Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Prevenció de la violència de gènere a la
Universitat de València.
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)

Curs / Curso

X Seminari / Seminario

Taller

Jornada

Grup de treball / Grupo de Trabajo
Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español X Valencià / Valenciano
Anglés / Inglés
Duració (hores) /Duración (horas)

20

Edicions (número) /Ediciones (número)

1

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

Horari / Horario

1ª

1/6/18

9:00 - 14:00

2ª

7/6/18

9:00 - 14:00

3ª

14/6/18

9:00 - 14:00

4ª

15/6/18

9:00 - 14:00

Lloc / Lugar

Aules Seminaris La Nau
Centre Cultural

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)

PAS/PDI
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa
Nom / Nombre

Coto Talens García

Breu CV / CV
breve

Llicenciada en Psicologia i Ciències de l'Educació. En l'actualitat
col·labora amb tot tipus d'institucions i organitzacions espanyoles
amb actuacions en desenvolupament, prioritzant dos eixos
fonamentals de treball: gènere i violència en les relacions.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Processos de dissociació.
Creació del vincle.
Síndrome de l'adaptació paradoxal
Claus per l'afrontament.
Recursos bàsics
La simetria en les relacions
Les relacions asimètriques
La creació de l'anomenat vincle pervers.
Protocol d'actuació davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit
de la Universitat de València

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
Formació i sensibilització sobre la violència de gènere i les estratègies de prevenció que hi ha
al nostre abast.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Asistencia, com a mínim, al 85% de les sesions presencials. Sesions presenciales dinàmiques
amb teoria i pràctica sobre el tema i treball en grup.
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