


CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

2

“(RE) CONÈIXER, PARLAR I 
ACTUAR davant LA 
VIOLÈNCIA SEXUAL A 
L’ESPORT”

Dra. Pedrona Serra

Formació 3:



FORMACIÓ 3 / OCTUBRE-NOVEMBRE 2021

3

Info “(RE) CONÈIXER, PARLAR I ACTUAR davant LA VIOLÈNCIA SEXUAL A L’ESPORT”

Data: 27/10/21

Data límit: 
26/10/21

25 places 
màxim

Visita web Inscriu-te!

Horari: 18h a 
20h

Duració: 2h +2h 
treball autònom

Gratuït

• 1a jornada On-line:

Data: 6/11/21 Horari: 9h30 a 
13h30

Duració: 4h 

• 2a jornada Presencial:
Lloc: Escola Catalana de 
l’Esport (edifici docent)

Certificació de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/506/Re-coneixer-parlar-i-actuar-davant-la-violencia-sexual-a-l-esport/
http://cebllob.org/violencia-sexual-esport/
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/506/Re-coneixer-parlar-i-actuar-davant-la-violencia-sexual-a-l-esport/
https://goo.gl/maps/Ei1xgrywZiDV4sqv9
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Introducció
 

 

El curs, finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de 
Igualdad mitjançant la Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género (Pacte d’Estat contra 
la Violència de Gènere PEVG 2021), està organitzat 
pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya amb la col·laboració del Consell Espor-
tiu del Baix Llobregat. 

L’objectiu és donar a conèixer i reconèixer les 
diverses formes de manifestació de les vi-
olències sexuals, quines són les situacions 
de risc en contextos esportius i proposar 
actuacions poden dur a terme les entitats 
i professionals, tant per prevenir i detec-
tar casos de violència sexual en l’esport, 
com per abordar-les, amb la voluntat de 
trencar el silenci i revertir el tabú que hi 
ha sobre aquest tema.

Revisarem quines són les entitats de 
suport i referència i s’establiran pautes i 
recomanacions per intervenir quan es pro-
dueixi una situació de violència sexual que 
afecti homes, dones, joves o infants espor-
tistes.
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Objectius
• Conèixer que les violències sexuals en 
l’esport existeixen.

• Identificar les violències sexuals en 
l’esport.

• Prevenir les violències, l’assetjament i 
l’abús sexual en l’esport.

• Conèixer les línies i els serveis d’atenció 
de la Generalitat de Catalunya i les enti-
tats de referència i assessorament. 

• Saber com actuar en cas de violències, 
assetjament o abús sexual en l’esport. 

• Crear protocols de prevenció. 
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Continguts
• 1a jornada (4h): dimecres 27/10 de 18 a 20h en  format on-line + 2h de tre-

ball autònom.

• Conèixer què són les violències sexuals: conceptes, formes i magnitud. 

• Com es detecten i visibilitzen, en quin context es produeixen. 

• Situacions de risc i experiències de testimonis que l’han patit. 

1r bloc (4h): dimecres 27/10 de 18 a 20h en  format on-line + 2h de treball autònom.

• 2a jornada (4h): dissabte 6/11 de 9.30h a 13.30h en  format presencial a l’Es-

cola Catalana de l’Esport (C/ Sant Mateu, 27-37, Esplugues de Llobregat).

• Sessió pràctica amb dinàmiques per programar alguna de les actuacions pro-
posades. 

• Prevenció de la violència sexual: recomanacions, pautes i actuacions. 

• Creació de protocols.
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Metodologia
 Metodologia teòrico pràctica de cada bloc de continguts amb la posterior 
reflexió i torn de paraula de les persones participants.

 • Per a realitzar la primera jornada en format on-line, es facilitarà un enllaç 
de connexió per accedir a la videoconferència.

 • La segona jornada es realitzarà el dissabte 6 de novembre a l’edifici do-
cent de l’Escola Catalana de l’Esport i serà necessari portàtil o tablet ambdós amb 
connexió wi-fi.
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Professionals que treballen al 
voltant de l’esport, personal 
tècnic esportiu (ROPEC), pro-
fessorat d’Educació Física, di-
rectius i directives d’entitats 
amb vinculació a l’Activitat 
Física i l’Esport.

Adreçat a:
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Material
 Per seguir la formació será imprescindible l’ús d’un ordinador portàtil amb 
connexió WI-FI, no recomanem utilitzar el mòbil. Tenir una adreça de correu elec-
trònic. Per seguir la formació on-line es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon 
per una bona comunicació. Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb 
antelació.

El material bàsic de la formació: “LA VIOLÈNCIA SEXUAL A L’ESPORT Guia per a 
persones adultes (Re) conèixer, parlar i actuar”

Descarrega’t la guia

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/esport_i_genere/publicacions/violencia/guia-violencia-sexual-esport-cat.pdf
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Docent
Dra. Pedrona Serra 

Pedrona Serra és doctora en “Activitat Física, Educació Física i Esport” (2016) i llicencia-
da en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport al centre EFC de Barcelona (2006-2010). 

Actualment és professora a l’INEFC de Barcelona i a la Universitat de les lles Balears. 

És especialista en les temàtiques de Gènere i Esport i Coeducació. 

Ha participat en diversos projectes competitius, es destaca el Projecte +D+ : “La igual-
dad en Juego: la no presencia de las mujeres y la perspectiva de género en los estudios 
de la familia de la Actividad Física y el Deporte” i la Xarxa “LGTBI , educación física y 
deporte”.
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