VIOLÈNCIA MASCLISTA I PROTOCOL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ I L’ACTUACIÓ CONTRA LES SITUACIONS
D’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE, IDENTITAT DE GÈNERE I
ORIENTACIÓ SEXUAL, I ALTRES CONDUCTES MASCLISTES
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CALENDARI: Del 22 de novembre al 17 de desembre de 2021
Sessions síncrones:
26 de novembre de 10 a 12 h
1 de desembre, de 16 a 18 h
3 de desembre de 10 a 12 h
14 de desembre, de 16 a 18 h
15 de desembre de 16 a 18 h
16 de desembre, de 16 a 18h
SESSIÓ OSSMA PENDENT
PLACES: 75

Susana Fernández Llamazares

IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català i castellà

Lletrada Serveis Jurídics de la UB

DESTINATARIS
PAS i PDI de la Universitat de Barcelona, especialment persones integrants de les Comissions d’Igualtat de Centre,
comandaments, caps d’unitats i serveis, càrrecs acadèmics i administratius.

INTRODUCCIÓ
El compromís de tolerància zero de la UB i l’objectiu d’erradicar la violència i conductes masclistes compta amb una eina
fonamental de prevenció, atenció i intervenció com es el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la
detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i
altres conductes masclistes.
L’objectiu d’aquest curs es ampliar els coneixements necessaris per identificar i tractar les situacions de violència masclista,
així com la metodologia i procediment d’aplicació del Protocol vigent a la UB i les eines de bona praxi en la gestió dels casos.

OBJECTIUS
- Identificar i tractar les situacions de violència masclista
- Formar específicament en relació a la metodologia i procediment d’aplicació del Protocol vigent de la UB i conèixer
experiències de bona praxi.

CONTINGUTS
1. Marc conceptual
2. Que és l’assetjament
a. Definicions i elements principals
b. Figures afins a l’assetjament i conductes masclistes
3. Atenció i acompanyament a la víctima (Associació Conexus)
4. Marc legal i protocol UB
a. Procediment i fases del Protocol (Marta Ortega)
b. Normatives UB addicionals al Protocol: dret laboral i administratiu (Susana Fernández Llamazares).
c. Altres recursos i eines pràctiques en l’aplicació del protocol:
c.1. OSSMA (David Lucaya) Campus
c.2. Gabinet de Mediació (Dídac Villagrasa)
5. Gestió del protocol: taller pràctic

METODOLOGIA
El curs combina una part teòrica i una pràctica: amb el material del Campus Virtual per l’aprenentatge al ritme de la persona
inscrita i sessions virtuals programades.

AVALUACIÓ
Per acreditar el curs cal superar el qüestionari d’avaluació i assistir a un mínim del 80% d’hores de les sessions virtuals.

