Curs de formació

per a l’aplicació de la perspectiva de gènere
en contextos de violències contra les dones

Objectiu|
Metodologia| Presencial
Hores| 20 hores

Formar en la teoria del sexe - gènere, les normatives
d'igualtat entre dones i homes, la perspectiva de
gènere i les violències que s'exerceixen contra les

Dates| octubre 2018

dones per a què els equips professionals puguen

Tots els dimecres del mes d’octubre de 16 a 20 hores

oferir un servei de qualitat així com un tractament

Lloc| Universitat Jaume I

adequat

Sala de premsa - Edifici de Rectorat - Planta baixa.

en

els

processos

que

hauran

de

desenvolupar en matèria de violències contra les
dones.

Dirigit a|
Professionals de la judicatura, fiscalia, advocacia, salut i educació. Sol·licitada homologació 20 hores IVAP.
Estudiantat de l’UJI i en especial de les branques jurídiques, sanitàries i d’educació. Reconeixement per 1 ECTS per a
l’alumnat UJI.

Avaluació i certificació|
L'assistència a un mínim del 85 % del curs donarà accés a un certificat expedit per Fundació Isonomia - Unitat
d'Igualtat de la Universitat Jaume I de Castelló.

Inscripció| Gratuïta. Formalitzar la inscripció a través de l’enllaç: http://inscripcio.uji.es
Accedir a la Unitat d'Igualtat i triar el curs entre les activitats ofertades.

Coordinació| Mercedes Alcañiz. Professora de Sociologia i Directora de la Unitat d’Igualtat de l’UJI i
M. José Senent. Professora de Dret Privat i Vicepresidenta de la Fundació Isonomia de l’UJI.

Programa i calendari|
Curs de formació per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en contextos de violències contra les dones

SESSIÓ 1

03/10/2018

Conferència magistral

La perspectiva de gènere en el tractament dels delictes de violències contra les dones
Susana Gisbert Grifo. Fiscal especialitzada en violència de gènere, portaveu de la
Fiscalia Provincial de València

16:00 h.

Anàlisi de la violència contra les dones des de la Sociologia del Gènere
Mercedes Alcañiz Moscardó. Professora titular de Sociologia i directora de la Unitat
d'Igualtat de la Universitat Jaume I de Castelló

SESSIÓ 2
Protocols d'intervenció amb dones víctimes de violència de gènere i la seua importància
en l'efectivitat de les normes i lleis vigents. Recursos i eines per millorar l'atenció i la
qualitat dels equips professionals

18.00 h.
10/10/2018

16:00 h.

Lydia Gómez Valverde. Supervisora de diferents equips de treball de centres d'acollida
i serveis especialitzats d'atenció per a dones víctimes de violència de gènere a Madrid

La igualtat de dones i homes en l'agenda política. Context normatiu i polítiques
d'igualtat, transversalitat i mesures d'acció positiva
Julia Sevilla Merino. Professora honorària de Dret Constitucional de la Universitat de
València

SESSIÓ 3

18:00 h.

17/10/2018

Conferència magistral

Marc normatiu específic sobre les violències contra les dones
Fernando de Lousada Arochena. Magistrat especialista de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Galícia

Les manifestacions de la violència de gènere i masclista: marc teòric i conceptual
Mª José Ortí Porcar. Psicòloga i coordinadora de la Fundació Isonomia de la Universitat
Jaume I de Castelló

SESSIÓ 4
Mesures de protecció social a dones víctimes de violència de gènere des de l'àmbit
laboral
Mª Ángeles Moraga García. Advocada i professora de Dret Constitucional de la
Universitat d'Alacant

16:00 h.

18:00 h.

24/10/2018

16:00 h.

Violència de gènere, una mirada des de les associacions de dones
Marcela Jabbaz Churba. Sociòloga i professora de la Universitat de València en
Mètodes i Tècniques d’investigació i en l’Estudi Sociològic des de la Perspectiva de
Gènere.

SESSIÓ 5
La violència contra les dones i altres violències en base al gènere als mitjans de
comunicació
Mª José Gámez Fuentes. Catedràtica en Comunicació Audiovisual i Publicitat de la
Universitat Jaume I de Castelló

La legislació autonòmica valenciana sobre la violència de gènere i contra les dones.
Polítiques públiques sobre les violències contra les dones
Matilde Pallarés Castellet. Advocada del Centre Dona 24 hores de Castelló

18:00 h.

31/10/2018

16:00 h.

18:00 h.

