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A QUI S’ADREÇA EL CURS
Aquesta formació bàsica de l’Institut Balear de la Dona s’adreça a professio-
nals que treballen i interactuen dins de la xarxa de serveis d’atenció a dones 
víctimes de violències masclistes que volen fer aquesta formació inicial i 
bàsica, professionals que no han superat el test de coneixements per la 
realització del curs de formació “Atenció professional a les víctimes de 
violència masclista”, i persones que es volen formar en la matèria tant si 
treballen o no dins l’àmbit de la igualtat i violència masclista.

OBJECTIUS
L’objectiu central del curs és sensibilitzar i reflexionar sobre la igualtat entre 
dones i homes, conèixer la situació de les dones i homes en els diferents 
àmbits, comprendre els concepte bàsics i conèixer i reflexionar sobre les 
causes i les formes de la violència masclista.

MÉS INFORMACIÓ:
971 178 989 / 967 240 056        contacte@aulaibdona.es

ADMISSIÓ AL CURS I ORDRE DE PREFERÈNCIA
L’ordre de preferència per la realització de la formació serà:
1er Professionals que no han superat el test de coneixements per la   

 realització del curs de formació “Atenció professional a les víctimes de  
 violència masclista”.

2n L’ordre d’inscripció.

CONTINGUTS
Mòdul 0 Introducció a l’acció formativa. Primer contacte amb la    

 plataforma digital i la metodologia del curs.
Mòdul 1 Conceptes bàsics relacionats amb l’igualtat d’oportunitats entre  

 dones i homes. 
Mòdul 2 La participació social, política, la representació social i econòmica  

 entre dones i homes I. 
Mòdul 3 La participació social, política, la representació social i econòmica  

 entre dones i homes II.
Mòdul 4 Violència masclista.

La formació serà acreditada mitjançant la certificació de l’Institut Balear de la Dona.

El curs començarà el 23 de maig a l’aula virtual de l’IBDona, a la qual 
s’accedeix amb l’adreça de correu electrònic i la contrasenya proporcionades 
en el formulari de preinscripció.

Important: totes les persones acceptades al curs rebran un mail d’acceptació 
amb les instruccions i informació corresponents al procediment de 
confirmació i de renúncia al curs.

> Formació gratuïta
> Curs online de 15 hores
> Inici: 23 de maig del 2022
> Final: 12 de juny del 2022

Igualtat
i violència masclista

2a EDICIÓ PREINSCRIPCIONS
Es poden tramitar des del 16 de maig, a partir de les 08.00 h, fins al 19 de maig, 
a les 23.59h, a través de l’enllaç:

https://bit.ly/3Cm5AVk FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

C/ Aragó 26, 1r E - 07006 Palma
T 971 178 989
ibdona@ibdona.caib.es
http://ibdona.caib.es
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