
SEMINARI DE FORMACIÓ I INTERCANVI 

Què ens cal per desenvolupar programes 
efectius d’inserció laboral de les dones 

migrades?  

Seminari gratuït dirigit a professionals (en actiu o no) i 

associacions que treballen en l’acompanyament de dones 

migrades per a la inserció laboral. 

Dimecres 26 de juliol de 2017, de 10 a 14 hores.  

Lloc: Fundació Surt, C/ Guàrdia, 14, baixos, aula 6. Barcelona. 

Objectius 

 Donar a conèixer eines metodològiques innovadores per a la 

identificació i el desenvolupament de les competències de les 

dones migrades, per tal de millorar la seva inclusió i promoure 

l’empoderament. 

 Reflexionar sobre el perfil professional, el marc organitzatiu i 

els recursos personals i materials necessaris per posar en 

pràctica programes efectius d’inserció laboral de dones 

migrades. 

 Plantejar recomanacions per a la incidència política i social. 

 

Dinamitzen: Laura Sales i Gisela Quer, àrees d’Empoderament Sociopolític 

i Empoderament Personal de la Fundació Surt.  

Les persones assistents rebran el manual teòric i la guia pràctica Forward 

per a la inclusió de dones migrades, i un certificat acreditatiu d’assistència 

al seminari. 

  



Continguts 

1. La metodologia Forward: un model de competències adaptat 

a les necessitats de les dones migrades 

 Competències freqüentment desenvolupades per les dones 

migrades. 

 El procés metodològic per a la identificació i el 

desenvolupament de competències. 

 Dinàmiques de la metodologia Forward: 

http://forwardproject.eu/es  

2. Què ens cal per aplicar metodologies d’inserció des d’una 

perspectiva de gènere i intercultural? 

 El perfil professional dels i les orientadores laborals des d’una 

perspectiva de gènere i intercultural: Què saber? Com actuar? 

 Marc organitzatiu: tipus de programes, cultura organitzativa i 

recursos necessaris. 

 Marc polític i social: escenaris polítics i actors socials 

facilitadors. 

3. Conclusions per a l’acció 

 Redacció de recomanacions polítiques per a la Comissió 

Europea. 

Places limitades. Cal inscripció a: laura.sales@surt.org. Indiqueu la vostra 

professió i una breu descripció del servei o entitat on treballeu.  

The project “Move on - Migration & Gender: Vocational and Educational counselling” is funded by the 

Erasmus+ EU Programme under the agreement 2015-1-UK01-KA204-013550   

http://www.moveonproject.org/  
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