
Curs ‘V-Maps. Participació amb enfocament de gènere’ 

 

L'Associació Por Ti Mujer ONGD convida a realitzar de manera gratuïta el curs online V-Maps. 

Participació amb enfocament de gènere, el qual es durà a terme en el marc del projecte V-

Maps, Mapes violeta en clau de gènere i accions solidàries enfront del COVID-19, subvencionat 

a partir de la convocatòria de projectes de la Conselleria de Participació, Transparència, 

Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, per a l'any 2020, destinades a 

les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació 

ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.  

 

Aquesta formació s’aprofitarà l'experiència adquirida en el Curs sobre Gènere i Participació 

Ciutadana: mirades cartogràfiques cap a rutes comunes. Igual que aquest, aquesta formació 

busca propiciar el reconeixement dels recursos socials, culturals i institucionals a nivell local 

associats a temàtiques de gènere, fomentant la participació ciutadana de les dones a través de 

l'associacionisme i les xarxes de cures, focalitzant-nos en les necessitats d'atenció social 

generades en les dones arran de la pandèmia de la Covid-19 i en tota la ciutat de València, 

especialment pel que fa a temàtiques com ara violència de gènere, migració i inserció 

sociolaboral.  

 

El curs està dirigit a dones de nacionalitat espanyola o estrangera, majors d'edat i residents a la 

ciutat de València o amb coneixement sobre els recursos socials existents en la mateixa que 

estiguen interessades a adquirir formació sobre l'associacionisme i la participació ciutadana des 

d'un enfocament de gènere intercultural i interseccional. Per al  desenvolupament de la 

formació és necessari disposar d'un dispositiu (ordinador o telèfon mòbil) amb accés a internet 

i un compte amb domini gmail (si no disposes d’una, la pots crear a través d’aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPVyycne1I4 

 

S'entregarà certificat del curs sota compliment de les tasques pràctiques encomanades, 

lliurament de la documentació requerida i participació virtual en les sessions presencials.  

 

Metodologia: online 

 

Duració: 16 hores 

 

Dates i activitats 

 

SESSIÓ D’ANIVELLAMENT DIGITAL  

Dijous, 1 d'octubre 2020 

Sessió formativa online sobre el maneig de plataformes que utilitzarem per a impartir el 

curs: Zoom i Google Classroom, a través de la plataforma de videollamadas Zoom 

(ASSISTÈNCIA PRESENCIAL ONLINE) 

 

DESENVOLUPAMENT DEL CURS  

Dijous, 1 d'octubre - dimarts, 13 d'octubre 2020 

https://asociacionportimujer.org/parada-final-de-nuestra-ruta-participativa-en-clave-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/parada-final-de-nuestra-ruta-participativa-en-clave-de-genero/


Accés al material a través de Google Classroom, desenvolupament de mòduls de manera 

autònoma amb acompanyament tutoritzat i lliurament de tasques fins al dia 13, a 

excepció de la tasca número 4, que es podrà entregar fins al 6 d'octubre.  

 

JORNADA DE CARTOGRAFIA SOCIAL ONLINE 

Dimecres, 7 octubre 2020 

Jornada de cartografia social online, en la qual compartirem els nostres coneixements 

sobre l'existència de recursos socials, culturals i institucionals a València associats a 

temàtiques de gènere que puguen ser d'utilitat per a les dones de la ciutat durant la 

pandèmia per Covid-19.  

 

 

Contingut temàtic  

 

Mòdul 0. Anivellament digital: sessió preliminar sobre ús i maneig de les plataformes 

digitals necessàries per al desenvolupament online del curs  

Mòdul 1.   Participació, llar i gènere en temps de pandèmia  

Mòdul 2.  Impacte del COVID-19 sobre la participació de la dona en l'entorn social i 

laboral des d'un enfocament de gènere  

Mòdul 3. Incidència política en clau de gènere per a una societat equitativa des del 

distanciament social  

Mòdul 4. Teixits associatius i xarxes de cures per a garantir els drets de les dones durant 

la pandèmia per COVID-19 

 

 

Inscripció  

Les persones interessades a participar en el curs hauran d'emplenar un formulari a través 

d'aquest enllaç: https://forms.gle/whEcBZ3JjB7ZRzUu7 

 

En els pròxims dies rebran un correu confirmant l'assignació de plaça, ja que són limitades.  

  

  

Si tens algun dubte no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres escrivint-nos a 

portimujer.ong@gmail.com   

  

Esperem poder comptar amb la teua participació en aquesta nova proposta! 

#NoEstàsSola 

 

mailto:portimujer.ong@gmail.com

