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Som l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció d’Igualtat de Gènere del 

CIFP Son Llebre. Aquest any 2019 sortirà la primera promoció d’aquest cicle formatiu 

amb una durada de 2000 hores lectives (400 hores pràctiques en entitats públiques i 

privades). 

 

Què fem? 

La nostra competència professional contempla la programació, el desenvolupament 

i l’avaluació d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques en l’àmbit de 

la intervenció social. 

Entre d’altres, les nostres competències específiques són: 

● Desenvolupar activitats de sensibilització de les dones i de la població en general, 

i programar intervencions que promoguin la igualtat entre dones i homes. 

● Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases d’intervenció. 

● Organitzar programes i activitats que promoguin la igualtat de gènere. 

● Implementar programes i accions de prevenció de violència de gènere i dur a 

terme intervencions amb víctimes de violència de gènere. 

● Dissenyar i desenvolupar plans d’igualtat en empreses, institucions i entitats. 

● Desenvolupar intervencions que afavoreixen l’ocupació i la participació social 

femenina. 

● Dinamitzar grups, aplicant tècniques participatives i de dinamització gestionant 

els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat. 

 

Com ho fem? 

● Aplicam estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social. 

● Detectam situacions de risc de discriminació per raó de sexe. 

● Potenciam la participació social de les dones. 
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En quins àmbits podem intervenir? 

La nostra labor professional és transversal. Podem intervenir tant en un entorn públic 

com privat, entre els quals trobem: serveis, institucions i entitats orientades cap a 

l’educació, la salut, els mitjans de comunicació, els serveis socials, l’oci, l’àmbit laboral, 

el jurídic, el sociocultural i l’urbanístic. 

 

Per què som necessàries? 

Som necessàries per a fer front a una realitat que exigeix tenir professionals formades i 

especialitzades per: 

● Fer efectives les normatives relacionades en matèria d’igualtat com són la Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra 

la Violència de Gènere, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat 

efectiva d’homes i dones, d’àmbit nacional, així com la Llei 11/2016, de 28 de 

juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears i la Llei 8/2016, de 30 de 

maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per 

eradicar la LGTBI fòbia, d’àmbit autonòmic. 

● Sensibilitzar la societat sobre les desigualtats i problemàtiques existents per 

motius de sexe. 

● La necessitat d'elaboració i posada en marxa d’accions d’intervenció i 

l’apoderament per a la igualtat i la prevenció de la violència masclista.  

● Contribuir a la transformació cap a una societat més justa i igualitària. 

 

Què volem? 

Volem que es reconegui la nostra figura professional i que se’ns inclogui dins els plans, 

protocols i projectes d’intervenció en matèria d’igualtat, així com a les Relacions dels 

Llocs de Treball de l’Administració i a les plantilles de les empreses i obrir camí perquè 

hi hagi promotores d’igualtat en cada sector, clau per aconseguir aquesta igualtat 

efectiva entre homes i dones. 

 


