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Presentació
L'Ajuntament d'Alaquàs, a través del Departament de la Dona i en el marc del seu I Pla d'Igualtat
Organitzacional aprovat en gener de 2017, ha dissenyat aquest Catàleg de Formació, que
incorpora una oferta formativa diversa en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes.
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans. Resultat d'això, és que les dones i els homes són iguals en
dignitat humana, i iguals en drets i deures, i per tant, que a més tinguen les mateixes oportunitats
de participació plena en totes les esferes de la vida per a poder desenvolupar plenament les
seues capacitats.
El ple reconeixement de la igualtat formal davant de la llei, inclús havent comportat, sens dubte,
un pas decisiu, ha resultat ser insuficient. És per això, que resulta necessari, continuar treballant
per a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta,
per raó de sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb la finalitat d'eliminar els
obstacles i estereotips socials que impedeixen aconseguir-la.
L'èxit de la igualtat real i efectiva en la nostra societat requereix del compromís de totes les parts,
però sobretot com estableix l'articule 9.2 de la Constitució Espanyola, correspon als poders
públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què
s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i
social.
Els Ajuntaments són les administracions públiques més pròximes a la ciutadania, per aquest
motiu, el paper que exerceixen els ens locals és fonamental en la construcció de societats més
justes i igualitàries.
L'Ajuntament d'Alaquàs ha estat sempre compromés amb la igualtat de gènere. Les polítiques
d'igualtat de gènere han format part dels seus senyals d'identitat com a institució pública i del
compromís polític, quelcom que es posa de manifest en el treball desenvolupat i coordinat pel
Departament de la Dona i que ha aportat una visió transversal i completa de la igualtat al municipi
d'Alaquàs.

Amb l'aprovació del Pla d'Igualtat es pretén ampliar l'àmbit d'actuació i contribuir a aconseguir la
igualtat en el municipi d'Alaquàs, a través d'accions concretes de sensibilització i formació en
gènere dirigides a tots els nivells, ja siguen serveis municipals o generals, o altres entitats,
organitzacions, associacions, centres de formació i de salut, així com a les empreses del municipi,
sempre que ho sol·liciten.
Aquestes accions per tant, són una ferramenta necessària en la implementació de la perspectiva
de gènere de manera transversal, sent un dels instruments necessaris per a aconseguir la igualtat
real entre homes i dones en tots els àmbits.
En les següents pàgines, es descriu la metodologia de treball que es va a emprar en la docència
de les accions formatives així com els distints cursos que s'ofereixen.

Metodologia
L'Ajuntament d'Alaquàs posa a disposició de la formació els recursos tant
humans com materials que es necessiten per al seu adequat desenvolupament,
aportant tant el material de suport per a l'alumnat com els recursos audiovisuals i les
instal·lacions necessàries.
L'oferta formativa que es planteja en aquest catàleg és presencial i es
caracteritza en línies generals per emprar una metodologia expositiva quant a la
presentació dels continguts de cada acció formativa i participativa en el fet que es
planteja com una formació molt pràctica i que fomenta el treball col·laboratiu.
Aquest enfocament permet per un costat adquirir coneixements en l'àmbit de
la igualtat i d'un altre, reflexionar sobre la importància d'aplicar la perspectiva de
gènere i la promoció de la igualtat en l'entorn social que ens envolta.

A continuació apareix descrita de manera més concreta la metodologia presencial que es va a
utilitzar:


S'adaptarà a la realitat de cada col·lectiu de participants.



Es visionaran continguts audiovisuals vinculats amb la temàtica de cada acció formativa.



Es realitzaran dinàmiques d'aula que fomenten la participació i comunicació entre les
persones participants.



Es llegiran articles i notícies d'actualitat que versen sobre els continguts de cada curs, per
al seu posterior anàlisi i debat grupal, de manera que permeta reelaborar nous models de
relació i convivència.



Es plantejaran activitats, individuals o grupals, que posteriorment es presentaran al grup
per a la seua reflexió.



S'exposaran casos i exemples reals de situacions vinculades amb el contingut tractat.
vinculades amb el contingut tractat.

Oferta Formativa
L'oferta formativa que recull aquest catàleg és orientativa, per la qual cosa es poden adaptar els
programes formatius i la duració dels cursos a les necessitats del col·lectiu de participants.
Amb aquesta formació es pretenen adquirir i reforçar coneixements en l'àmbit de la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, modificar actituds, desenvolupar noves habilitats i
competències, així com construir formes diferents de relacionar-nos més igualitàries.
En les següents pàgines s'arrepleguen 10 accions formatives sota els títols següents:

Sensibilització en
Igualtat d'
Oportunitats

Apoderament i
desenvolupament
personal

Qüestions pràctiques sobre
prevenció de l'assetjament

Coeducació

Prevenció de la violència
masclista de gènere

Conciliació i
corresponsabilitat

Com elaborar un Pla d'
Igualtat

Gestió de RRHH amb
perspectiva de gènere

Seguiment i Avaluació de
Plans d'Igualtat

Comunicació i LLenguatge i
imatges no sexistes

Sensibilització en
Igualtat d’Oportunitats

Contingut
Conceptes en matèria d'Igualtat d'Oportunitats
Marco Social segons Indicadors Quantitatius Públics
Normativa aplicable en l'àmbit de la Igualtat
La importància de la Igualtat d'Oportunitats

Durada
5 hores

Objectius
Reflexionar sobre la
necessitat de
canviar els patrons
de conducta
establerts que
modifiquen
l'existència dels
rols i estereotips de
gènere

Adquirir nous
coneixements en
l'àmbit de la
Igualtat
d'Oportunitats
entre dones i
homes

Mostrar la realitat
social de dones i
homes en distints
àmbits de la vida

Donar a conéixer la
normativa legal
que regula la
igualtat entre
sexes, així com els
beneficis que es
poden aconseguir
després de la seua
aplicació

Qüestions Pràctiques sobre
Prevenció de l’Assetjament

Contenido
Aclarint conceptes: Assetjament sexual, Assetjament per Raó
de Sexe i Assetjament Moral
Característiques de cada tipus d'assetjament
Tipus d'assetjament en funció de les persones que
l'exerceixen
Com actuar davant d'una situació d'assetjament
Normativa legal espanyola
Procediments d'actuació
Mecanismes de prevenció

Durada
4 hores

Objectius
Aclarir i dissipar
dubtes respecte a
quines conductes
es consideren
assetjament sexual,
assetjament per raó
de sexe i
assetjament moral

Orientar sobre què
fer en el suposat
cas de ser víctima
d'una situació
d'assetjament

Donar a conéixer la
normativa legal
existent a nivell
espanyol que
regula els distints
tipus d'assetjament

Mostrar els distints
procediments
existents en
matèria de
prevenció i
actuació de
l'assetjament

Prevenció de la Violència
Masclista o de gènere

Contingut
Consideracions prèvies: desigualtat de gènere, discriminació,
discriminació positiva, àmbits i dades estadístiques de la
desigualtat de gènere
Què és la violència, tipus i cicle
Conseqüències de la violència de gènere
Llei integral contra la Violència de Gènere
Mesures, suport i recursos per a les víctimes

Durada
4 hores

Objectius
Conéixer les
causes que
generen les
desigualtats entre
dones i homes
desencadenants de
la violència

Proporcionar
orientacions per a
la detecció i
prevenció de
situacions de
violència de gènere

Donar a conéixer
els recursos
existents per a les
víctimes de
violència de gènere

Promoure el
posicionament
individual i
col·lectiu enfront de
la violència de
gènere a través de
la sensibilització

Com elaborar un Pla d’Igualtat

Contingut
Normativa legal
Què és un Pla d'Igualtat
Beneficis després de la implantació d'un Pla d'Igualtat
Fases del pla de treball
Reconeixements públics en matèria d'igualtat

Durada
5 hores

Objectius
Proporcionar
orientacions
pràctiques en
l'elaboració del
Diagnòstic de la
Situació d'Igualtat i
del Pla d'Igualtat

Donar a conéixer
les ferramentes
necessàries per a
l'elaboració tant del
Diagnòstic com del
Pla d'Igualtat

Incorporar la
perspectiva de
gènere en la
política corporativa
i en els diferents
processos de
gestió existents

Introduir el
concepte d'acció
positiva com una
mesura per a
corregir
desigualtats de
gènere detectades
a través del
diagnòstic

Seguiment i Avaluació de Plans
d’Igualtat

Contingut
Per a què servixen les ferramentes de seguiment i avaluació
del Pla d'Igualtat?
Orientacions per a elaborar un Reglament de Funcionament
de la Comissió d'Igualtat
Ferramentes de seguiment
Avaluacions intermèdies
Avaluació final

Durada
5 hores

Objectius
Sensibilitzar sobre
la importància de
portar al dia el
seguiment de les
accions
contingudes en el
Pla d'Igualtat

Donar a conéixer
les ferramentes
necessàries per a
realitzar el
seguiment anual
del Pla d'Igualtat

Mostrar exemples
de bones
pràctiques en
matèria de
seguiment i
avaluació

Instruir en
l'elaboració dels
Informes de
Seguiment i
Avaluació
Intermedis i Anuals

Apoderament i
Desenvolupament Personal

Contingut
Estratègies per a l'apoderament
Com augmentar l'autoestima
Algunes habilitats emocionals:
Lideratge
Resolució de conflictes
Negociació

Durada
5 hores

Objectius
Apoderar a les
dones

Incidir en la
necessitat
d'incrementar la
participació de les
dones en la presa
de decisions

Potenciar el
desenvolupament
personal de les
dones a través de
l'adquisició de
noves habilitats

Reflexionar sobre
la desigualtat de
gènere i la
identificació
d'obstacles en el
desenvolupament
de les dones

Coeducació

Contingut
Aclarint conceptes
Com s'aplica la coeducació?
Comunicació no sexista en l'aula
Ruptura de rols i estereotips de gènere

Durada
5 hores

Objectius
Sensibilitzar sobre
com les
desigualtats de
gènere tenen
conseqüències
sobre el
desenvolupament
personal en la
infància

Potenciar el
desenvolupament
integral de la
infància des de la
prevenció a través
de l'educació

Incorporar la
perspectiva de
gènere en les
activitats
educatives i la vida
quotidiana

Afavorir
l'eliminació dels
rols i estereotips
de gènere

Conciliació i Corresponsabilitat

Contingut
Conceptes bàsics en matèria de conciliació
Normativa legal
Marc social
Bones pràctiques
Coresponsabilitat/Repartiment equitatiu de responsabilitats
familiars

Durada
5 hores

Objectius
Definir conceptes
bàsics que ens
ajuden a entendre
la naturalesa de la
conciliació

Mostrar la
normativa legal
que regula la
conciliació en el
nostre àmbit
comunitari

Oferir exemples de
bones pràctiques
en matèria de
conciliació

Fomentar la
coresponsabilitat en
la llar i el repartiment
equitatiu de tasques

Gestió de RRHH amb Perspectiva
de Gènere

Contingut
Conceptes bàsics en matèria d'Igualtat vinculats a la gestió
de RH
Normativa legal
La importància de la inclusió de la Igualtat d'Oportunitats en
la política corporativa i de RRHH
Pla d'Igualtat: Àrees d'Intervenció vinculades a la gestió dels
RRHH
Processos de gestió de personal amb perspectiva de gènere

Durada
5 hores

Objectius
Sensibilitzar sobre
la importància de la
inclusió de la
perspectiva de
gènere en els
processos de
gestió de RRHH

Informar sobre el
Pla d'Igualtat i la
seua importància
en la
incorporació de
la perspectiva de
gènere en els
distints
processos de
personal

Donar a conéixer
els distints
processos de
gestió de personal
que es poden
implementar des
d'un enfocament de
gènere

Mostrar
ferramentes de
gestió de personal
amb perspectiva de
gènere

Comunicació i LLenguatge
Imatges no Sexistes

i

Contingut
Vocabulari bàsic
Què ha perpetuat l'ús sexista del llenguatge?
Principals manifestacions de sexisme i androcentrisme
Estratègies per a combatre sexisme i androcentrisme

Durada
4 hores

Objectius
Sensibilitzar sobre
la importància
d'utilitzar un
llenguatge i imatges
no sexistes com a
instrument de canvi
social en matèria
d'igualtat

Conéixer les
diferents
manifestacions del
sexisme i
androcentrisme en
el llenguatge

Proposar
recomanacions per
a combatre el
llenguatge i
imatges sexistes

Oferir exemples
d'expressions en
què s'utilitza un
llenguatge inclusiu

Dades de contacte
Ajuntament d’Alaquàs
Departament de la Dona
Edifici Olivar II
Avenida País Valencià, s/n
Telf. 96 151 94 01
milasocuellamos@alaquas.org

