
 

 

    

LA PERSPECTIVA DE 

GÈNERE EN L’ACCIÓ 

SOCIAL 

 
La incorporació social és un procés que ha de comportar un canvi que tingui conseqüències 

en la vida d'aquells grups socials que havien estat deixats al marge de la presa de decisions; 

en aquest cas les dones. Aquest canvi suposa també una modificació en la relació establerta 

entre ambdues parts. Cada dia se succeeixen aquestes actuacions de desvinculació social 

(voluntària o forçosament), de manera que els agents socials han de prendre cartes en 

l'assumpte i començar a intervenir al respecte. Així, amb aquest curs, es pretén incorporar la 

perspectiva de gènere als projectes d'acció social. 

Objectius: 

- Reflexionar sobre la qüestió de gènere 

- Conèixer els micromasclimes presents en el llenguatge i en l’àmbit quotidià 

- Incorporar la perspectiva de gènere als projectes d’acció social 
 

Programa: 

1. Rols i estereotips de gènere 

2. Àmbits de desigualtat 

3. Els micromasclismes en la vida quotidiana 

4. Elements de la perspectiva de gènere 

Metodologia: 

- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic, xat... 

- Tutorització i atenció personalitzada. 

- Avaluació continuada mitjançant les activitats periòdiques i final. 

 

Formador/a: Montserrat Sánchez, educadora social i formadora de l'àmbit social i empresarial des de fa 

més de 10 anys. 

 

Destinataris/àries: professionals de l'àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, treballadors/es socials, 

pedagogs/gues, professors/es, ...), estudiants i qualsevol persona interessada en el tema. 

 



 

 

Dates: 

Activitat amb inscripció oberta.  

 

Idioma: català/ castellà (a escollir pel/la alumne/a) 

 

Condicions: 

Durada: 20 hores. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat 

aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original. 
Preu: 55€ (47€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació 

de la situació). 

Forma de pagament: ingrés o transferència bancària en el compte indicat. 

Certificació: certificat de realització i aprofitament de Serveis Formatius L'Om. 

 


