59 h
prement sobre el següent enllaç:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Aquest curs d’especialització de l’Institut Balear de la Dona s’adreça a professionals que duen a terme
la seva intervenció en l’àmbit de serveis socials, psicològic, de salut, de la seguretat o judicial que,
des de qualsevol nivell professional, puguin intervenir en la detecció, prevenció i/o l’atenció a les
víctimes de violències sexuals.

A QUI S’ADREÇA EL CURS

L’objectiu central del curs és sensibilitzar i capacitar el personal funcionari i laboral de l’Administració
Pública i a professionals dels àmbits de serveis socials, educatiu (personal docent), sanitari, laboral, de
la seguretat o judicial, que pugui intervenir en les distintes fases del procés en què es pot trobar immersa
una víctima de violència masclista, a fi de millorar la detecció del problema i l’atenció de les víctimes.

OBJECTIUS

Es tindrà en compte que hi puguin assistir professionals dels distints `àmbits d’intervenció
i l’ordre d’inscripció.

ADMISSIÓ AL CURS I ORDRE DE PREFERÈNCIA

MÉS INFORMACIÓ

Podeu contactar amb el Servei de gestió i seguiment de projectes.

Pedrona Isern Cañellas pisern@ibdona.caib.es i/o Susana Ortega Merino.

Telèfon 9711 78 989

Mòdul 1 Introducció. Contextualització i conceptualització de les violències sexuals*. 5 hores.

Mòdul 2 Actuacions professionals segons els àmbits d’intervenció*. 25 hores.

Mòdul 3 Anàlisi de les violències sexuals i especificitats**. 10 hores.

Mòdul 4Normativa, plans i protocols. Recursos i xarxa d’atenció en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma**. 10 hores.

* Mòdul en línia ** Mòdul presencial

CONTINGUTS

PALMA I
2 i 5 de novembre i 1 i 2 de desembre.
Horari: de 16.00 h a 21.00 h.
Lloc: Per determinar.

PALMA II
8 i 11 de novembre i 9 i 10 de desembre.
Horari: de 16.00 h a 21.00 h.
Lloc: Per determinar.

MAÓ
17 i 18 de novembre i 13 i 14 de desembre.
Horari: de 16.00 h a 21.00 h.
Lloc: Per determinar.

EÏVISSA
15 i 16 de novembre i 15 i 16 de desembre.
Horari: de 16.00 h a 21.00 h.
Lloc: Per determinar.

DATES, HORARI I LLOC DE LES SESSIONS PRESENCIALS SEGONS L’EDICIÓDATES, HORARI I LLOC DE LES SESSIONS PRESENCIALS SEGONS L’EDICIÓ

Important: l’assistència a les quatre sessions presencials és obligatòria i no es pot recuperar, ni tan sols
amb una causa justificada.

CURS SEMIPRESENCIAL 50 hores (20 hores presencials i 30 hores en línia)
INICI CURS: 22 d’octubre del 2021
FINAL CURS: 17 de desembre del 2021
EDICIONS: 4 edicions. Dues a Palma, una acció formativa a Maó i una altra a Eïvissa

Curs especialitzat adreçat a professionals que duen a terme intervencions de
detecció, prevenció i atenció a víctimes de violències sexuals.
El curs començarà el 22 d’octubre accedint a l’aula virtual de Concilia2, a la qual s’accedeix amb
l’usuari i la contrasenya proporcionades per correu electrònic en el mail d’acceptació, una vegada
formalitzada la matrícula.

Enllaç https://formacion.concilia2.es/

ACCIÓ FORMATIVA

VIOLÈNCIES SEXUALS
FORMACIÓ GRATUÏTA

C/ Aragó 26, 1r E - 07006 Palma
T 971 178 989
ibdona@ibdona.caib.es
http://ibdona.caib.es

/institutbaleardeladona
@IB_Dona
@ib_dona
www.aula.ibdona.caib.es

https://docs.google.com/forms/d/13FOTc0KtA4GeUl-FcDnuDrxuoboDJkvSutcEtFyrnPA/edit
https://formacion.concilia2.es/

