Objetius
Abordar conceptes i nocions bàsiques en Diversitat Sexual i Igualtat de
Gènere i incidir en aspectes específics d'aquest camp aportant eines per a
la detecció de casos de violència de gènere, així com per a facilitar una
primera atenció a les víctimes en situació de crisi.
Aprofundir en els aspectes de violència en general i violència de gènere i
les seues manifestacions, els factors de risc i els factors de protecció per a
situacions de violència (víctimes i agressors), indicadors i valoració de risc,
pautes per a l'entrevista amb víctimes de violència de gènere, elements que
dificulten la interposició de la denúncia, conseqüències de la violència
sobre les víctimes i la xarxa de recursos d'atenció a les víctimes de violència
de gènere, entre altres.

Destinataris:
Personal dels ajuntaments de
la Marina Alta pertanyents als
departaments de:
 Urbanisme

Inscripció
OBLIGATÒRIA I GRATUïTA
Les inscripcions podran realitzar-se
en el següent enllaç:

 Policia
 Esports
 Serveis socials

Lloc
Seu Universitària de la Marina
Universitat d’Aliaant

Segueix-nos en les xarxes:

Formulari d’inscripció

Més informació en (965733562)
seu.benissa@ua.es
PLACES LIMITADES

http://www.facebook.com/LaMarinaUA/
@SeuLaMarinaUA

C/ Puríssima, 57-59
03720 Benissa (Alacant)
Tel.: (+34) 96 573 3562
seu.benissa@ua.es
http://web.ua.es/seus/lamarina/

MÒDUL 1 - VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL:
PAUTES PER A LA SEUA IDENTIVICACIÓN, DETECCIÓ I ABORDATGE
María Concepción Torres Díaz
Dep. Dret Constitucional. Universitat d'Alacant. Advocada

SESSIÓ 2
ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

SESSIÓ 1
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
1.

2.

Introducció. Marc normatiu i conceptual.


Referència al marc normatiu actual.



Què és la violència de gènere?



El cicle de la violència de gènere.



Anàlisi de les especificitats d'aquest tipus de violència.

Abordatge: evolució i moment actual.


Saber com actual o a qui dirigir-se davant situació de
violència de gènere en l'àmbit de l'administració local.



Qüestions pràctiques: problemes i dificultats per a la seua
detecció. Abordatge des de l'administració.

1.

Introducció. Marc normatiu i conceptual.

2.

Definicions i delimitació dels tipus d'assetjament (sexual, per raó de
sexe i per orientació sexual).

3.

Diligència deguda: conseqüències i responsabilitat de les
administracions públiques en la prevenció, detecció i actuació
davant les situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i per
orientació sexual.

4.

Especificitats de l'assetjament discriminatori.

5.

Anàlisi des de la pràctica: evolució jurisprudencial.

6.

Protocol de Prevenció i Actuació enfront de l'assetjament sexual,
per raó de sexe i per orientació sexual.

7.

Principi d'actuació i béns jurídics protegits..

MÒDUL 2 - IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT AFECTIU-SEXUAL:
LA SEUA GESTIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Rocío Díez Ros
Dep. Didàctica General i Didàctiques Específiques i investigadora de l'Institut d'Estudis de Gènere. Universitat d'Alacant

SESSIÓ 3
IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT AFECTIU-SEXUAL
1.

Conceptes i nocions fonamentals sobre diversitat afectiu-sexual,
identitat de gènere i igualtat de gènere.

2.

Normativa bàsica sobre igualtat de tracte i no discriminació.

3.

Situacions de discriminació: per sexe, per gènere, per orientació

sexual i identitat de gènere.
4.

Actuacions, recursos i bones pràctiques per a
la no discriminació per motius de gènere i/o
diversitat afectiu-sexual

