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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

1. Presentació  

El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la Comissió 
d’Igualtat i del Temps de Treball i el seu Grup Tècnic d’Asset-
jament, ha elaborat diverses eines per a la prevenció i l’abor-
datge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, 
entre les quals destaquen una proposta de Protocol per a les 
empreses i una Guia per a facilitar-ne l’elaboració.   

Al Protocol i a la Guia, instruments que pretenen ajudar a pre-
venir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per 
raó de sexe a les empreses, fruit del treball conjunt de les or-
ganitzacions sindicals i empresarials més representatives i de 
la Generalitat de Catalunya, s’hi preveu una figura clau: la per-
sona de referència del protocol. 

D’acord amb el Protocol i la Guia esmentats, aquesta figura in-
forma, assessora i acompanya en tot el procés la persona 
afectada durant la fase de comunicació i assessorament. 
Se’n proposa una definició de les funcions i s’indica que les 
persones de referència han d’estar prou formades en l’exercici 
de la seva funció, han de conèixer el contingut del protocol i 
els estàndards d’atenció a les persones que han patit violència 
de gènere.  

Així doncs, i amb l’objectiu de facilitar la implantació de la figu-
ra de la persona de referència del Protocol per a la prevenció i 
abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empre-
sa, el Grup Tècnic d’Assetjament ha elaborat una proposta del 
programa formatiu.  

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
http://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Eines-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa
http://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Eines-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

Aquest programa pretén ser posat a disposició d’empreses, 
entitats, administracions públiques, organitzacions sindicals i 
empresarials i altres entitats com un marc mínim que les orien-
ti sobre els coneixements i les competències necessàries per 
exercir de persona de referència del protocol, i amb l’objectiu 
que pugui ser adaptat a les necessitats i pràctiques habituals 
de cada entorn.

2. Contextualització

El Protocol i la Guia especifiquen les funcions i els principis i 
pautes d’actuació de les  persones de referència. En concret, 
detallen que són persones formades en la matèria encarrega-
des d’informar, assessorar i acompanyar en tot el procés la 
persona afectada durant la fase de comunicació i assessora-
ment del protocol. 

També indiquen que la persona de referència ha de poder dur 
a terme les seves funcions per a la totalitat dels membres de 
l’organització, per això ha de comptar amb el respecte i la con-
fiança d’aquests, ha de ser una persona identificada i amb qui 
es pugui contactar fàcilment. Per tant, és necessari que, mit-
jançant una bona gestió de la informació facilitada a la plan-
tilla, es garanteixi el coneixement efectiu de l’existència de la 
figura, les seves funcions i les vies per contactar-hi.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

Funcions de la persona de referència del Protocol per a la 
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe 
a l’empresa: 

• Informar i assessorar la persona afectada sobre: 
– Drets de la persona afectada.

- Dret a la llibertat, dignitat, integritat i salut.
- Dret a viure lliure de tota discriminació. 
- Dret a un entorn de treball saludable i a no patir  

assetjament.  
- Vigilància de la salut.

– Obligacions i responsabilitat de l’empresa.
– Recursos assistencials, jurídics, sanitaris i econòmics 

existents. 
– Circuit del protocol.

• Acompanyar: 
– Suport en totes les fases del procés en què sigui 

requerida.
– Suport en la redacció de la denúncia. 
– Assessorament sobre la presentació de la denúncia  

(si així ho sol·licita la persona afectada). 

• Proposar, si escau, mesures cautelars o preventives a 
la direcció de l’empresa.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

• Gestionar i custodiar la documentació.
En la fase de comunicació i assessorament, a fi de garantir 
la confidencialitat del conjunt de documents i informació 
que es generen.

• Participar en la investigació.  
Es recomana que la persona de referència s’incorpori a la 
Comissió d’Investigació.

• Participar en funcions de prevenció (participació en el 
pla de prevenció), sensibilització, difusió i formació.

• Participar en el seguiment i l’avaluació del protocol.

Principis, garanties i pautes d’actuació  
La persona de referència ha de seguir els principis d’actuació 
que s’hagin establert en l’apartat de principis i garanties del 
Protocol. Es recomana que siguin els següents:

• Respecte i protecció.
• Confidencialitat.
• Dret a la informació. 
• Diligència i celeritat.
• Tracte just.
• Protecció davant de possibles represàlies.
• Col·laboració.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

3. Fitxa de la formació

Tipus Formació presencial

Calendari 

Bloc 1: 
Bloc 2:
Bloc 3:
Bloc 4:

Nombre d’hores 

20 hores (durada recomanada)
La distribució de les càrregues horàries 
dels blocs s’ha d’adaptar al perfil de les 
persones que participin a la formació.

Horari i lloc
De ..... h a ..... h
(Adreça)
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

4. Objectius d’aprenentatge

Facilitar eines a les persones que exerciran o estan exercint les 
funcions de persona de referència perquè puguin:
 
• Informar, assessorar i acompanyar les persones  

afectades. 
• Evitar la victimització secundària de les dones i establir 

mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació 
dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.

• Conèixer la dinàmica i les particularitats de 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.  

• Conèixer el contingut del protocol, les seves 
implicacions i com facilitar-ne la  implementació.

5. Competències

• Anàlisi de problemes i presa de decisions.
• Iniciativa, autonomia i proactivitat. 
• Gestió de la informació.
• Comunicació interpersonal: empatia i escolta activa.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

6. Continguts

Primer bloc

•	Marc estructural de desigualtats: perspectiva de 
gènere i violències masclistes:
–	Desigualtat	estructural	de	dones	i	homes	a	causa	de	la	
violència	masclista.	Conceptualització.	

–	Violència	masclista	(dades).
–	Assetjament	sexual	i	per	raó	de	sexe.	Especificitats.
–	Dinàmiques	d’abús	i	violència	masclista.
–	Conseqüències:	personals,	laborals	i	socials.

•	Marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral:  
–	Dret	laboral,	igualtat,	negociació	col·lectiva,		
representació	legal	dels/les	treballadors/es.

–	Regulació	jurídica	de	les	diverses	manifestacions	de	la	
violència	contra	les	dones.

–	Salut	laboral.
–	Protecció	de	dades.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

Segon bloc

• Eines per a la prevenció de l’assetjament:
– El protocol (breu definició) i la persona de referència 

(breu descripció de les funcions). 
– Actors implicats (qui s’ocupa, de què i on es pot anar a 

demanar ajuda).
– El pla d’igualtat i el protocol d’assetjament. 
– L’assetjament i l’organització del treball.  
– Mesures preventives de l’assetjament:

- Tolerància zero.
- Sensibilització i formació. 
- Plans o mesures d’igualtat.
- Riscos psicosocials.

 
Tercer bloc

• Comunicació efectiva i xarxa de recursos existents i 
sistemes de derivació:
– Escolta activa. Eines per a l’entrevista. 
– Assertivitat o comunicació per a la resolució de conflictes.
– Com relacionar-se amb els actors implicats en el procés. 
– Acompanyament a persones afectades.
– Gestió de la informació davant de la resta de la plantilla. 
– Recursos existents (prospecció i fonts d’informació, 

coneixement dels recursos, derivació i gestió de les 
expectatives). 

– Eines i espais d’autocura.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

Quart bloc

• El contingut del protocol: 
– Fases i vies de resolució.
– Principis. 
– Pautes d’actuació. 
– Elements d’una denúncia (per donar suport en la redacció).
– El procés d’investigació. 
– Realització d’un informe (casos pràctics).
– La relació amb les parts implicades.
– Vies externes: 

- Administrativa: actuació de la Inspecció de Treball. 
- Judicial: 

 - Jurisdicció laboral. 
 - Jurisdicció penal.  

– Casos pràctics: 
- Claus per a l’elaboració d’un protocol.
- Claus per a l’acompanyament i assessorament.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

7. Metodologia i activitats formatives

Sessions formatives de caràcter presencial consistents en l’ex-
posició dels conceptes teòrics bàsics i exercicis pràctics. Es 
fomentarà el diàleg i la participació de les persones assistents.

8. Recursos i materials didàctics

Eines per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe a l’empresa:

• Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe a l’empresa.

• Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i 
abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a 
l’empresa.

• Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament sexual i per 
raó de sexe a l’empresa.

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Decaleg/Decaleg_Tolerancia_Zero_Assetjament_CAT_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Decaleg/Decaleg_Tolerancia_Zero_Assetjament_CAT_DEF.pdf
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9. Persones destinatàries

• Persones que exerciran o estan exercint les funcions de 
persona de referència.

• Agents d’igualtat. 
• Persones de recursos humans. 
• Especialistes en prevenció de riscos. 
• Representants de les persones treballadores.

10. Professorat

Primer bloc

Segon bloc

Tercer bloc

Quart bloc

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA DE REFERÈNCIA

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX
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I. MARC ESTRUCTURAL 
DE DESIGUALTATS

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

1. Fitxa del primer bloc formatiu

Tipus Formació presencial

Calendari 

Nombre d’hores 

5 hores (durada recomanada)
La distribució de les càrregues horàries 
dels blocs s’ha d’adaptar al perfil de les 
persones que participin a la formació.

Lloc
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2. Objectius d’aprenentatge

Aquest bloc formatiu té per objectiu l’assoliment d’uns co-
neixements bàsics en matèries, procediments o eines espe-
cialitzades sobre: 

El marc estructural de desigualtats: perspectiva de 
gènere i violències masclistes.
Un coneixement general de la desigualtat estructural de 
dones i homes a causa de la violència masclista permet 
a la persona de referència entendre que sovint es tracta 
d’una violència que es produeix pel fet de ser dones.
Indicadors de violència: familiaritat amb indicadors que 
permetin detectar i alhora valorar els nivells de risc.
Cicle de la violència: conèixer les dinàmiques d’abús i 
violència per fer efectiu l’acompanyament durant el procés.
Conseqüències de la violència en les persones que l’han 
patit.

El marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral. 
La regulació jurídica de les distintes manifestacions de 
la violència contra les dones. Definició, formes, àmbits, i 
normativa laboral des de la perspectiva de gènere. 
Coneixements bàsics de salut laboral i de protecció de 
dades.  
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3. Competències

•	Raonament verbal i analític.
Capacitat de comprendre conceptes i situacions comple-
xes i raonar-les. Capacitat per identificar, estudiar i definir 
els elements significatius que configuren una situació i re-
soldre problemes.
Capacitat de gestionar els prejudicis dels altres i els pro-
pis. És essencial que la persona de referència hagi fet un 
treball previ personal, una revisió pròpia sobre els seus 
prejudicis i dels límits dels prejudicis propis i d’altri. 

•	Comunicació. 
Capacitat de captar senyals emocionals, de comprendre el 
missatge que transmeten i de cercar comprensió mútua. 

•	Empatia.
Capacitat per escoltar la persona afectada, captar i com-
prendre les seves preocupacions, interessos i sentiments. 
Tracte pròxim i capacitat de resposta que generi un clima 
de tranquil·litat i confiança.
És necessari que la persona de referència tingui la capa-
citat de generar confiança i seguretat.

•	Gestió de la informació.
Capacitat per obtenir informació rellevant i ordenar-la. La 
persona de referència ha de saber entendre discursos i 
saber discernir entre la informació que és pertinent i la 
que no ho és.

I.
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MARC ESTRUCTURAL 
DE DESIGUALTATS
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I.
4. Continguts

Temari del bloc formatiu: 

•	Marc estructural de desigualtats: perspectiva de 
gènere i violències masclistes: 
– Desigualtat estructural d’homes i dones. 

Conceptualització.  
– Violència masclista. 
– Assetjament sexual i per raó de sexe. Especificitats. 
– Dinàmiques d’abús i violència masclista. 
– Conseqüències. Personals, laborals, socials. 
 

•	Marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral:   
– Dret laboral, igualtat, negociació col·lectiva,  

representació legal dels/les treballadors/es. 
– Regulació jurídica de les diverses manifestacions de la 

violència contra les dones. 
– Salut laboral. 
– Protecció de dades. 



24

MARC ESTRUCTURAL 
DE DESIGUALTATS
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5. Metodologia i activitats formatives

A la sessió es combinarà una exposició dels conceptes teòrics 
bàsics amb l’aplicació d’aquests conceptes en casos pràctics. 
Es fomentarà el diàleg i la participació de les persones assis-
tents. 

6. Recursos i materials didàctics

• Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: actuació 
de les administracions públiques i de les empreses.

• Estudi sobre l’aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

• Acoso sexual i acoso por razón de sexo en el ámbito 
laboral.

• El consentiment (material audiovisual). 
• Entrevista de treball (material audiovisual).  

7. Professorat

El contingut del bloc es divideix en dues grans àrees, la refe-
rent al Marc estructural de desigualtats requereix un perfil d’ex-
pertesa en violència masclista i processos de victimització en 
diferents entorns i l’àrea del Marc normatiu bàsic que emmarca 
el context laboral necessita un perfil de jurista laboralista i es-
pecialista en igualtat.

I.

http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2013/113560/asssexassrao_a2013.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2013/113560/asssexassrao_a2013.pdf
http://feministasconstitucional.org/portfolio-items/estudio-sobre-la-aplicacion-practica-de-la-ley-organica-32007-de-22-de-marzo-para-la-igualdad-efectiva-de-mujeres-y-hombres/?portfolioCats=29%2C30%2C28
http://feministasconstitucional.org/portfolio-items/estudio-sobre-la-aplicacion-practica-de-la-ley-organica-32007-de-22-de-marzo-para-la-igualdad-efectiva-de-mujeres-y-hombres/?portfolioCats=29%2C30%2C28
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-laboral-2010.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-laboral-2010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nCJcX_ZDdbo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2FESGj3pYWA&feature=youtu.be


25

EINES PER A  
LA PREVENCIÓ DE  
L’ASSETJAMENT

II

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

II BLOC 
DEL PROGRAMA  

DE FORMACIÓ DE  
LA PERSONA 

DE REFERÈNCIA



26

II. EINES PER A LA PREVENCIÓ DE  
L’ASSETJAMENT

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

1. Fitxa del segon bloc formatiu

Tipus Formació presencial

Calendari 

Nombre d’hores 

5 hores (durada recomanada)
La distribució de les càrregues horàries 
dels blocs s’ha d’adaptar al perfil de les 
persones que participin a la formació.

Lloc

2. Objectius d’aprenentatge

Aquest bloc formatiu té per objectiu l’assoliment d’uns co-
neixements bàsics en matèries, procediments o eines espe-
cialitzades sobre les eines per a la prevenció de l’assetjament.

3. Competències

•	Raonament verbal i analític.
Capacitat de comprendre conceptes i situacions comple-
xes i raonar-les. Capacitat per identificar, estudiar i definir 
els elements significatius que configuren una situació i re-
soldre problemes. 
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II. EINES PER A LA PREVENCIÓ DE  
L’ASSETJAMENT

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

•	Gestió de la informació.
Capacitat per obtenir informació rellevant i ordenar-la. La 
persona de referència ha de saber entendre discursos i 
saber discernir entre la informació que és pertinent i la 
que no ho és.

4. Continguts

Temari del bloc formatiu: 

•	Eines per a la prevenció de l’assetjament: 
– El protocol (breu definició) i la persona de referència  

(breu descripció de les funcions).  
– Actors implicats (qui s’ocupa de què i on es pot anar a 

demanar ajuda). 
– El pla d’igualtat i el protocol d’assetjament.  
– L’assetjament i l’organització del treball.   
– Mesures preventives de l’assetjament: 
 - Tolerància zero. 
 - Sensibilització i formació.  
 - Plans/mesures d’igualtat. 
 - Riscos psicosocials.
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II. EINES PER A LA PREVENCIÓ DE  
L’ASSETJAMENT

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

5. Metodologia i activitats formatives

A la sessió es combinarà una exposició dels conceptes teòrics 
bàsics amb l’aplicació d’aquests conceptes en casos pràctics. 
Es fomentarà el diàleg i la participació de les persones assis-
tents.

6. Recursos i materials didàctics

• Igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions. 
Guia pràctica per diagnosticar-la. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies. 

• Acoso sexual en el trabajo (material audiovisual).
• TED. How we can end sexual harassment at work (material 

audiovisual). 
• Muchos hombres son espectadores silenciosos del acoso 

sexual. Harvard Business Review. 
• Recursos humanos (material audiovisual).

7. Professorat

Persona especialista en igualtat i diversitat en les organitza-
cions.

http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Plans_igualtat/Diagnosi/Guia-digualtat-de-dones-i-homes-a-empreses-i-organitzacions.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Plans_igualtat/Diagnosi/Guia-digualtat-de-dones-i-homes-a-empreses-i-organitzacions.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-acoso-sexual-trabajo/2897249/
https://www.ted.com/talks/gretchen_carlson_how_we_can_end_sexual_harassment_at_work
https://hbr.org/2017/03/too-many-men-are-silent-bystanders-to-sexual-harassment
https://hbr.org/2017/03/too-many-men-are-silent-bystanders-to-sexual-harassment
https://youtu.be/JGfQwPgeibg
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III. COMUNICACIÓ I ACOMPANYAMENT. 
XARXA DE RECURSOS I SISTEMES DE DERIVACIÓ

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

1. Fitxa del tercer bloc formatiu

Tipus Formació presencial

Calendari 

Nombre d’hores 

5 hores (durada recomanada)
La distribució de les càrregues horàries 
dels blocs s’ha d’adaptar al perfil de les 
persones que participin a la formació.

Lloc
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COMUNICACIÓ I ACOMPANYAMENT. 
XARXA DE RECURSOS I SISTEMES DE DERIVACIÓ

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

III.
2. Objectius d’aprenentatge

Aquest bloc formatiu té per objectiu l’assoliment d’uns co-
neixements bàsics en matèries, procediments o eines espe-
cialitzades sobre:

•	Comunicació efectiva i acompanyament a persones 
afectades per la violència.
És necessari que la persona de referència tingui la capaci-
tat de generar confiança i seguretat.
La persona de referència ha de transmetre les necessitats 
de la persona afectada. La persona de referència ha de 
comunicar clarament informacions complexes a diferents 
públics. També ha de tenir la capacitat de no generar falses 
expectatives i de saber discernir entre la informació que és 
pertinent i la que no ho és.

•	Xarxa de recursos existents i sistemes de derivació. 
Recursos econòmics, assistencials, jurídics i sanitaris per 
a dones en situació de violència masclista. Cal saber quins 
són els recursos que tenim a l’abast, quins són especialit-
zats i quins són generalistes, quines funcions tenen. Cal 
saber quins procediments són els adequats per derivar-hi 
la persona afectada de manera efectiva, i cal saber no ge-
nerar falses expectatives en relació amb els recursos als 
quals es fa la derivació. Cal ser conscients de les limita-
cions dels recursos existents.
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III.

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

COMUNICACIÓ I ACOMPANYAMENT. 
XARXA DE RECURSOS I SISTEMES DE DERIVACIÓ

3. Competències

•	Raonament verbal i analític.
Capacitat de comprendre conceptes i situacions comple-
xes i de raonar-les. Capacitat per identificar, estudiar i de-
finir els elements significatius que configuren una situació 
i resoldre problemes. 

•	Comunicació interpersonal: 
Empatia i escolta activa. 
Capacitat de captar senyals emocionals, de compren-
dre el missatge que transmeten i de cercar comprensió 
mútua. Capacitat per escoltar la persona afectada, captar 
i comprendre les seves preocupacions, interessos i sen-
timents. Tracte pròxim i capacitat de resposta que generi 
un clima de tranquil·litat i confiança. 

Comunicació efectiva.
Capacitat per expressar informació de manera clara i con-
cisa, assegurant la comprensió i identificant reaccions.

•	Gestió de la informació.
Capacitat per obtenir informació rellevant i ordenar-la.
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COMUNICACIÓ I ACOMPANYAMENT. 
XARXA DE RECURSOS I SISTEMES DE DERIVACIÓ

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

III.
4. Continguts

Temari del bloc formatiu: 

•	Comunicació efectiva i xarxa de recursos existents i 
sistemes de derivació:
– Escolta activa. Eines per a l’entrevista.  
– Assertivitat/comunicació per a la resolució de conflictes. 
– Com relacionar-se amb els actors implicats en el procés.  
– Acompanyament a persones afectades. 
– Gestió de la informació davant de resta de la plantilla.  
– Recursos existents (prospecció i fonts d’informació, 

coneixement dels recursos, derivació i gestió de les 
expectatives).  

– Eines i espais d’autocura. 

5. Metodologia i activitats formatives

La sessió es combina amb una exposició dels conceptes 
teòrics bàsics en l’aplicació d’aquests conceptes en casos 
pràctics. S’hi fomenta el diàleg i la participació de les perso-
nes assistents.
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> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

COMUNICACIÓ I ACOMPANYAMENT. 
XARXA DE RECURSOS I SISTEMES DE DERIVACIÓ

6. Recursos i materials didàctics

•	 Línia	d’atenció	contra	la	violència	masclista	900	900	120.
•	 Els	Serveis	d’Informació	i	Atenció	a	les	Dones	(SIADs)	i,	
a	Barcelona,	els	Punts	d’Informació	i	Atenció	a	les	Dones	
(PIADs).

•	 Servei	d’Informació	i	Atenció	a	les	Dones	en	l’Àmbit	
Laboral	(SIAD-CCOO).

•	 Servei	d’informació,	assessorament	i	mediació	per	a	les	
dones	(SIAM-UGT).

	
7. Professorat

Persona	experta	en	violència	i	atenció	a	persones	afectades.

III.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/atencio_dones/mapa_siad/
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/triptic_SIAD.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/triptic_SIAD.pdf
https://bit.ly/2RBpB6c
https://bit.ly/2RBpB6c
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IV. EL CONTINGUT DEL  
PROTOCOL

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

1. Fitxa del quart bloc formatiu

Tipus Formació presencial

Calendari 

Nombre d’hores 

5 hores (durada recomanada)
La distribució de les càrregues horàries 
dels blocs s’ha d’adaptar al perfil de les 
persones que participin a la formació.

Lloc
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EL CONTINGUT DEL  
PROTOCOL

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

IV.
2. Objectius d’aprenentatge

Aquest bloc formatiu té per objectiu l’assoliment d’uns co-
neixements bàsics en matèries, procediments o eines espe-
cialitzades sobre el Protocol per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i les funcions 
de la persona de referència.

3. Competències

•	Raonament verbal i analític.
Capacitat de comprendre conceptes i situacions comple-
xes i de raonar-les. Capacitat per identificar, estudiar i de-
finir els elements significatius que configuren una situació 
i resoldre problemes. 

•	Gestió de la informació.
Capacitat per obtenir informació rellevant i ordenar-la. La 
persona de referència ha de saber entendre discursos per 
poder discernir entre la informació que és pertinent i la 
que no ho és.
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IV. EL CONTINGUT DEL  
PROTOCOL

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

4. Continguts

Temari del bloc formatiu: 

•	El contingut del protocol:
– Fases i vies de resolució. 
– Principis.  
– Pautes d’actuació.  
– Elements d’una denúncia (per donar suport per  

redactar-la). 
– El procés d’investigació.  
– Realització d’un informe (casos pràctics).
– La relació amb les parts implicades.
– Vies externes:  
 - Administrativa: actuació d’Inspecció de Treball.  
 - Judicial:  

 - Jurisdicció laboral. 
 - Jurisdicció penal.   

– Casos pràctics:  
 - Claus per a l’elaboració d’un protocol. 
 - Claus per a l’acompanyament i assessorament. 



39

EL CONTINGUT DEL  
PROTOCOL

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

IV.
5. Metodologia i activitats formatives

A la sessió es combina una exposició dels conceptes teòrics 
bàsics amb l’aplicació d’aquests conceptes en casos pràctics. 
S’hi fomenta el diàleg i la participació de les persones assis-
tents.

6. Recursos i materials didàctics

• Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe a l’empresa.

• Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i 
abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a 
l’empresa.

• Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament sexual i per 
raó de sexe a l’entorn laboral.

7. Professorat

Persones expertes en el Protocol i la seva implementació.

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Decaleg/Decaleg_Tolerancia_Zero_Assetjament_CAST_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Decaleg/Decaleg_Tolerancia_Zero_Assetjament_CAST_DEF.pdf
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