
FORMACIÓN 

 

 

  PREVENCIÓN, DETECCIÓN E PRIMEIRA ACOLLIDA DA 

VIOLENCIA SEXUAL E DE XÉNERO EN MULLERES MIGRANTES.  
 

A violencia sexual e de xénero afecta ás mulleres e nenas do Norte e do Sur do 

mundo. Non é circunstancial nin está asociada a un contexto determinado, senón que se 

trata dun problema global que ten raíces estruturais.  

Porén, existe unha clara vinculación entre esta violencia e os procesos migratorios, 

que poden facer xurdir ou agravar situacións de violencia, ou reproducir situacións de 

violencia de xénero que xa se estaban a producir no país de orixe. En moitas ocasións é 

esta violencia a que produce o proceso migratorio. 

 

A FORMACIÓN  

Nesta formación compartiremos coñecementos e ferramentas que faciliten a 

atención das mulleres migrantes, especialmente aquelas en situación de asilo e refuxio, a 

través dunha abordaxe integral da violencia sexual e de xénero.  

A formación será facilitada a través dunha metodoloxía na que se traballará sobre 

as necesidades reais tanto das mulleres que acoden a recursos como dos/as propios/as 

profesionais que os atenden, e na que se compartirán chaves e boas prácticas na 

abordaxe da violencia sexual e de xénero. 

  5 sesións de 5 horas de duración cada unha, nas que se combinarán a exposición 

de contidos teóricos e as cuestións prácticas.  

  Tódalas sesións contarán cun espazo para a resolución de dúbidas e comentarios 

das persoas participantes.  

  As sesións complementaranse co traballo persoal a través da lectura de materiais 

adicionais e o traballo sobre casos. 



 

 

DATAS E HORARIOS  

As sesións terán lugar os seguintes xoves pola mañá: 

19 e 26 de maio, 2, 9 e 16 de xuño. 

De 9:30 a 14:30 h. 

 

 

LUGAR  

Centro Sociocultural de Meicende (Arteixo)  

Aula da planta baixa. 

Ver localización 

 

(aparcamento gratuíto na zona) 

 

 

INSCRICIÓNS  

A formación é gratuíta, con inscrición previa a través da web www.ceesg.gal. 

As prazas adxudicaranse por orde de inscrición, con prioridade para colexiadas/os 

do Ceesg e estudantes amigas/os do Ceesg. 

Prazo de inscrición: ata o 10 de maio ou completar prazas. 

 

 

CONTIDOS  

SESIÓN 1 - Introdución á violencia sexual e de xénero.  

SESIÓN 2 - Marco de protección Internacional da violencia sexual e de xénero.  

SESIÓN 3 - Mutilación xenital feminina (MXF) e Trata de mulleres con fins de explotación 

sexual.  

SESIÓN 4 - Relación entre violencia sexual e de xénero e saúde sexual e reprodutiva.  

SESIÓN 5 - Impacto biopsicosocial da violencia sexual e de xénero nas mulleres 

migrantes e primeira abordaxe psicosocial: chaves para a intervención.  

 

CERTIFICACIÓN 

Certificado de asistencia emitido polo Ceesg, que se enviará por correo-e en 

formato pdf despois de ter finalizado o curso. 

Para a obtención do certificado será necesario asistir como mínimo ao 80% das 

sesións. 

 

https://goo.gl/maps/DiJ1gZemJWqLr1We9


 

 

 

ORGANIZA  IMPARTE    COLABORA 

                                             

 

 

Sobre SEDRA-FPFE 

 

Esta formación é impartida por SEDRA-Federación de Planificación Familiar 

(SEDRA-FPFE), unha organización non gobernamental con delegación en Galicia que 

promove o dereito de todas as persoas a decidir libremente sobre a súa sexualidade e 

que traballa con proxectos de educación sexual integral, promoción dos dereitos e da 

saúde sexual e reprodutiva. Promove o dereito de todas as persoas a decidir e exercer con 

autonomía a súa vida sexual e reprodutiva, desenvolvendo accións sociais e políticas que, 

desde a perspectiva de xénero, permitan o desenvolvemento integral das persoas e 

garantan o acceso a unha atención, educación e información en saúde sexual e 

reprodutiva públicas e de calidade. 

 


