
Competències
Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relaciones amb la promoció de igualtat de tracte 
i d’oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de intervenció 
social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació 
social de les dones.

Sortides laborals
Podràs treballar en l’àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d’igualtat de 
gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari 
orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes.

www.joanmaragall.com
933 83 36 57

info@joanmaragall.com
 C/ Guifré 300, 08912 Badalona
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Destacats
Formació en centres de treball
100% de l’alumnat col·locat en pràctiques 
durant el curs!

Associacions, fundacions, institucions, sindicats, 
empreses, consultores, serveis municipals, 
organismes d’igualtat i centres comunitaris, 
entre d’altres. 

També pots cursar aquest curs a distància!
Per més informació visita la pàgina web:
www.joanmaragall-elearning.com

El títol de Grau Superior dóna accés a la 
universitat sense haver de fer 
obligatòriament la selectivitat
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Tarda de 15:00 a 21:30h
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1617h teoria + 383h pràctiques!
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Promoció d’Igualtat de Gènere



933 83 36 57 info@joanmaragall.com

Lorem ipsum

L10 Gorg

L2 Pep Ventura

Badalona

C/ Guifré, Nº 300 - 08912 Badalona
Com arribar: 
Metro: Línia 2 ,  parades Gorg i Pep Ventura

Línia 10 ,  parada Gorg
Autobusos: B3, B25, B26, B30, B31, B4, B5

Vine al centre a informar-te: T’ASSESSORAREM!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

MP 1 – Informació i comunicació amb perspectiva de gènere

MP 2 – Metodologia de la intervenció social

MP 3 – Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat

MP 4 – Desenvolupament comunitari

MP 5 – Participació social de les dones

MP 6 – Intervenció socioeducativa per a la igualtat

MP 7 – Prevenció de la violència de gènere

MP 8 – Promoció del treball de les dones

MP 9 – Habilitats socials

MP 10 – Primers auxilis

MP 11 – Formació i orientació laboral

MP 12 – Empresa i iniciativa emprenedora

MP 13 – Projecte de promoció d’igualtat de gènere

MP 14 – Formació en centres de treball
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DuracióMòduls Professionals


