PROGRAMA DEL CURS – NOVEMBRE 2017
Grup matins
MÒDUL 1: El dret d’asil, violències de gènere i eines de protecció internacional.

Sessió 1: Dimarts 7 (10h - 14h)
10h Benvinguda i presentació. (Antigona i SURT)
●
●

Presentació del curs i dels projectes on s’emmarca.
Explicació dels mòduls i sessions.

10’30h Dret d’asil des d’una perspectiva de gènere. Casos pràctics. (CCAR)
12’20h Descans.
12’40h Marc jurídic de l’asil i el refugi. (Antigona)
●
●

El règim de fronteres de la Unió Europea
Regulació i procediment d’asil en el context espanyol i català

Sessió 2: Dimecres 8 (10h - 14h)  REPROGRAMADA Dimarts 14
10h De la violència de gènere a les violències masclistes. (SURT)
●
●
●
●

Aproximació conceptual a la violència de gènere. Recorregut del concepte i definició de la
violència de gènere com a problema social.
Tradicions teòriques de la violència de gènere. Teoritzacions feministes.
Discursos sobre violències de gènere.
Models i marcs interpretatius de polítiques públiques en matèria de violències de gènere.

11’50h Descans.
12’10h Drets de les dones i marc jurídic de la violència. (Antigona)
●
●
●

Violències masclistes i vulneracions de drets fonamentals. Marc jurídic (eines en l’àmbit
internacional, estatal i català).
Diversitat de les violències masclistes: violència sexual, agressions i abusos sexuals a la infància,
violència i LGTBIQ, femicidi i feminicidi, assetjament sexual i per raó de sexe, tràfic de persones,
mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats.
Especial atenció a les mutilacions genitals femenines i els matrimonis forçats.

MÒDUL 2: Contextos migratoris i rols de gènere des d’una perspectiva
interseccional.
Sessió 1: Dimarts 14 (10h - 14h)  REPROGRAMADA Dimecres 22
10h La situació de l’asil a la província de Barcelona. (Antigona)
●
●

La nova realitat de l'asil a la província de Barcelona. Evolució i situació actual.
Principals perfils de persones demandants de protecció internacional.

11’50h Descans.
12’10h Rutes migratòries i contextos d’exilis. (Antigona)
●

Rutes migratòries i problemàtiques específiques de les dones migrants i demandants d'asil
durant els trajectes.

●

Conflictes i causes de persecució en països d'origen de persones migrants i refugiades. Especial
esment a la situació de les dones.

Sessió 2: Dimecres 15 (10h - 14h)
10h Relacions de poder des d’una perspectiva interseccional: reflexió des de la
intervenció social. (I) (SURT)
●

Marc teòric: recorregut històric del concepte d'interseccionalitat, interseccionalitat com a teoria de
les relacions de poder, eixos de diferenciació.

11’50h Descans.
12’10h Relacions de poder des d’una perspectiva interseccional: reflexió des de
la intervenció social. (II) (SURT)
●

Dinàmica participativa: Conseqüències per a la intervenció social. Reflexió des de la pròpia
pràctica interventora. Agencia, participació i incidència.

MÒDUL 3: Caixa d’eines de suport tècnic per a la detecció i l’abordatge de les
violències en dones refugiades.
Sessió 1: Dimarts 21 (10h - 14h)  REPROGRAMADA Dimarts 28
10h Detecció de la violència i abordatge de les violències des d’una perspectiva
transcultural (I) (IRIDIA)
●
●

Indicació de signes de violència
Detecció senyals de trauma: el trauma complex.

11’50h Descans.
12’10h Detecció de la violència i abordatge de les violències des d’una
perspectiva transcultural (II) (IRIDIA)
●
●

Indicadors – Directrius - Protocols
Eines pràctiques per a la contenció emocional i criteris de derivació. Kit d’emergència per a
professionals. Primers auxilis psicològics per a no psicòlegs.

Sessió 2: Dimecres 22 (10h - 14h)  REPROGRAMADA Dimarts 21
10h Tràfic de persones i dret d’asil.
(SICAR)
11’50h Descans.
12’10h Intervencions davant casos de tràfic de persones.
(SICAR)

MÒDUL 4: Bones pràctiques i intervencions transculturals per a la gestió i
derivació de casos.

Sessió 1: Dimarts 28 (10h - 14h) REPROGRAMADA Dimecres 29

10h Bones pràctiques d’intervenció en violència de gènere amb dones migrades
i refugiades al context europeu. (I) (SURT)
11’50h Descans.
12’10h Bones pràctiques d’intervenció en violència de gènere amb dones
migrades i refugiades al context europeu. (II) (SURT)
Sessió 2: Dimecres 29 (10h - 14h) REPROGRAMADA Dimarts 5 desembre
10h Intervencions transculturals orientades a la comunitat (IRIDIA)
●
●

Prevenció d’estereotips i prejudicis: percepcions, arquetips i imaginari col·lectiu
Consciencia sociocultural i eines per a una comunicació transcultural assertiva.

11’50h Descans.
12’10h Eines per a la cura d’equips de professionals en l’ambit social (IRIDIA)
●
●

Supervisió dels equips d’atenció
Prevenció de l’estrès “burnout” i del trauma secundari.

