
 
 

Taller 2  

MILLORA DE LA DETECCIÓ I ABORDATGE DE LA VIOLENCIA 

MASCLISTA DES DELS SERVEIS DE SALUT 

1. Justificació: 

La Violència masclista és actualment un problema de salut pública, tot i que els motius 

de la violència masclista son socials i culturals donat que radiquen en els rols, estereotips 

i identitats que s'han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la 

superioritat i relació de poder d'un gènere sobre l'altre. La violència masclista és 

l'estratègia de dominació, l'eina que els homes utilitzen per a mantenir la posició de 

poder i donar continuïtat a l'ordre tradicional patriarcal de valors adquirits culturalment 

durant segles. Aquesta situació que té arrels socials i culturals comporta greus 

problemes de salut per les dones que pateixen violència física, psíquica o sexual. 

 

2. Objectiu: 

• Avaluació del risc de violència masclista contra la dona. 

• Apendre a valorar el risc de violència de tipus masclista. 

• Actuacions en funció de la valoració del risc actual existent. 

3. Objectius específics: 

• Coneixer l’eina RVD per detectar la violència de tipus masclista. 

• Detecció de violència masclista en l´’ambit d’urgències. 

• Detecció de violència masclista en una dona adolescent. 

4. Metodologia: 

Taller interactiu d’una hora i 30 minuts de durada:  

•  Primera part: Acollida dels participants (5 minuts) – realitzada pels actors . 

•  Segona part:  Teatralització on es representen 4 casos (1 hora) – realitzada 

pels actors. 

• Tercera part: Debat posterior (25 minuts) – realitzada pels actors. 



 
  

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Dijous 31 de març de 2022.  

Horari. 15:30 a 17:00 hores.  

Lloc: Sala Garbí Hotel Melià Sitges. 

Dirigida a: técnics en emergencia sanitaria, infermeria i metges. 

 

6. Formadors: 

Companyia de teatre DARA 

• Roc Esquius (direcció i dramatúrgia) 

• Núria Deulofeu (producció, comunicació i actriu) 

• Isidre Montserrat (actor) 

7. Logística, recursos materials: 

Sala amb dotació de taula i cadires 

 
8. Requisits/Prioritats: 
 
Dirigida a: técnics en emergencia sanitaria, infermeria i metges. 

Alumnes (mínim-màxim): 8-25 alumnes. 
 
 

9. Organització: 

Societat Catalana d’Urgències i Emergències (SoCMUE). 

 

10. Temari/contingut: 

Títol del Taller: “Millora de la detecció i abordatge de la violencia masclista des dels 

serveis de salut.” 

Estructura: 

Part teòrica: 5 minuts acollida i presentació técnica teatral. 



 
Part pràctica: es realitzaran 4 escenes teatrals que representen 4 casos de violència de 

tipus masclista. Posteriorment es realitza un debat per possar de manifest el risc de 

violència detectat en cada escena. 

 

  



 
11. Avaluació: 

Assistència a la totalitat del taller. 

Es considerarà que s’ha assolit amb aprofitament el taller si es compleixen els següents 
ítems:   
 

NOM DE 
L’ALUMNE 

Assistència 
complerta 
(S/N) 

Participació en 
una escena 
representada  

Debat de 
l’escena 
representada 

Participació en el 
debat conjunt 
final 
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Annex: Qüestionari d’opinió 
 

Taller  

Millora de la detecció i abordatge de la violencia masclista des dels serveis de salut 
 
Us agrairem que ens feu saber la vostra opinió del Taller. Totes les dades seran tractades 
de forma confidencial i ens ajudaran a millorar aquells aspectes que considereu de cara 
a properes edicions. 
 
 
Valori de 1 a 5 els següents aspectes, on 1 significa Insatisfacció total i 5 satisfacció 
total 
 
 
Contingut       
Els continguts han cobert les seves expectatives 1 2 3 4 5 
Els temes s'han tractat amb la profunditat esperada1 2 3 4 5 
 
Metodologia i Organització     
La duració ha estat adequada al programa  1 2 3 4 5 
La metodologia s'ha adequat als continguts       1 2 3 4 5 

Les condicions ambientals han estat adequades  1 2 3 4 5 

 
Tallers      
Els ponents dominaven la matèria   1 2 3 4 5  

Els continguts s'han exposat amb la deguda claredat 1 2 3 4 5 

Motiven i desperten interès als assistents              1 2 3 4 5 

Han complert l’horari establert   1 2 3 4 5 

 
 
Valoració i suggeriments      
El taller ha estat útil per a mi    1 2 3 4 5 
En general, l’organització ha esta apropiada             1 2 3 4 5 

 
 
Indiqui aspectes per a millorar la qualitat de la jornada, així com aportacions i 
suggeriments  
 
............................................................................................................................................ 


