
29 de novembre i 13 de desembre de 2014
Centre Cívic Sant Martí · Barcelona 

Jornada de formació sobre

Socialització preventiva 

de la violència de gènere i del 

bullying als centres educatius

Associació de Professorat Odissea

Formació reconeguda pel Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Inscripció: http://goo.gl/yzlPiD

La participació en aquesta jornada tindrà un cost
de 10€ per docent funcionari i interí i de 6€ per
docent substitut

Jornada organitzada per:
Associació de professorat Odissea
http://odisseaeducacio.wordpress.com ||    

@odisseaeducacio

Centre Cívic

Sant Martí
C/Selva de Mar, 215  

Barcelona
https://goo.gl/maps/KfyP0

(Metro L2, parada Bac de 
Roda o Sant Martí)

Organitza:
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Programa · Ponents · Calendari · Avaluació

Programa:

� Violència contra les dones més enllà de la 

violència domèstica

� Violència 0 des dels 0 anys

� Amor romàntic i prevenció de la violència 

de gènere

� Quins nois tenen més èxit? Models 

d’atracció, doble moral i miratge de 

l’ascens.

� Noves Masculinitats Alternatives

� Participació de tota la comunitat

Ponents:

� Patrícia Melgar, professora de la Universitat de 
Girona, membre del consell editorial de la 
revista "Violence against Women".

� Elena Duque, professora de la Universitat de 
Girona, coordinadora del projecte “Miratge de 

l’ascens social i amor ideal. Noves propostes

preventives de la violència masclista"

Calendari:

8 hores presencials en dissabtes. 

� 4h. Primer dissabte: 29 de novembre

de 2014, de 9:30h a 14h. 

� 4h. Segon dissabte: 13 de desembre de 
2014, de 9:30h a 14h. 

2 hores mitjançant la participació en el 

debat on-line sobre els temes tractats a les 
sessions presencials

Pla d’avaluació:

L’avaluació es durà a terme a través de: 

� L’assistència a les dues sessions programades 

� La participació activa en el debat on-line

� Qüestionari on-line sobre la valoració de la 
jornada 


