
Del dilluns 4 de juliol 
al dimecres 6 de juliol de 2016 

A l’Escola Mediterrani de Camp Clar (Tarragona) 

Socialització preventiva  
de la violència de gènere i del  
bullying als centres educatius  

Associació de Professorat 
Odissea 

Associació de professorat Odissea 

http://odisseaeducacio.org      

     @odisseaeducacio 

Organitza: 
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Escola Mediterrani  

C/Riu Ter, s/n, 43006 Camp Clar (Tarragona) 
http://goo.gl/x3GKkQ 

 

Curs de formació 

Amb la col·laboració de:  

http://odisseaeducacio.org/
http://www.twitter.com/#!/odisseaeducacio
http://www.twitter.com/#!/odisseaeducacio
http://goo.gl/x3GKkQ
http://goo.gl/x3GKkQ


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 

 Com actuar davant la violència i el bullying als 

nostres centres educatius? 

 

Calendari: 

 12 hores presencials, del dilluns 4 al dimecres   

6 de juliol, de 10h a 14h.  

 3 hores de lectura (a casa) i participació a la 

Tertúlia Pedagògica Dialògica que farem de 

manera virtual sobre els temes tractats a les 

sessions presencials.  

Pla d’avaluació: 

L’avaluació es durà a terme a través de:  

 L’assistència a les tres sessions programades.  

 La participació a la Tertúlia Pedagògica Dialògica 

a través del fòrum virtual.   

 Qüestionari on-line sobre la valoració de la 

jornada i de la lectura realitzada.  Inscripció: 
Cal fer la inscripció aquí http://goo.gl/g3dkjB 

abans del 17 de juny de 2016 

 

Reconeixement:  
Formació (15 hores) reconeguda pel 

Departament d’Ensenyament  

de la Generalitat de Catalunya  

Preu:  
La participació en aquest curs tindrà un cost 

de 10€ per docent funcionari i interí, i de 6€ per 

docent substitut. 

Núm. de compte: 1491 0001 2520 8670 9322 

Concepte: NOM COGNOMS CURS JULIOL 2016 

http://goo.gl/g3dkjB

