
  

 

TEAMWORK- combaT sExuAl harassMent in the WORKplace. Grant Agreement no: REC-RDAP-GBV-AG-2019-881719 
 

 Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 

Projecte TeamWork 

  Projecte europeu adreçat a l’abordatge de l’assetjament sexual a la feina  

Finançat per la Unió Europea en el marc del programa Drets, Igualtat i Ciutadania. 

Seminaris de formació per a personal de RRHH, supervisors/es, caps 

d’equips i càrrecs directius, representants de les persones 

treballadores /sindicals, referents en igualtat… 

Objectius  

a) Objectiu: enfortir les competències del personal de RRHH i altres càrrecs de 

responsabilitat en prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.   

 

b) Participants: representats d’empreses, càrrecs directius, personal de RRHH, 

referents d’igualtat, representants de les persones treballadores del sector públic i 

privat...  

 

c) Durada: 2 sessions de 3 hores (+ participació a 2 seminaris amb expertes) 

 

d) Format: online   
 

e) Formadores:  

Alba Elvira i Guiral (Fundació Surt): coordinadora de projectes de recerca a la 

Fundació Surt. Ha treballat en projectes de prevenció de les violències masclistes a 

l'adolescència, l'abordatge de l'assetjament sexual a la feina, la inclusió de la diversitat 

sexual i de gènere en els entorns laborals, entre d'altres.  

Joana Badia i Rion (Nèmesi – Advocades i Assessores): advocada especialista en dret 

laboral i assessora en polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats.  

f) Continguts  

Sessió 1 

 Violències masclistes a la feina: per què succeeixen? 

 Tipologies i exemples d’assetjament a la feina. Prevalença i grups de risc.  

 Conseqüències de l’assetjament i indicadors de sospita. Reacció de les víctimes. 

 Factors de risc i de protecció: estils de lideratge, models organitzatius... 

 L’acompanyament a víctimes d’assetjament.  

 Claus per a crear una cultura de tolerància zero envers l’AS 

 

Sessió 2 

 Obligacions i responsabilitats de les empreses en matèria d’assetjament. Els plans 

d’igualtat. 

 Vies de resolució: interna i externa. Sancions per als autors.  

 Com elaborar protocols de prevenció i actuació.  

 Recomanacions per a la difusió i aplicació dels protocols  

 Seguiment i avaluació dels protocols 

https://www.surt.org/
http://www.nemesi.cat/
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 Gestió de casos pràctics 

 Avaluació de la formació 
 

g) Calendari de les sessions de formació1 
 

Grup 1  

1a sessió: dimarts 19 de octubre de 15:00 a 18:00 hores   

2a sessió: dimarts 26 de octubre de 15:00 a 18:00 hores  

 

Grup 2   

1a sessió: dijous 21 de octubre de 10:00 a 13:00 hores  

2a sessió: dijous 28 de octubre de 10:00 a 13:00 hores  

 

h) Inscripcions  

Cal inscriure’s aquí: https://forms.gle/p98upG8UgYe15mAZ6 

 

Seminaris de sensibilització a la plantilla  

a) Objectiu: enfortir el coneixement de treballadores i treballadors dels seus drets i 

deures envers l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com els mecanismes de 

denúncia i resolució.   

 

b) Participants: treballadors/es del sector públic i privat.  

 

c) Durada: 6 hores dividit en 2 sessions de 2,5 hores. 

 

d) Format: online   

 

e) Formadores:  

Alba Elvira i Guiral (Fundació Surt): coordinadora de projectes de recerca a la 

Fundació Surt. Ha treballat en projectes de prevenció de les violències masclistes a 

l'adolescència, l'abordatge de l'assetjament sexual a la feina, la inclusió de la diversitat 

sexual i de gènere en els entorns laborals, entre d'altres.  

Joana Badia i Rion (Nèmesi – Advocades i Assessores): advocada especialista en dret 

laboral i assessora en polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats.  

f) Continguts:  

Sessió 1:  

 Violències masclistes a la feina: per què succeeixen? 

 Tipologies i exemples d’assetjament a la feina. Prevalença i grups de risc.  

 Conseqüències de l’assetjament i indicadors de sospita. Reacció de les víctimes. 

 Factors de risc i de protecció: estils de lideratge, models organitzatius... 

 L’acompanyament a víctimes d’assetjament.  
                                                           
1 Les dates dels seminaris amb expertes estan pendents de confirmar.  

https://forms.gle/p98upG8UgYe15mAZ6
https://www.surt.org/
http://www.nemesi.cat/
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 Claus per a crear una cultura de tolerància zero envers l’AS 

Sessió 2:  

 Drets i deures de les empreses i la plantilla en matèria d’assetjament.  

 Què fer en cas d’assetjament: canals de denúncia i de resolució. Sancions. 

 Els drets de les víctimes d’assetjament.  

 Gestió de casos pràctics 

 Avaluació de la formació (Alba) 

 

g) Calendari de les sessions de formació 
 

Grup 1  

1a sessió: dimarts 23 de novembre de 15:00 a 17:30 hores   

2a sessió: dimarts 30 de novembre de 15:00 a 17:30 hores  

 

Grup 2   

1a sessió: dijous 25 de novembre de 10:00 a 12:30 hores  

2a sessió: dijous 2 de desembre de 10:00 a 12:30 hores  

 

h) Inscripcions  

Cal inscriure’s aquí: https://forms.gle/hkVcDk7oxf9FVxEQ8 

 

Contacte: 

Si voleu més informació, podeu escriure’ns a:  

Alba Elvira - alba.elvira@surt.org 

Àrea de Recerca i Innovació de la Fundació Surt. 

Fundació Surt 

C/Guàrdia, 14, baixos, 08001 Barcelona. 

Tel. 93 342 83 80 

https://forms.gle/hkVcDk7oxf9FVxEQ8
mailto:alba.elvira@surt.org
http://www.surt.org/

