
 

 
FICHA DO CURSO 

 
 

  
 

 
 
Actividade Curso semipresencial  Código: C01_2014 
 
Título  Políticas de igualdade e violencia de xénero 
 

Destinatarios Membros da Comisión de Seguimento do I PIMH e a Comisión contra a 
Violencia de Xénero, PDI e PAS 

Requisitos  
Terán preferencia os integrantes da Comisión de Seguimento do I PIMH e a 
Comisión contra a Violencia de Xénero. As prazas restantes ofertaranse ao PDI 
e a o PAS, por ese orde. 

Duración  12 horas  

Datas e Horario  
A formación enliña (10 horas) realizarase entre o 24 de marzo e o 4 de abril e o 
obradoiro presencial (2 horas) en dúas localizacións a elixir unha segundo a 
mellor conveniencia do alumnado (A Coruña ou Ferrol) 

Lugar / 
Modalidade Enliña Obradoiro práctico Campus Coruña/Ferrol 

Prazas 
50  prazas que, agás as reservadas para integrantes das Comisións, 
repartiranse a partes iguais entre Coruña e Ferrol. No caso de quedaren libres 
en algún dos campus completaríanse coa lista de garda do outro campus.  

 
Obxectivos 
 

• Dar a coñecer as principais políticas de igualdade en materia de violencia de xénero. 
• Introducir e divulgar o I Plan de Igualdade da UDC. 
• Introducir e divulgar o Protocolo de Prevención de Acoso sexual e por razón de sexo da UDC. 

 
Contidos 
 

• Violencia de xénero. Características manifestacións. 
• As políticas de igualdade. 
• As políticas de igualdade en materia de violencia de xénero. 
• Introdución ás ferramentas das que se dispón na UDC: I Plan de Igualdade e Protocolo de 

Prevención do Acoso. 
 
Metodoloxía 
O curso terá unha fase enliña na que o alumnado disporá dos contidos e os traballará en función das 
súas dispoñibilidades horarias, cunha permanente comunicación cas titoras. Ao final realizarase un 
obradoiro presencial no que se analizará e integrará de xeito práctico o aprendido. 
 
Profesorado 
Nome:  Cristina Justo Suárez / Manuela Carral Diéguez 
Observacións e recursos: A través da plataforma Moodle da UDC e aulas para os obradoiros 
presenciais nos correspondentes Campus. 
 


