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La violència masclista: 

conceptes bàsics i abordatge des de la Universitat de València 

Destinataris: 

PAS/PDI 

Modalitat: 

Mixta 

Llengua: 

Espanyol/Valencià 

Duració: 

20 h (6 + 14) 

Destinataris: perfil professional 

PAS i PDI de la Universitat de València. 

Calendari de realització 2a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 20/09/2021 10:00 - 11:30 

En línia 

2a 27/09/2021 

10:00 - 11:00 3a 04/10/2021 

4a 18/10/2021 

5a 25/10/2021 10:00 - 11:30 

Formació síncrona i asíncrona 

 

Professorat responsable 

Isabel Núñez Ruiz 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València, especialista en atenció 

psicològica a dones en situacions de violència masclista. 

Ha treballat durant 20 anys en recursos atencionals psicosocials, així com en la clínica 

privada. Actualment treballa com a psicòloga a la Unitat d’Igualtat de la UV. 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Comprendre les dimensions i complexitat del problema. 

Identificar aquesta violència al nostre voltant. 

Conèixer els diferents models que expliquen les causes i el manteniment de la violència masclista. 

Accedir a recursos i abordatges que tenim al nostre abast per previndre i intervener la violència masclista. 

CONTINGUTS 

1. Conceptos bàsics. 

2. Models explicatius. 

3. El proces de la violencia masclista i les seues conseqüències. 

4. Abordatges. Què es pot fer?. 

Competències que es desenvoluparan 

 Major consciència sobre el problema de la violència masclista. 

 Comprensió més ampla. 

 Identificació d’aquesta violència en situacions concretes. 

 Accés a recursos i informació en matèria de prevenció i intervenció. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Superar un qüestionari setmanal i entregar una reflexió personal final. 

Assistència al 85% de les hores síncrones o presencials, visualització del 100% dels continguts en línia i la 

superació de les proves d'avaluació fixades. 
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