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El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com 
administració competent en l’àmbit de l’ocupació 
està implementant el model d’atenció, de serveis i 
de programes per a dones demandants d’ocupació 
en situació de violència masclista. La pedra angular 
d’aquest model és la Xarxa de les oficines de Treball 
per a l’atenció a dones en situació de violència 
masclista, en funcionament des de juliol de 2019 i 
amb una primera proposta d’actuació recollida a 
la Instrucció 25/2019. 

 

El Protocol d’atenció i recuperació de les dones que 
viuen situacions de violència masclista ateses des 
de les oficines de Treball del SOC que es 
desenvolupa a continuació és, d’una banda, un 
complement de qualitat a la Instrucció 25/2019  i, 
alhora, un document que estableix un protocol 
d’actuació sobre el qual han de pivotar les 
actuacions de les Oficines de Treball i del SOC en 
general encaminades a assolir una participació 
més gran de les dones en situació de violència 
masclista en les polítiques actives i en els processos 
d’inserció laboral. 

 

Mercè Garau i Blanes 
Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Documents/Documents/Instruccio%2025_2019%20-%20Creaci%C3%B3%20en%20les%20OT%20d%27una%20xarxa%20d%27atenci%C3%B3%20a%20les%20dones%20en%20situaci%C3%B3%20de%20VM.pdf
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INTRODUCCIÓ 
 
 PRESENTACIÓ    

 
El document que es presenta a continuació defineix el model d’intervenció i el protocol d’actuació en 
relació a l’acompanyament que s’ofereix a les dones que viuen o han viscut situacions de violència 
masclista ateses des del les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
El document s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu  en el que s’han utilitzat diferents tècniques i 
metodologies de treball:  

 
› Reunions de Treball amb Responsables de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya i representants dels Serveis Territorials:  
› Enquestes a els/les referents especialistes de la Xarxa d’Atenció a Dones en situació de 

Violència Masclista ateses des de les Oficines de Treball.  
› Grups focals amb representants de l’equip tècnic especialista de la Xarxa d’Atenció a 

Dones en situació de Violència Masclista de tot el territori.  
› Entrevistes a informants claus especialistes en atenció a dones en situació de violència 

masclista i/o amb coneixements sobre el funcionament de les Oficines de Treball.  
 

D’aquesta manera el protocol que es presenta en aquest document és el resultat del recull de les 
propostes, reflexions i aportacions de de:  
 

- Tècnics/es especialistes en violència masclista de les Oficines de Treball representants de tots 
els territoris.  

- Personal Directiu dels Serveis Territorials del Servei Públic d’’Ocupació de Catalunya. 
- Responsables de la Direcció del Servei Públic d’’Ocupació de Catalunya. 
- Professionals especialistes en atenció a dones en situació de violència masclista (externs al 

SOC).  
- Professionals especialistes en atenció a dones i inserció sociolaboral (externs al SOC). 

 
El document s’ha elaborat amb l’objectiu de garantir a les dones ateses des de les Oficines de Treball un 
acompanyament de qualitat que faciliti al màxim l’èxit dels seus processos d’orientació laboral i de 
recerca de feina. Al mateix temps, és el document de referència que garanteix l’homogeneïtat en l’atenció 
que es presta des de les diferents Oficines ubicades a tot el territori a partir d’un model d’intervenció comú.   
 
El document s’estructura a través de diferents apartats i es presenta, primer de tot, el context i el marc 
normatiu en el que s’ubica aquesta actuació. En segon lloc es fa una descripció sobre la violència 
masclista així com del model d’intervenció del que es parteix per desplegar la proposta (i que és la 
referència tècnica de totes les accions que es detallen en el protocol i el procediment d’actuació).  
 
Seguidament, s’ofereix informació en relació a les afectacions que pot tenir la situació de violència en els 
processos d’inserció laboral de les dones, per poder dissenyar, a partir d’aquí, les premisses sota les quals 
definir la proposta d’actuació més ajustada en cada cas.  
 
Finalment es presenta el protocol d’actuació de les Oficines de Treball a partir del dibuix d’un mapa i un 
procediment general per detallar, a partir d’aquí, els procediments específics que es desprenen en relació 
a l’Atenció Directa:  
 

- Detecció de situacions de violència masclista 
- Acollida a les Oficines de les dones en situació de violència masclista 
- Acompanyament al procés de definició i execució del projecte professional 
- Manteniment del lloc de feina 

 
i al Treball en xarxa:  

- Treball amb les empreses 
- Treball amb la Xarxa de Recursos Especialitzats 
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- Treball en equip i metodològic 
 

Per a cadascun d’aquests elements clau el document presenta informació concreta i detallada en relació 
a:  

- la descripció  de l’element creuant la variable violència masclista i inserció laboral,  
- els objectius que es persegueixen en cada moment,  
- els/les professionals que intervenen en el desplegament de les accions clau i el grau de 

responsabilitat que tenen en cada cas,  
- la seqüència en relació al desplegament del procediment,  
- i les accions clau a implementar per fer possible el desplegament del procediment.  

 
 

 CONTEXT I MARC NORMATIU 

La violència contra les dones és una violació dels drets humans,  i és una responsabilitat dels Estats la 

seva detecció i protecció així com el desenvolupament de serveis de qualitat per atendre-les1. La 
violència masclista ha de ser abordada des del conjunt dels serveis de l’Administració, no només des 
dels especialitzats. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),  ha de tenir un rol clar en el treball 
amb dones que han viscut o viuen situacions de violència masclista i estan en un procés de cerca de 
feina o inserció laboral. Les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya a través principalment 
de la Xarxa d’Atenció de Dones en Situació de Violència Masclista han d’assumir una part important 
d’aquest rol.  
 
Segons les dades de l’ Enquesta de Violència Masclista a Catalunya, edició 2016, una de cada dues 
dones (el 50%) han estat víctimes de violència masclista alguna vegada al llarg de la seva vida.   Quasi 
4 dones de cada 10 (el 37,9%) han estat víctimes de fets greus i quasi 3 de cada 10 (el 27%) han patit fets 
molt greus. Si ens centrem en les violències viscudes en el darrer any de l’enquesta (2016) el 13,1% havien 
viscut violències, el 6,1% havien esta víctimes de  fets greus i el 2,3% de fets molt greus.  De les dones 
enquestades que havien patit fets greus, el 33% estaven a l’atur i de les dones que havien patit fets 
molt greus ho estaven un 36% dels casos. Per tant, les xifres mostren que la violència masclista afecta 
encara de manera significativa a les dones de Catalunya, sense que existeixin perfils específics.  
Afecten a les dones pel fet de ser dones. 
 
La Llei 5/2008 del “ Dret de les dones a eradicar las violència masclista” (art 38 i 39) reconeix el dret de 
les dones en situació de violència masclista a l’ocupació i a la formació i concretament obliga a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La Conferència de Drets Humans de Viena, del 1993 reconeix que la violència contra les dones és una violació dels drets humans. 
Seguida per la Declaració de Beijing a la IV Conferència Mundial sobre les Dones, al 1995, i la seva revisió al 2000. La Resolució de la 
Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides al 1997 exhorta als governs a actuar contra la violència masclista. El Conveni del 
Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni  d’Istanbul) vigent des 
de l’1 d’agost de 2014, també reconeix que la violència contra les dones és una violació dels drets humans i la Recomanació general 
núm. 35 sobre la violència per raó de gènere contra la dona, per la qual s’actualitza la recomanació general núm.19 (2017), fa 
responsables als estats membres de la seva detecció, la protecció a les dones en situació de violència masclista i el 
desenvolupament de serveis de qualitat. Espanya ha ratificat aquest Conveni. 

- Detectar les situacions de violència masclista, en el marc dels serveis que presten les 
Oficines de Treball de la Generalitat i els protocols d'actuació i coordinació. 

- Donar informació, orientació i suport a les dones que pateixen violència masclista, 
inclosa la informació i el suport que es derivin dels drets que els reconeix la legislació 
vigent,  

- Elaborar l'informe per part de les oficines de Treball quan calgui sobre la no ocupabilitat 
de la dona en situació de violència masclista per tramitar la subvenció prevista en 
aquests casos. 

- Oferir formació per a l'ocupació a les dones en situació de violència masclista i 
prioritzar la seva participació. 

- Establir projectes formatius específics que incloguin l'accés a les TIC i les matèries 
necessàries per a l'ocupació de les dones en situació de violència masclista. 

- Facilitar l'ocupació de les dones en situació de violència masclista quan puguin 
afrontar la inserció laboral. 

- Establir subvencions per la contractació del col·lectiu de dones en situació de violència 
masclista que es troben en situació de recuperació econòmica. 

 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/Presentacio-EVMC_23_07.pdf
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A més la Llei catalana de violència masclista obliga al conjunt de les administracions i serveis que 
operen a Catalunya a coordinar-se i col·laborar interadministrativament, d’acord amb el “Protocol 
Marc per a una Intervenció Coordinada contra la violència masclista” i amb els protocols que se’n 
deriven.  
 
La  Llei 17/2015 “d'Igualtat efectiva de dones i homes” estableix que cal treballar per la millora de 
l’ocupabilitat i ocupació de totes les dones afavorint el seu accés i permanència en el mercat de 
treball en les millors condicions. Per fer-ho possible determina diverses mesures encaminades a 
aconseguir aquesta fita. A més, incorpora l’obligació de dur a terme actuacions, plans i programes 
destinats a les dones amb dificultats específiques d’inserció laboral (on podem trobar a dones en 
situació de violència masclista). 
 
Per donar resposta a aquest mandat, a la  llei 13/2015 “d’Ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya” es marca com a objectiu, entre d’altres, combatre les violències de 
gènere i l’assetjament en el lloc de treball. En la mateixa línia, el Pla de Desenvolupament de Polítiques 
d’Ocupació 2019-2020 incorpora per primera vegada com a prioritari el col·lectiu de dones en situació 
de violència masclista.  
 
En conclusió, existeix un mandat legal i polític que atorga a les Oficines de Treball la responsabilitat 
d’oferir una atenció especialitzada i de qualitat a les dones que viuen situacions de violència 
masclista i facilitar-los  la seva inserció laboral, promoció i permanència en el mercat laboral.  També, 
les Oficines tenen la responsabilitat de ser proactives en la detecció de les situacions de violències i en 
assegurar la possibilitat de generar el vincle de les dones amb la resta de serveis especialitzats del 
territori.  En definitiva cal que les oficines garanteixin tots els drets reconeguts per a les dones que 
viuen situacions de violència masclista. 
 
 

 LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 

La violència masclista és una greu vulneració dels drets de les dones, dels i les adolescents i dels 
infants, així com un impediment per assolir la plena ciutadania i la pròpia llibertat i autonomia. 

Definim la violència masclista2 com la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de 
la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat. 
Malgrat hi ha hagut un avenç important en el reconeixement i garanties dels drets humans de les 
dones, el cert és que encara moltes es troben en situació de violència masclista al llarg del seu cicle 
vital en tots els contextos socials i culturals. 
 
Les formes explícites de la violència masclista es poden classificar en les categories que hi ha a 

continuació3, però és important entendre que no es donen de manera aïllada, sinó que estan 
entrellaçades i associades entre sí:  

                                                           
2 Definició de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del “Dret de les dones a erradicar la violencia masclista”. 
3 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del “Dret de les dones a erradicar la violencia masclista” article 4. 

- Promoure la signatura de convenis amb empreses i organitzacions sindicals per 
facilitar la reinserció laboral. 

- Fer programes de formació específics sobre violència de gènere per entitats i 
institucions especialitzades, de nivell bàsic o especialitzat segons el nivell d'atenció dels 
professionals a aquest col·lectiu. 

- Assegurar la confidencialitat sobre les circumstàncies personals de les dones VVM a 
l’empresariat, representació sindical, organismes competents en matèria d'ocupació i 
a les entitats formadores. 

 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_marc.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_marc.pdf
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 Violència física: Qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb el 

resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 
 Violència Psicològica: Comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en 

una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de 
vexacions, d’exigència, d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o 
qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Aquesta forma de violència també pot 
tenir altres expressions, com ara el fet de desacreditar les creences religioses o personals 
d’una dona pel fet de ser dona (violència espiritual),o el fet de destruir un entorn, colpejar 
i trencar objectes, amagar i trencar els objectes de treball o d’estudi de la dona, no 
respectar el seu correu, llençar les seves coses al carrer, impedir el seu descans, 
maltractar les seves mascotes, etc. (violència ambiental). El control, l’aïllament social i la 
restricció de les relacions, etc., també són una característica d’aquesta forma de 
violència (violència social). 

 Violència sexual: Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les 
dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, 
de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència 
que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de 
parella, afectiva o de parentiu. 

 Violència econòmica: Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos 
per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i en la limitació 
en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella. 

 
Però la violència masclista també adopta formes més subtils i més invisibilitzades que tenen un calat 
important en la nostra societat, i cal identificar-les i minimitzar-les també des dels serveis públics. Així, 
també podem parlar de formes implícites de violència masclista que operen en la societat en el seu 
conjunt, les institucions i els equips de treball que en formen part com són la violència simbòlica 
( fa referència als mecanismes d’educació i socialització de la cultura patriarcal, pels quals les dones 
deixen de ser visibles a través de la història, la cultura, la literatura, la publicitat, etc., mentre que es 
reprodueixen els estereotips i rols considerats tradicionalment com a femenins),  la violència 
estructural. (fa referència a les barreres intangibles i invisibles que impedeixen l’accés de les dones als 
drets bàsics) i la violència institucional (es manifesta quan les institucions educatives, laborals, 
legislatives, judicials, sanitàries, assistencials, etc., no desenvolupen polítiques d’igualtat d’oportunitats o 
les desenvolupen de manera insuficient, quan no s’implementen programes de prevenció de la 
violència, quan es permet la violència i/o no es protegeixen les dones que en pateixen, etc.). 

 
Un altre element important a l’hora d’analitzar i abordar la violència masclista és fer-ho des d’una 
perspectiva interseccional.  La perspectiva interseccional planteja la interconnexió dels diferents 
sistemes de poder que es donen en la nostra societat i les estructures patriarcals. Evidencia, per tant, 
que s’opera i es discrimina de diverses formes i a través de diferents eixos: la classe social, la 
procedència,  l’ètnia, l’edat, la diversitat funcional i les identitats de gènere, articulen els processos de 
violència però també els processos de precarització i marginalització social.  
 
Les diferents formes de violència masclista es poden manifestar en diferents àmbits i diferents 
contextos 4: 

 Àmbit laboral: Consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en 
el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari 
laboral si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

o Assetjament per raó de sexe 
o Assetjament sexual 

 Àmbit de la parella: Consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica 
exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per 
la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. 

 Àmbit familiar: Consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida 
contra les dones i les menors d’edat en el sí de la família i perpetrada per membres de la 

                                                           
4
 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del “Dret de les dones a erradicar la violencia masclista” article 5. 
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mateixa família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar (no 
s’hi inclou la violència exercida en l’àmbit de la parella). 

 Àmbit social o comunitari: 
o Agressions sexuals 
o Assetjament sexual 
o Tràfic i explotació sexual de dones i nenes 
o Mutilació genital femenina o risc de patir-la 
o Matrimonis forçats 
o Violència derivada dels conflictes armats 
o Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones 

 Altres formes anàlogues. 
 
És important visibilitzar la violència masclista més enllà de l’àmbit de la parella, ja que un dels principals 
reptes dels serveis i recursos públics, és precisament entendre la violència masclista des d’una forma 
àmplia i no deixar de banda altres violències no tant reconegudes i treballades, com és, per exemple,  
la violència masclista dins de l`àmbit laboral.  
 

 

  MODEL D’INTERVENCIÓ  

El model d’intervenció a partir del qual s’articula el Protocol  d’Atenció i Recuperació de les Dones que viuen 
situacions de violència masclista ateses des de les Oficines de Treball del SOC es basa en tres models 
concrets: 

 Model ecològic  
 Model de treball en xarxa 
 Model d’empoderament 

 
 
MODEL ECOLÒGIC  
 

El model ecològic de Bronfenbrenner5 sobre la conducta humana planteja la perspectiva de 
considerar l’ambient en què ens desenvolupem com un conjunt d’estructures seriades i 
estructurades en diferents nivells, on cada un d’aquests conté l’altre.  

 
Es considera que el model d’anàlisi ecològica6  aplicat a aquesta problemàtica permet entendre-
la i actuar en els àmbits en el que es produeix de la següent manera:  

 
 Macrosistema – Cultural: desarticulant els diferents paradigmes i sistemes de creences 

que han legitimat i perpetuat la violència, l’ús del poder econòmic i polític, la utilització de 
la violència i de les armes com a instruments per a la imposició i la resolució de 
conflictes.  
 

 Exosistema – Social: actuant contra els dispositius que legitimen la utilització d’aquesta 
violència a través de la impunitat dels que l’exerceixen individualment, però també 
contra els sistemes que la perpetuen a través de productes culturals difosos pels mitjans 
de comunicació, així com contra la tolerància social que provoca, entre altres coses, que 
les dones que es troben en situacions de violència no disposin del recolzament que es 
mereixen.  
 

 Microsistema – Individual: en tant que si es facilita l’atenció social i terapèutica 
necessària per a la recuperació de cada dona, no només s’incideix en el seu procés 
individual de recuperació de les seqüeles de la violència, sinó que es realitza una 
prevenció de nous abusos en altres àrees de la seva vida (laboral, econòmica, social). A 

                                                           
5Bronfenbrenner, Urie. La ecologia del desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados. Barcelona: Ed. Paidós, 
1987 
6Amb modificacions, model extret de: Ferreira.G (1992) “Hombres violentos, mujeres maltratadas” Ed. Sudamericana. 
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més, és important tenir en compte que treballar individualment amb cada dona té 
efectes directes en els infants que tingui o pugui tenir al seu càrrec, en la mesura en que 
qüestiona models de relació afectius i socials basats en la jerarquia i el domini, tot 
potenciant aspectes relacionats amb la tolerància i el respecte mutu. 

 

MODEL DE TREBALL EN XARXA: 
 
El treball en xarxa a Catalunya s’organitza a través de Circuits d’abordatge de la Violència 
Masclista.  
 
Els Circuits d’Abordatge de la Violència Masclista són l’articulació a un territori concret de 
Catalunya, del treball en xarxa i coordinat dels diferents recursos i serveis que intervenen amb 
dones, adolescents i infants que viuen o poden viure violència masclista.  
 
Els Circuits d’Abordatge de la Violència Masclista poden tenir un àmbit territorial supracomarcal, 
comarcal o local, depenent de la lògica existent a cada territori: 
 

 Circuit Territorial de les Terres de l’Ebre, que compren les Comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i 
Ribera d'Ebre. 

 Circuit Territorial del Camp de Tarragona, que compren les Comarques de l’Alt  Camp,  Baix  Camp,  Baix 
Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. 

 Circuit Territorial de les Comarques de Lleida, que compren les Comarques de Garrigues, Noguera, Pla 
d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell. 

 Circuit Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, que compren les Comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Alt Urgell, Alta 
Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Aran. 

 Circuit Territorial de la Catalunya Central, que compren les Comarques de l’ Anoia, Bages, Berguedà, 
Osona i Moianès. 

 Circuit Territorial de la Demarcació de Girona, que compren les Comarques de Gironès, Selva, Pla de 
l’Estany, Garrotxa, Ripollès, Alt Empordà i Baix Empordà. 

 Tots els circuits comarcals o locals organitzats dins de les comarques de: Baix Llobregat, Vallès Oriental, 
Vallès Occidental, Maresme i Barcelonès.  

 
Els circuits Territorials, supracomarcals porten més de 10 anys d’implementació i tenen diversos 
nivells de coordinació:  a nivell estratègic polític a través d’una Mesa Institucional, a nivell 
estratègic tècnic a través d’una Comissió Tècnica i a nivell operatiu comarcal a través dels Equips 
Comarcals.  La resta de circuits comarcals i locals s’organitzen de forma diferent en funció del lloc.  

 
El Servei d’Ocupació de Catalunya forma part dels circuits territorials a nivell estratègic des de la 
seva creació. És important però que també estiguin ben arrelats a nivell operatiu a tot el territori. 
Tots els circuits tenen protocols d’abordatge de la violència masclista de referència. Cal que que 
les referents de violència masclista de les oficines coneguin els protocols de referència de la seva 
comarca i com funciona el circuit, a nivell operatiu,  en el seu territori. 

 
 

MODEL D’EMPODERAMENT: 
 

Des de fa uns anys, les entitats i institucions que desenvolupen projectes i programes d’orientació i 
inserció sociolaboral han identificat la necessitat de plantejar el treball d’acompanyament a les 
persones més enllà del marc estricte de la inserció laboral. Aquest canvi de mirada suposa fer 
una atenció més integral i contextualitzar amb altres variables vitals el valor de a feina en la vida 
de les persones que s’atenen.  

 
És des d’aquí i des del convenciment que no es pot treballar la variable feina de manera aïllada i 
sense entendre a la persona com a un tot, que tant les Entitats Socials com el mateix SOC han 
començat a desplegar projectes que responen a aquesta manera d’entendre la tasca 
d’orientació (sobretot per al treball amb persones en situació de major vulnerabilitat).  
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Treballar des del Model d’Empoderament fomenta l’autonomia i la responsabilitat de la persona 
vers el seu propi procés i permet assegurar que aquesta desenvolupa la capacitat de prendre 
decisions en relació a la definició i execució del seu projecte professional. 

 
El Model d’Empoderament pretén que les persones: 

 
 prenguin consciència dels seus propis drets,  
 identifiquin les situacions de discriminació i subordinació a les que han estat exposades, 
 reconeguin i posin en valor els seus interessos,  
 enforteixin les seves capacitats, 
 i emprenguin processos de canvi per adquirir poder a nivell individual, col·lectiu i en les 

relacions més properes. 
 

Donades les especificitats amb les que es troben les dones en situació de violència masclista, el 
Model d’Empoderament esdevé una proposta metodològica de gran valor ja que permet que les 
dones puguin: 

 
 concretar el punt del partida en el que es troben i definir fites a partir d’aquest, 
 iniciar i desenvolupar un procés de presa de consciència sobre els propis recursos dels 

que disposa,  
 definir i valorar els condicionants, limitacions i potencialitats que tenen impacte en les 

seves possibilitats d’accedir i mantenir-se en el mercat de treball. 
 millorar l’autoconfiança i la seguretat en elles mateixes i en les seves possibilitats per 

assolir els seus objectius professionals. 
 

Diverses experiències d’acompanyament a dones en situació de violència masclista a partir 
d’aquest model avalen la seva idoneïtat i el sentit de seguir sustentant les actuacions que s’hi 
dirigeixen des d’aquesta proposta metodològica. 

 
 

 ELEMENTS CLAU en l’acompanyament a la inserció laboral de dones en situació de 
violència masclista  
 

Les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista i volen iniciar processos de millora de la 
seva ocupabilitat i/o recerca de feina, en cap cas es poden agrupar en una única definició ja que 
presenten perfils del tot heterogenis, tant pel que fa al seu currículum laboral, al seu nivell competencial, a 
la seva situació social/punt de partida, així com pel que fa als objectius laborals i/o d’inserció definits.  
 
Cal tenir en compte però, que la violència viscuda, pot tenir efectes directes en els diferents factors que 
afecten l’ocupabilitat de les dones i incidir en les seves possibilitats de trobar una feina. És important tenir 
clar que la violència viscuda no afectarà totes les dones de la mateixa manera i caldrà veure en cada cas 
quin ha estat el procés i quines són les necessitats concretes.  
 
És important conèixer quins són aquells factors que, de manera general, poden afectar amb major 
incidència els processos d’inserció laboral de les dones que han viscut situacions de violència masclista 
per poder validar amb cadascuna d’elles quin és l’impacte concret que en el seu cas, ha tingut la violència 
viscuda:  
 
Principals Factors estructurals:  
 

 Hi ha dones que pateixen situacions de violència masclista que no estan identificades i que 
poden estar essent ateses des de les Oficines de Treball del SOC sense cap acreditació. En 
alguns casos, les dones que viuen violència masclista i que no reben el suport de la xarxa de 
recursos especialitzats es poden trobar en situació de desprotecció i de gran vulnerabilitat.  

 A nivell social poden existir certs prejudicis que tenen a veure amb la idea de fragilitat 
emocional de les dones en situació de violència masclista que poden perjudicar les seves 
possibilitats de trobar una feina. 
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 En alguns casos no existeix encara una sistemàtica de treball en xarxa entre els recursos 
públics d’ocupació i la xarxa de recursos especialitzats en violència masclista que garanteixi 
a les dones una atenció integral.  

 No existeixen encara suficients recursos d’inserció laboral especialitzats en violència 
masclista que puguin donar resposta a les necessitats que en molts casos  poden presentar 
les dones en aquesta situació.  

 
Principals Factors personals:  
 

 En moltes ocasions les dones que viuen situacions de violència masclista han de fer front a 
canvis que generen molta pressió emocional: canvi de domicili, trencament de la relació, 
recerca d’habitatge, recerca d’una feina. 

 En molts casos les dones en situació de violència masclista tenen fills i filles menors a càrrec i 
aquest fet genera una gran necessitat econòmica i dificulta la conciliació. Sovint les dones 
tenen poca disponibilitat horària pel procés i per treballar i cal desplegar una xarxa de 
recursos (personals o socials) que permetin minimitzar aquestes dificultats. 

 En algunes dones la violència viscuda pot haver afectat l’autoestima i la confiança en les 
pròpies capacitats i caldrà treballar aquest factor des de la lògica de l’empoderament i la 
recuperació de recursos per poder afrontar amb més seguretat i estabilitat el procés 
d’incorporació al mercat de treball.  

 Algunes de les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista es poden 
trobar aïllades i mancades d’una xarxa de suport personal i familiar, ja que en ocasions la 
violència viscuda pot haver deteriorat les relacions personals.  

 Les dificultats per aconseguir i mantenir l’habitatge són recurrents en moltes dones que han 
viscut situacions de violència masclista.  

 Les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista presenten sovint una alta 
capacitat de resiliència per la història de vida especialment després de treballar el procés de 
recuperació.  

 
Principals Factors competencials:  
 

 Els nivells de competències tècniques són molt diversos i específics en cada cas (gran 
diversitat de CV laborals i formatius). 

 Els nivells de competències bàsiques són molt diversos i específics en cada cas (gran 
diversitat de CV laborals i formatius). 

 Algunes dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista poden tenir les  
competències transversals afectades especialment les competències de relació (relació 
interpersonal, comunicació i treball en equip) i afrontament (gestió de l’estrès, gestió de les 
emocions i adaptabilitat).  

 
Per tot això cal tenir en compte, a l’hora de desplegar l’acompanyament a les dones en situació de 
violència masclista que, en la majoria dels casos, és necessari partir de les següents premisses:    
 

- L’acompanyament a les dones ha de ser estable en el temps i s’ha de produir, en la mesura 
del possible, en espais acollidors que transmetin tranquil·litat  i seguretat. 

- L’atenció ha de poder dilatar-se al llarg del temps i ha de ser flexible en quant a la intensitat, 
tenint en compte les necessitats de les dones en cada moment.  

- Per tal de garantir les possibilitats d’èxit dels processos d’inserció cal partir, en un gran 
nombre de casos, d’un treball previ de recuperació de l’autoestima i d’empoderament.  

- Les competències transversals són les que poden haver quedat més afectades 
(especialment les competències de relació i afrontament) i és recomanable, en la mesura de 
les possibilitats, proposar accions concretes que permetin reforçar i millorar aquests blocs de 
competències. 

- El contacte directe amb el Mercat de Treball és el moment en el que cal posar en joc de 
manera més rellevant les competències d’afrontament i relació. És per aquest motiu que 
l’acompanyament a les dones en situació de violència masclista pot requerir de l’augment 
de la intensitat especialment quan:  
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 s’inicien processos de pràctiques, 
 es duen a terme visites a empreses, 
 es comencen les entrevistes de feina i els processos de selecció, 
 i es produeix la inserció laboral.  

 
- La inserció laboral és l’element clau que en molts casos permet a les dones recuperar-se de 

la situació viscuda i estabilitzar-se. En relació a aquest element és important promoure en les 
empreses el trencament d’estereotips que puguin generar obstacles a la seva incorporació 
al mercat de treball.  

- El treball en xarxa i amb coordinació amb els recursos especialitzats és el model d’intervenció 
que permet assegurar l’acompanyament als processos de recuperació de les dones des 
d’una mirada integral i amb la màxima qualitat.  

- L’acompanyament als processos de definició i execució del projecte professional de les 
dones en situació de violència masclista requereix de professionals especialitzats i amb 
recursos tècnics suficients per poder abordar les diferents variables i reptes que es puguin 
plantejar durant el procés.  
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN L’ATENCIÓ A 
DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

MASCLISTA A LES OFICINES DE TREBALL DEL 
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN L’ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA A LES OFICINES DE TREBALL DEL SOC 
 

 MAPA GENERAL 
 
A continuació es presenta el mapa general que sistematitza l’actuació que s’ofereix a les dones en situació 
de violència masclista ateses des de les Oficines del SOC:   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMENT GENERAL 
 
L’atenció a dones en situació de violència masclista des de les Oficines de Treball s’entén de manera 
integral i afecta les diferents actuacions que es duen a terme des de les Oficines. Concretament, 
identifiquen actuacions específiques en relació als següents elements clau:   
 

 Pel que fa a l’ATENCIÓ DIRECTA s’identifiquen actuacions concretes en relació a: 
o la detecció de situacions de violència masclista,  
o l’acollida de les dones en situació de violència masclista a les oficines, 
o l’acompanyament per la definició i l’execució del projecte professional,  
o i el manteniment del lloc de feina.  

 
 Pel que fa al TREBALL EN XARXA s’identifiquen actuacions concretes en relació a:  

o el treball amb les empreses,  
o el treball amb la xarxa de recursos especialitzats,  
o i el treball en equip i metodològic.  

 
Tot seguit es descriu la seqüència de moments clau que tenen a veure amb l’actuació general per 
l’atenció de les dones en situació de violència masclista ateses des de les Oficines del SOC: 

 
Dona en situació de violència masclista acreditada 

 

TALLERS 

 
TALLERS 

 

ACOLLIDA 

Dona en situació de violència masclista atesa des de l’O.T 

 

RECURSOS COMPLEMENTARIS 
 

ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ 

 

DEFINICIÓ I EXECUCIÓ 
PROJECTE PROFESSIONAL 

MANTENIMENT DEL LLOC DE 
FEINA 

DETECCIÓ 

ACOMPANYAMENTAL PROCÉS DES DE L’OFICINA DE TREBALL 

TR
EB

AL
L 

AM
B 

LE
S 

EM
PR

ES
ES

 

 

Programes CARTERA DE SERVEIS DEL SOC 
- Generalistes (no especialitzats) 
- Específics per a dones en situación de violencia mascista 

TR
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L 
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 E
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TREBALL EN XARXA AM
B ELS REC

USRSO
S ESPEC

IALUTZATS 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN L’ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA A LES OFICINES DE TREBALL 
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› Sempre que una dona en situació de violència masclista (acreditada) arriba a l’Oficina de 

Treball (ja sigui fruit d’una derivació per part de recursos especialitzats del territori o no), 
aquesta serà atesa en una primera entrevista d’ACOLLIDA per part de l’equip de 
professionals especialitzats de l’Oficina de Treball (veure punt 2. ACOLLIDA pàg. 19). 
 

› Si la identificació de la situació de violència masclista es fruit d’una acció de DETECCIÓ per 
part de qualsevol dels i les professionals de l’Oficina de Treball, la dona serà derivada també 
a una entrevista d’ACOLLIDA a mans dels/les professionals especialitzats de l’Oficina de 
Treball (veure punt 1. DETECCIÓ pàg. 18). 
 

› En els casos en els que la dona consideri que l’Oficina de Treball pot donar resposta a les 
seves necessitats d’orientació i inserció sociolaboral, l’equip tècnic especialitzat de l’Oficina 
de Treball, desplegarà accions per l’acompanyament en la DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE PROFESSIONAL de la dona. Per tal de facilitar aquest procés, l’Oficina de Treball (de 
manera pactada amb la dona) podrà informar, derivar i donar suport a la dona  des de la 
pròpia Oficina de Treball per tal que aquesta pugui executar les diferents accions definides 
en el seu projecte professional,  ja sigui mitjançant la participació a programes propis de la 
cartera de serveis del SOC (generalistes o específics per a dones en situació de violència 
masclista), bé a través d’altres recursos complementaris. Sempre que es consideri adient 
també podran activar-se accions d’intermediació per tal que la dona pugui optar a les 
ofertes de feina que es gestionen des de l’Oficina de Treball (veure punt 3. DEFINICIÓ I 
EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROFESSIONAL pàg. 21) 

 

› Sempre que es produeixi una inserció laboral d’una dona en situació de violència masclista, 
des de l’Oficina de Treball es duran a terme accions per al MANTENIMENT DEL LLOC DE FEINA 
amb l’objectiu de que la dona pugui consolidar la inserció i sostenir-la en el temps (veure 
punt 4. MANTENIMENT DEL LLOC DE FEINA pàg. 22) 

 

› El model d’intervenció en l’atenció a dones en situació de violència masclista contempla el 
TREBALL AMB LES EMPRESES com a un eix d’actuació necessari per tal de garantir l’accés de les 
dones a oportunitats laborals. També s’entén com una tasca imprescindible per avançar en 
la sensibilització i el foment de la contractació d’aquest grup de dones (veure punt 5. TREBALL 
AMB LES EMPRESES pàg. 24) 

 

› Per assegurar que s’ofereix una atenció integral i ajustada a les necessitats i especificitats de 
les dones en situació de violència masclista,  des de l’Oficina de Treball es definirà el 
procediment relatiu al TREBALL EN XARXA AMB ELS RECURSOS ESPECIALITZATS del territori (veure 
punt 6. TREBALL AMB RECURSOS ESPECIALITZATS pàg. 25). 
 

› Des de l’Oficina de Treball, de manera transversal i durant tot l’acompanyament que s’ofereix 
a les dones en situació de violència masclista, s’articularà una sistemàtica de TREBALL EN 
EQUIP I METODOLÒGIC que haurà de garantir que l’equip de professionals disposa de la 
formació, les eines i els espais de supervisió necessaris per dur a terme l’atenció a les dones 
seguint estàndards de qualitat definits per el “Protocol Marc per una intervenció coordinada 
contra la violència masclista” al capítol 7 7 (veure punt 7. TREBALL EN EQUIP I METODOLOGIC 
pàg. 27). 

 
 PROCEDIMENTS ESPECÍFICS RELACIONATS AMB L’ATENCIÓ DIRECTA a les dones en 

situació de violència masclista 
 

• DETECCIÓ 
• ACOLLIDA 
• DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROFESSIONAL 
• MANTENIMENT DEL LLOC DE FEINA 

 

                                                           
7
 “Protocol Marc per una intervenció coordinada contra la violència masclista” al capítol 7: 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_marc.pdf 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_marc.pdf
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Descripció: 
 
› Les Oficines de Treball atenen a tota la població que es troba en situació de recerca de feina i/o 

demanda de millora laboral. S’atenen, per tant, persones de tots els grups d’incidència que 
presenten situacions i factors de vulnerabilitat molt diversos.  
 

› Tenint en compte les dades de prevalença de la violència masclista en la població, de manera 
general, es considera que les Oficines de Treball (així com la resta de serveis públics que fan 
atenció a tota la ciutadania) estan atenent també dones en situació de violència masclista sense 
identificar.  

 

› L’Oficina de Treball, en tant que servei públic, té la responsabilitat de desplegar la funció de 
detecció de situacions de violència masclista que no estiguin prèviament identificades ni 
acreditades. És a dir, tots/es els/les professionals que fan atenció directa tenen la responsabilitat 
de conèixer els indicadors que faciliten la identificació de situacions de violència i en el cas de 
detectar situacions concretes oferir suport i acompanyament per tal que les dones es puguin 
vincular a la xarxa de recursos especialitzats. 

 

› La detecció de dones en situació de violència masclista pot donar-se en qualsevol moment del 
procés d’atenció que s’ofereix des de l’Oficina de Treball: en una fase inicial (acollida), mentre es 
duen a terme accions d’orientació i acompanyament en la definició i execució del projecte 
professional, durant el procés de recerca de feina, i en la fase de manteniment i consolidació de la 
inserció laboral. 

 
Objectius:  

› Identificar les dones ateses des de les Oficines de Treball que poden trobar-se en situació  de 
violència masclista. 

› Assegurar que les dones en situació de violència masclista són ateses per part del personal 
especialitzat de l’Oficina de Treball. 

› Facilitar la vinculació de les dones detectades que es troben en situació de violència masclista 
amb els recursos especialitzats de la xarxa.  

 
Professionals que intervenen: Tot l’equip de professionals de l’Oficina de Treball té la responsabilitat de 
dur a terme la tasca de detectar, en les dones que atén, possibles situacions de violència masclista. 
 
Seqüència: En el cas de detecció de situacions de violència masclista, la seqüència d’accions a 
desplegar per part dels i les professionals de l’Oficina de Treball és la següent:  
 

› En el cas d’identificar indicadors de sospita, informar del cas i dels indicadors als/les 
professionals especialitzats de l’Oficina i no entrar en l’abordatge de la situació si no s’és 
un/a tècnic/a especialista. En aquest cas, derivar la dona per a que pugui fer una 
entrevista amb el/la professional especialitzat/da.  

› citar la dona a una entrevista amb un/a tècnic/a especialista (donar dia i hora) per a que 
aquest/a pugui informar del Servei d’Orientació per a Dones en situació de Violència 
Masclista de la pròpia Oficina, 

› evitar la revictimització (vetllar per a què la situació de violència, en el cas que sigui 
necessari, s’abordi una sola vegada i per part del personal especialitzat/da).  

› promoure la vinculació de la dona amb la xarxa de recursos especialitzats del territori, 
› el/la tècnic/a especialista una vegada conegui el cas, haurà de contactar amb els 

recursos especialitzats de la xarxa i posar el cas en coneixement, sempre que es doni 
alguna de les causes descrites en el capítol 8 del Protocol Marc per una intervenció 
coordinada contra la violència masclista seguint de manera específica les 
recomanacions per a la cessió de dades dins la Xarxa pública d’intervenció en violència 
masclista. 

› I, en la mesura del possible i sempre que la dona així ho vulgui, des de l’Oficina de Treball 
es desplegaran accions d’acompanyament i de seguiment de la derivació de la dona a la 
xarxa de recursos especialitzats.  
 
 
 

1. DETECCIÓ  
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Accions clau a implementar per al desplegament del procediment de detecció: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 

  Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 
 

 
 
 
 

 
Descripció:  
 
› L’acollida a les dones en situació de violència masclista a les oficines de treball s’entén com un 

procés i no només com una entrevista determinada. L’Oficina de Treball en sí mateixa ha de ser un 
espai en el que la dona se senti acollida (per part de l’equip professional amb els que es pot trobar 
durant la seva estada).  
 

› La fase d’acollida s’inicia una vegada arriben a l’Oficina les dades de la dona en situació de 
violència a través del procés de derivació, ó bé quan la pròpia dona assisteix a l’Oficina de Treball 
de manera presencial. 
 

› El procés d’acollida és clau per generar el vincle i la confiança necessaris per a què la dona pugui 
dur a terme, amb la màxima tranquil·litat, el seu procés de recerca de feina. També és el moment 
en el que promoure (si no ho està) la vinculació de la dona als recursos especialitzats de la xarxa. 

 
Objectius:  
 
› Informar les dones en situació de violència del servei específic del què disposen les Oficines de 

Treball.  
› Ubicar les expectatives en relació a l’oferta del servei.  
› Generar el vincle de les dones amb el/la referent especialista de les oficines. 
› Facilitar la vinculació de les dones identificades que es troben en situació de violència masclista 

amb els recursos especialitzats de la xarxa.  
 

Professionals que intervenen: Els/les tècnic/es especialistes en violència masclista de les Oficines de 
Treball seran els/les responsables de dur a terme les entrevistes d’acollida a les dones que arribin a les 
Oficines.  En el cas de les dones amb dades protegides, seran les figures dels/les tutor/es els/les que 
duran a terme les entrevistes.  
 

2. ACOLLIDA 

FORMACIÓ ESPECÍFICA A L’EQUIP PROFESSIONAL 
 

Formació anual sobre eines i recursos per la detecció de 
situacions de violència masclista per a tots/es els/les 
professionals que treballen a les oficines (personal administratiu, 
orientadors/es, tècnics/es especialitzats/des i directors/es). A l’ 
Annex 1. Recursos per la detecció de violència masclista. Pàg. 30. Es 
poden consultar, a tall d’exemple, alguns indicadors de sospita o alerta 
que poden facilitar la tasca de detecció i un recull de preguntes clau 
que els/les professionals de l’Oficina de Treball poden formular en els 
espais d’atenció a les dones. 

 

SOCIALITZACIÓ DE GUIES I MATERIALS 
 

Per assegurar l’accés permanent per part de 
tot el personal a eines i recursos que facilitin la 
detecció de situacions de violència masclista, 
totes les Oficines de Treball tindran a 
disposició dels equips professionals diferents 
materials de consulta (veure alguns exemples a 
l’Annex 1. Recursos per la detecció de violència 
masclista. pàg. 30.) 

 

DIFUSIÓ MATERIAL INFORMATIU  

 
Les Oficines de Treball disposaran de materials de difusió amb 
informació concreta del servei d’orientació per dones en situació de 
violència masclista (com funciona el servei, quins són els 
mecanismes per accedir-hi, i què és el que han de fer les dones 
interessades per tal de poder fixar una primera entrevista amb 
els/les professionals especialitzats/des, etc.) Aquests materials 
hauran de ser visibles i accessibles per totes les persones que passin 
per qualsevol de les Oficines de Treball. 

 

PROTOCOL SOC-SEPE  
 

Implementació del protocol de millora de la 
comunicació/gestió de la informació amb el 
SEPE. Per tal d’agilitzar i facilitar la 
comunicació i millorar així l’atenció que es 
dona a les dones en situació de violència 
masclista. 
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Seqüència: En el cas de l’acollida de dones en situació de violència masclista, la seqüència d’accions 
a desplegar per part dels/les professionals de l’Oficina de Treball és la següent:  

 

› donar informació ajustada del Servei a la dona,  
› contrastar les seves  expectatives,  
› validar la idoneïtat del moment per a la inserció laboral,  
› Identificar si la dona atesa en situació de violència masclista està vinculada als recursos 

especialitzats de la xarxa.  
› Informar i donar a conèixer els recursos especialitzats de la xarxa a la dona en situació de 

violència masclista que no estigui enxarxada. 
› així com fer un primer diagnòstic del punt de partida i de la seva ocupabilitat per definir la 

proposta d’itinerari més ajustat a les seves necessitats.  
 

Accions clau a implementar per al desplegament del procediment d’acollida: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓ DE L’ESPAI FÍSIC ADEQUAT  PER L’ATENCIÓ 
 

Es considera necessari posar especial atenció a 
l’espai físic en el que es duu a terme l’atenció 
directa (en aquest cas les primeres entrevistes 
amb la dona). La directora i Director de l’Oficina és 
la persona encarregada de determinar quin és 
l’espai més adequat per fer les entrevistes amb les 
dones en situació de violència masclista. Es 
recomana que, l’espai designat per les entrevistes 
tingui les següents característiques:  
 

› Espai en el que es pugui garantir la 
confidencialitat o, en el seu defecte, 
l’espai que quedi més apartat del gran 
públic. Si el fet d’haver d’utilitzar 
despatxos tancats posa en evidència 
per la resta del personal i la resta de 
públic de l’Oficina la situació de la dona 
(sobretot per a oficines petites) es 
valorarà en cada cas la idoneïtat de la 
utilització d’aquest espai.  
 

› Espai acollidor en el que hi hagi 
materials informatius del servei 
d’orientació a dones en situació de 
violència masclista.  

 

EXECUCIÓ ENTREVISTES SEGONS PROCEDIMENT DE CONTINGUTS  

 
Les entrevistes d’acollida es duran a terme per part de l’equip 
professional especialitzat de les Oficines o, en el seu defecte, 
de l’Oficina més propera. En tots els casos caldrà assegurar 
que es treballen els següents aspectes:  
 

› Informació del servei d’orientació laboral per dones 
en situació de violència masclista: què es pot oferir i 
què no des de les Oficines. Contrast amb les 
expectatives inicials i reformulació de la demanda, si 
s’escau. 
 

› Anàlisi del punt de partida en relació al procés de 
recerca de feina per assegurar que la dona està en el 
moment de recuperació adequat que permet definir i 
executar el seu projecte professional. 
 

› Recollida de les necessitats i la urgència de la situació 
econòmica per determinar aspectes bàsics del pla 
d’inserció.  
 

› Identificació de la vinculació de la dona amb els 
recursos especialitzats de la xarxa i/o en el seu 
defecte informació dels mateixos i posterior 
derivació. 

 

Tots aquestes aspectes es treballaran en la primera sessió 
individual d’atenció que s’ofereix a la dona. Sempre que sigui 
necessari es podran dur a terme entre 1 i 3 entrevistes 
d’acollida.  

 

TREBALL EN XARXA AMB AGENTS DERIVADORS  

 
Des de les Oficines de Treball es farà un retorn del cas una vegada finalitzat el procés d’acollida amb la dona a l’agent 
derivador donant informació específica en relació a:  
 

› Si la dona ha arribat o no a l’Oficina de Treball.  
› Si la dona s’ha vinculat o no. 
› Si es valora que és el moment de tirar endavant l’acompanyament en el procés de recerca de feina i si es 

valora necessari o no desplegar recursos de suport complementaris per fer viable el pla d’inserció. 
› Acords principals de treball als que s’ha arribat amb la dona.  
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Descripció:  
 
› El procés de definició i execució del projecte professional de les dones en situació de violència 

masclista pot desenvolupar-se sota diferents paràmetres en funció dels diferents factors 
d’incidència que presenti la dona i del temps que aquesta porti allunyada del mercat de treball. 
 

› Cal preveure doncs, que es pot donar la circumstància que aquest procés sigui estructurat i àgil, 
però també és recurrent que la definició i execució del projecte professional esdevingui un procés 
llarg amb intermitències. 
 

› Des de l’Oficina de Treball s’haurà de garantir l’acompanyament continuat i la possibilitat de fer 
pauses sempre que la dona ho requereixi. També s’haurà d’assegurar que s’informa i es duen a 
terme les derivacions a programes i serveis que es considerin oportuns en cada cas per tal que les 
dones puguin desplegar les accions de millora del seu projecte professional si no es pot donar 
resposta des de les Oficines. 

 

› L’acompanyament per la definició i execució del projecte professional es duu a terme quan la 
dona considera que vol i pot afrontar el procés d’orientació, formació i inserció laboral. S’ha de 
valorar que sigui el moment adient per a que la dona pugui sostenir el que aquest implica. Aquesta 
valoració s’ha de contrastar amb els serveis especialitzats de la xarxa de violència masclista. 

 

› Sempre que sigui necessari i a fi de poder oferir una atenció integral i de qualitat a les dones en 
situació de violència masclista ateses des de les Oficines de Treball mentre defineixen i executen el 
seu projecte professional, s’han de desplegat les accions de treball en xarxa corresponents amb 
els recursos especialitzats. 

 
Objectius:  
 
› Assegurar que les dones en situació de violència masclista poden definir i executar el seu projecte 

professional. 
› Acompanyar en el procés de millora de l’ocupabilitat de les dones en situació de violència 

masclista.  
› Afavorir l’aproximació de les dones en situació de violència masclista al mercat de treball.  

 
Professionals que intervenen: Els/les tècnic/es especialistes en violència masclista de les Oficines de 
Treball seran els/les responsables de dur a terme les accions d’acompanyament per a la definició i 
execució del projecte professional de les dones en situació de violència masclista ateses des de les 
Oficines.  En aquells casos en els que es formalitzi una derivació a programes/serveis/recursos del 
territori, els/les tècnic/es especialistes en violència masclista de les Oficines de Treball estaran en 
permanent coordinació amb les figures referents d’aquests recursos per a poder assegurar una 
intervenció de qualitat i sense duplicitats.  

 
Seqüència: En el cas de l’acompanyament per la definició i execució del projecte professional de dones 
en situació de violència masclista, la seqüència d’accions a desplegar per part dels/les professionals de 
l’Oficina de Treball és la següent:  
 

› Promoure que la  dona pugui identificar interessos i motivacions laborals,  
› Facilitar que la dona pugui conèixer aquells factors que afavoreixen i dificulten la seva 

inserció laboral,  
› Acompanyar en la presa de decisions per a que la dona pugui concretar un objectiu 

laboral i/o d’inserció,  
› Afavorir que la dona desenvolupi les competències clau requerides tenint en compte el 

seu objectiu laboral (si es necessari),  
› donar informació i recolzament per poder afrontar i superar processos de selecció. 
› I sempre que sigui necessari articular accions de treball en xarxa amb els recursos 

especialitzats*. 
 

*Cal tenir en compte que l’atenció psicològica relativa al procés de recuperació de les dones no és en cap cas 
competència ni funció dels/les professionals de les Oficines de Treball. Quan es detecti aquesta necessitat caldrà 
comptar amb la xarxa de recursos especialitzats que tenen definida aquesta funció i aquesta responsabilitat.  

3. DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROFESSIONAL  
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Accions clau  per al desplegament del procediment de definició i execució del projecte professional: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 
 
 
 

 
 
 

Descripció: 
 
› El moment de la inserció laboral és un dels moments més importants del procés de les dones en 

situació de violència masclista ja que es posen en joc de manera molt evident  les competències 

4. MANTENIMENT DEL LLOC DE FEINA 

DERIVACIÓ A PROGRAMES DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL SOC 
 

En els casos en els que es valori que és adient fer ús d’altres 
programes i serveis més enllà de l’atenció que es presta des de 
les Oficines per facilitar la inserció laboral de les dones ateses,  es 
tindran en compte les següents possibilitats:  
 

› Derivació a programes generalistes: Quan s’identifiquin 
necessitats concretes en el pla d’inserció que no es 
puguin satisfer des de les Oficines de Treball es procedirà 
a valorar recursos i serveis concrets que puguin donar-hi 
resposta (programes de formació, millora de 
l’ocupabilitat, tallers intensius de tècniques de recerca de 
feina, etc.).  
 

› Derivació a programes específics per dones en situació 
de violència masclista: Quan existeixin programes 
específics per acompanyar dones en situació de 
violència masclista al territori en el que s’ubica l’Oficina, 
es valorarà la possibilitat de fer una derivació sempre i 
quan aquests donin resposta a les necessitats concretes 
que cada dona pugui presentar en cada cas (programes 
més integrals, accions per la millora d’ocupabilitat, 
empoderament, treball específic de competències 
transversals, etc.).  

 

Quan el sistema informàtic no permeti garantir la privacitat i la 
confidencialitat es podrà fer ús de mitjans alternatius.  

 

DERIVACIÓ A RECURSOS COMPLEMENTARIS DEL 
TERRITORI 

 

Sempre que es consideri oportú, i de 
manera pactada, es derivarà les dones a 
recursos complementaris (entitats socials, 
ens locals, etc.), per potenciar la millora del 
seu punt de partida en relació a la recerca 
de feina. A tall d’exemple: tallers per la 
millora de l’autoestima i l’empoderament, 
recursos d’alfabetització i millora de 
competències bàsiques, programes 
formatius, etc. 

ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ  
 

En el moment en el que la dona es trobi en 
disposició de poder iniciar el procés de 
recerca activa de feina, des de l’Oficina de 
Treball es realitzaran les gestions i accions 
oportunes per a que aquesta pugui 
esdevenir candidata a les ofertes de feina 
que es gestionen des de l’Oficina de Treball.  
 

Quan el sistema informàtic no permeti garantir 
la privacitat i la confidencialitat es podrà fer ús 
de mitjans alternatius.  
 

ACOMPANYAMENT AL PROCÉS DES DE L’OFICINA DE TREBALL 

 
Els/les tècnics/es especialitzats referents de les dones ateses són responsables de fer el seguiment dels processos o 
bé de manera integral quan el cas s’acompanya exclusivament des de les Oficines de Treball, o bé de manera 
coordinada quan la dona fa ús d’altres accions/programes i serveis del territori.  
 
En el cas que la dona executi accions del seu projecte professional fora de l’Oficina (fent ús de la cartera de serveis i 
programes del SOC i/o d’altres recursos complementaris) es valorarà en cada cas l’adequació en relació a la intensitat 
i freqüència del seguiment tenint en compte les necessitats concretes en cada cas.  

 

TREBALL EN XARXA AMB ELS RECURSOS ESPECIALITZATS 

 
Es duran a terme les accions de treball en xarxa que corresponguin amb els recursos especialitzats del territori que 
ofereixen atenció psicosocial a les dones en situació de violència masclista per tal de poder establir una comunicació 
fluida i bidireccional que permeti fer un acompanyament integral. Especialment en aquells casos en els que es 
produeixin situacions que poden considerar-se motiu d’alerta com per exemple: 
 

› Quan la dona manifesta que està rebent amenaces  
› Quan la dona fa saber que se sent exposada a una situació de perill, 
› Quan la dona deixa d’assistir a les accions acordades sense donar una explicació  
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d’afrontament, relació i comunicació que poden haver quedat més afectades degut a la situació 
de violència viscuda. 
 

› És per aquest motiu que es considera important assegurar el manteniment en l’acompanyament 
al procés d’inserció i, fins i tot, l’augment de la freqüència de les entrevistes que es duen a terme 
des de les Oficines. 

 

› Les accions de suport per al manteniment del lloc de feina es duran a terme, de manera acordada 
amb la dona, a partir del moment en el que es formalitzi la seva inserció laboral i fins a que es 
consideri necessari  per ambdues parts (superació del període de prova, finalització del contracte, 
etc.). En aquest sentit tant la periodicitat, la forma (presencial, telefònica, mitjançant el correu 
electrònic) com la durada  es definirà de manera concreta en cada cas tenint en compte les 
diferents possibilitats. 

 
Objectius:  

 
› Assegurar la consolidació de la inserció de les dones en situació de violència masclista. 
› Afavorir (si es dona el cas) la promoció laboral de les dones en situació de violència masclista 

inserides. 
 

Professionals que hi intervenen: Els/les tècnic/es especialistes en violència masclista de les Oficines 
de Treball seran els/les responsables de dur a terme les accions d’acompanyament per al 
manteniment del lloc de feina de les dones ateses que s’hagin inserit al mercat de treball.  

 
Seqüència: En el cas de l’acompanyament per al manteniment del lloc de feina de les dones en 
situació de violència masclista, la seqüència d’accions a desplegar per part dels/les professionals de 
l’Oficina de Treball és la següent:  

 

› identificar la inserció laboral quan aquesta es produeix i activar la dona com a persona en 
situació de millora d’ocupació. 

› acompanyar a la dona durant el procés d’adaptació al lloc de feina i oferir estratègies per 
a que pugui mantenir-s’hi. 

› mantenir la comunicació amb les empreses contractants per tal de poder identificar 
incidències i desencaixos en l’adaptació als requeriments del lloc de feina i donar-hi 
resposta. 

› i sempre que sigui necessari, articular accions de treball en xarxa amb els recursos 
especialitzats. 
 

Accions clau a implementar per al desplegament del procediment de manteniment del lloc de feina: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 

SEGUIMENT AMB LES EMPRESES 

 
 
Per tal de garantir la confidencialitat en 
relació a la situació de violència viscuda per 
les dones ateses, l’equip de professionals de 
l’Oficina de Treball, haurà de garantir que és 
la dona la que decidirà en tot moment si 
dóna o no a conèixer la situació de violència 
viscuda a l’empresa contractant. En el cas 
que ho vulgui fer extensiu a l’empresa serà 
ella mateixa qui ho comunicarà. 
Si la dona demana ajuda per fer la 
comunicació a l’empresa se li oferirà el 
suport necessari. 

 

ACTIVACIÓ DE LA DONA COM 
A MILLORA D’OCUPACIÓ 

 
Sempre que una dona en 
situació de violència 
masclista s’insereixi se la 
donarà d’alta al sistema 
com a persona en situació 
de millora d’ocupació. 
D’aquesta manera es 
podran mantenir les 
accions d’acompanyament 
i seguiment que se li 
ofereixen des de l’Oficina 
de Treball. 
 

ENTREVISTES DE SEGUIMENT 

 
 
Des de les Oficines de 
Treball es garantirà a totes 
les dones la possibilitat de 
fer almenys 2-3 entrevistes 
de promoció del 
manteniment i la 
consolidació del lloc de 
feina amb totes les dones 
en situació de violència 
masclista inserides. 
 
 

   TREBALL EN XARXA AMB ELS RECURSOS ESPECIALITZATS 

 
Un cop la dona s’hagi incorporat al mercat de treball, i amb l’objectiu d’afavorir el manteniment d’aquest lloc de 
feina i minimitzar totes les situacions i condicionants que puguin dificultar aquest procés, es duran a terme les 
accions de treball en xarxa amb els recursos especialitzats del territori que es considerin necessàries. 
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 PROCEDIMENTS ESPECÍFICS RELACIONATS AMB EL TREBALL EN XARXA que ha de fer 
possible l’atenció a les dones en situació de violència masclista des de les Oficines de Treball: 
 

• TREBALL AMB LES EMPRESES 
• TREBALL AMB LA XARXA DE RECURSOS ESPECIALITZATS 
• TREBALL EN EQUIP I METODOLÒGIC 

 
 

 
 
 

Descripció:  
 
› El treball amb les empreses és una de les actuacions clau a desenvolupar per tal de poder 

assegurar que des les Oficines de Treball s’ofereixen oportunitats laborals a les persones que es 
troben en procés de recerca de feina o millora d’ocupació.  
 

› Aquesta tasca pren especial rellevància quan es realitza aquest acompanyament amb dones en 
situació de violència masclista donat que cal tenir present certs elements que poden condicionar 
les seves  possibilitats no només d’accés sinó també de manteniment al mercat laboral.  

 

› L’equip de prospecció haurà d’assegurar que es posen a disposició de les dones en situació de 
violència masclista ofertes de feina amb horaris conciliadors, haurà de ser molt efectiu en el 
procés d’emparellament oferta-candidata i garantir la confidencialitat de la situació de violència 
masclista per a que aquest factor no la penalitzi. 

 

› Només en aquells casos en els que la dona ho consideri adequat es comunirà a l’empresa la 
situació de violència masclista. En tots els casos és la mateixa dona la que ha d’emprendre 
aquesta acció si ho considera oportú i comptar amb el suport necessari si ho sol·licita. 

 

› Les accions de prospecció i intermediació laboral s’han de dur a terme de manera estable i 
continuada per tal d’assegurar que de manera permanent l’Oficina de Treball gestiona ofertes de 
feina i que es pot donar resposta a les necessitats de les dones en situació de violència masclista. 

 
Objectius:  
 
› Garantir l’accés a oportunitats laborals de les dones en situació de violència masclista ateses des 

de les Oficines de Treball. 
› Afavorir la sensibilització del teixit empresarial vers  la contractació de persones en situació de 

major vulnerabilitat. 
› Facilitar la inserció laboral  en les millors condicions possibles de les dones en situació de violència 

masclista ateses des de les Oficines de Treball. 
 

Professionals que hi intervenen: L’equip de prospecció de les Oficines de Treball serà el responsable 
de desplegar el treball amb el teixit empresarial del territori. Haurà d’estar en constant coordinació 
amb els equips tècnics especialistes per conèixer les necessitats concretes de les dones en situació 
de violència masclista en relació a la seva inserció laboral (ocupacions preferents, condicions laborals 
requerides, perfils competencials, etc.). 

 

Seqüència: En el cas del treball amb les empreses, la seqüència d’accions a desplegar per part 
dels/les professionals de l’Oficina de Treball és la següent:  

 

› Donar a conèixer l’existència del servei d’intermediació al teixit empresarial,  
› Identificar empreses diana que poden ser susceptibles de contractar dones en situació 

de violència masclista.  
› Contactar amb les persones responsables de RRHH,  
› Desplegar la tasca de sensibilització amb les empreses per afavorir la contractació de 

dones en situació de violència masclista. 
› Arribar a acords de col·laboració amb les empreses, 
› Gestionar ofertes de feina,  
› Prioritzar les candidatures de les dones en situació de violència masclista per a cobrir les 

diferents vacants i presentar-les a l’empresa, 

5. TREBALL AMB LES EMPRESES  
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› Coordinació constant amb les persones referents dels casos de dones en situació de 
violència masclista de les Oficines per disposar d’informació actualitzada sobre el nombre 
de dones en situació de violència masclista que es troben en recerca de feina, i les seves 
preferències ocupacionals per definir el pla de prospecció ajustat. 

 
Accions clau a implementar per al desplegament del procediment de treball amb les empreses: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 
 
 

 

 
 
 

Descripció:  
 
› El model de recuperació per dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista parteix 

d’una mirada integral a partir de la qual es considera que cal treballar de manera simultània i 
complementària diferents aspectes vitals. Per aconseguir l’abordatge integral del treball amb les 
dones i donar resposta a les seves necessitats, es considera imprescindible desplegar una 
intervenció multidisciplinària vinculant diferents recursos i professionals.  
 

› La inserció laboral és un dels aspectes clau del procés de recuperació de les dones ja que és 
l’element que ha de permetre millorar la seva situació econòmica possibilitant així un major grau 
d’autonomia. El treball de la inserció laboral però, no es pot fer de manera aïllada i cal poder 
comptar en molts casos amb el treball previ, paral·lel i/o complementari d’altres recursos 
especialitzats (recuperació psicològica, habitatge, empoderament, seguretat, etc.).  

 

› A partir d’aquí, es considera imprescindible que totes les Oficines de Treball del territori estiguin 
degudament vinculades a la xarxa de recursos especialitzats i que participin activament dels 
espais que correspongui (reunions, taules de treball, sessions de coordinació de casos, etc.).  
 

› Es parteix de la base també que la concreció d’aquest enxarxament, per tal de poder ser realment 
eficient i donar resposta a les necessitats concretes de les dones en cada cas, ha de ser específic 
per a cada Oficina de Treball tenint en compte el territori concret en el que s’ubica. Cada pla ha de 
partir d’unes premisses concretes recollides a l’Annex 2: Premisses bàsiques per la definició i el 
desplegament del treball amb els recursos especialitzats. Pàg. 31. 

 

6. TREBALL EN XARXA AMB ELS RECURSOS ESPECIALITZATS 

CREACIÓ D’UNA XARXA D’EMPRESES COL·LABORADORES  

 
L’equip de prospecció especialitzat en violència 
masclista treballarà per poder disposar d’una xarxa 
d’empreses especialment sensibilitzades que faciliti 
la inserció laboral de les dones que es troben en 
situació de violència masclista als diferents punts 
del territori. 

 

FORMACIÓ A L’EQUIP DE PROSPECCIÓ 

 
Formació especialitzada anual en violència masclista a l’equip de prospecció vinculat a les Oficies de Treball per 
tal de millorar les seves competències i facilitar que puguin dur a terme una tasca de sensibilització amb les 
empreses del territori en el que treballen amb l’objectiu d’arribar a acords de col·laboració. 
 

GESTIÓ D’OFERTES ESPECÍFIQUES PER DONES EN SITUACIÓ 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA  

 
Des de les Oficines de Treball es prioritzaran les dones 
en situació de violència masclista en la gestió de les 
seves ofertes. Fruit de la feina realitzada per l’equip de 
prospecció, les Oficines de Treball han de poder oferir 
a cada dona en situació de violència masclista, 
almenys 2-3 ofertes laborals ajustades als seu perfil 
competencial i objectiu laboral definit.  
 

CREACIÓ D’UN EQUIP DE PROSPECTORS/ES ESPECIALITZATS EN VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
Cada Oficina de Treball disposarà d’un/a prospector/a laboral de referència especialitzat en matèria de violència 
masclista. Els/les tècnics/es especialistes referents dels casos podran coordinar-se directament amb aquestes 
figures per tal de donar a conèixer necessitats concretes de les dones en situació de violència masclista ateses 
per tal de facilitar la prospecció i la gestió d’ofertes a mida   per promoure les seves candidatures. 
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› Els recursos de violència masclista de referència per la coordinació amb les Oficines del SOC han 
de ser els d’àmbit social i de més proximitat, ja que són els que poden mantenir una atenció 
psicosocial més sostinguda i perquè són centrals en el treball en xarxa amb la resta de serveis.   

 

› Les accions de treball en xarxa amb els recursos especialitzats del territori s’han d’incorporar de 
manera transversal en tota la intervenció que es desenvolupa a l’Oficina de Treball en matèria de 
violència masclista. La direcció de l’Oficina té la consigna d’anar implementant aquest treball a 
curt termini i de manera sistemàtica. 
 
Objectius:  
 

› Constituir una xarxa de protecció i de col·laboració interdisciplinar per a les dones que viuen 
violència masclista.  

› Impulsar conjuntament la superació dels obstacles en la millora de l’ocupabilitat, la incorporació i 
el manteniment del lloc de feina.  

› Contribuir en la recuperació de les dones que viuen violència masclista.  
 

Professionals que hi intervenen: La direcció de l’Oficina de Treball serà la responsable d’assegurar 
que s’elabora i es porta a terme el procediment de treball en xarxa amb els recursos especialitzats 
específic de l’Oficina. Cada Oficina de Treball determinarà quina/es figura/es professional/s tenen 
la responsabilitat de desplegar el treball en xarxa amb els recursos especialitzats. Per l’altra banda 
seran els/les propis/es tècnics/es especialistes de cada Oficina de Treball qui tindran la 
responsabilitat d’articular el treball en xarxa i la coordinació operativa dels casos amb els/les 
professionals referents dels recursos especialitzats. 

 
Seqüència: En el cas del treball en xarxa amb els recursos especialitzats, la seqüència d’accions a 
desplegar per part dels/les professionals de l’Oficina de Treball és el següent:  

 

› informar de la xarxa de referents de les Oficines del SOC per tal d’assegurar que tots els 
recursos del territori coneixen el servei, el seu funcionament, les vies d’accés i de 
coordinació, 

› facilitar als recursos de la xarxa material informatiu sobre el servei, 
› obtenir informació del treball que realitzen els diferents recursos especialitzats del territori 

per conèixer el seu àmbit d’actuació i les possibles complementarietats, 
› fer pactes amb els serveis per tal que s’agilitzin les derivacions mútues, intentant reduir al 

màxim els temps d’espera i intentant establir els canals més directes possibles, 
› definir espais i formes de treball conjunta amb els casos compartits, 
› traspassar-se la informació necessària i pertinent d’acord amb el capítol 8 del Protocol 

Marc per a una Intervenció Coordinada contra la violència masclista, 
› establir col·laboracions per l’ús dels espais i descentralitzar l’atenció des de les Oficines, 
› derivar aquells casos que es detectin que no estan vinculats a la xarxa.  

 
Accions clau a implementar per al desplegament del procediment de treball en xarxa amb els 
recursos especialitzats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓ DEL PROCEDIMENT DE TREBALL EN XARXA AMB ELS RECURSOS ESPECIALITZATS 

 
Totes les Oficines de treball han de definir al detall la seva manera de vincular-se a la xarxa tenint en compte les 
especificitats del seu centre, el territori en el que estan ubicades i els recursos concrets que existeixin en cada cas.  

 

La direcció de cada Oficina de Treball és l’encarregada de definir (a partir de les premisses generals recollides a 
l’Annex 2. Pàg. 31) aquest mapa identificant clarament:   
 

• Quins són concretament els recursos especialitzats del territori i quins mecanismes de coordinació i 
derivació s’han definit amb cadascun d’ells.  

• Quins són els espais de treball  de la xarxa de recursos especialitzats en els que l’Oficina ha de 
participar. 

• Quina és la figura professional de l’oficina que participa en cadascun d’aquests espais (director/a, 
tècnics/es especialitzats/des, referents de casos concrets, etc.).  

• Quina és la freqüència en la que cal participar en cadascun dels espais definits.  
• Quin és el rol i les funcions de cada professional en cadascun d’aquestes espais així com en la 

coordinació amb cadascun dels recursos especialitzats del territori.  
 

 

 

 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/ProtocolMarc_VM_Capitol-8.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol/ProtocolMarc_VM_Capitol-8.pdf
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Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 
 
 
 

 
 
 

Descripció:  
 
› La posada en marxa de la Xarxa d’Atenció a les Oficines de Treball de les Dones en situació de 

Violència Masclista suposa una nova línia d’actuació per als/les professionals. En aquest sentit, i 
donada l’especificitat del model d’atenció a les dones que se’n desprèn, és imprescindible definir i 
articular un sistema de treball en equip i metodològic que permeti als i les professionals entomar 
l’encàrrec amb seguretat i disposant del major nombre de recursos i eines.  
 

› Es valora necessari dissenyar espais específics per compartir casos i definir millores permanents 
en l’atenció que es presta, sistematitzar espais per al treball en equip i d’assessorament tècnic i 
metodològic, i assegurar que l’equip de professionals participa d’accions formatives específiques 
almenys un cop a l’any. 

 

› El sistema de treball en equip i metodològic de les Oficines de Treball en matèria de violència 
masclista contempla i defineix totes aquelles actuacions necessàries per garantir que els i les 
professionals poden dur a terme l’encàrrec d’oferir una atenció de qualitat a dones en situació de 
violència masclista.  Les accions que es contemplen s’han de desplegar de manera estable i 
periòdica durant tot l’any. 

 
Objectius:  
 
› Assegurar que l’equip de professionals disposa dels coneixements necessaris per dur a terme 

l’acompanyament dels processos d’orientació i inserció de dones en situació de violència 
masclista amb la màxima qualitat. 

› Afavorir la socialització d’informació, de recursos, eines i estratègies per l’atenció a dones que es 
troben en situació de violència masclista entre professionals de les Oficines de Treball. 

› Assegurar que l’equip de professionals se sent recolzat i disposa d’un espai d’autocura per a poder 
sostenir la càrrega emocional que suposa l’acompanyament a dones en situació de violència 
masclista.  

 
Professionals que hi intervenen: Tots els i les professionals de l’Oficina de Treball tenen la 
responsabilitat de fomentar i afavorir el treball en equip i metodològic. El/la Director/a de 
l’Oficina és l’encarregat/da de vetllar per l’acompliment de totes les mesures i actuacions 
previstes en aquest sentit. 

 

7. TREBALL EN EQUIP I METODOLÒGIC 

INFORMACIÓ DE LA XARXA D’ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE l’OFICINA DE TREBALL A ENTITATS 
COL·LABORADORES I PROVEÏDORS 

 
Les Oficines de Treball han d’informar a tots els seus proveïdors de serveis, centres formatius i entitats col·laboradores del 
Servei d’Orientació a Dones que viuen o han viscut situacions de Violència Masclista desplegat a cada oficina.  

 

La informació als recursos i entitats del territori es podrà fer arribar a través de la difusió dels materials informatius 
concrets, trucades telefòniques, assistència a reunions de coordinació i/o jornades especialitzades.  

 

És Important assegurar que tots els recursos del territori coneixen el servei, el seu funcionament, les vies d’accés així com 
la possibilitat de dur a terme reunions de coordinació sempre que es consideri oportú per alguna de les dues parts.  
 

 

• Documentació/Registres que es desprenen del treball amb la xarxa de recursos especialitzats, si s’escau.   
 
La direcció de l’Oficina és la responsable de donar a conèixer el procediment de treball amb la xarxa de recursos 
especialitzats de l’Oficina a tots/es els/les professionals implicats/des i, a partir d’aquí, assegurar que aquest es desplega 
tal i com queda recollit en el document.  

 

El/la Director/a de l’Oficina ha de fer arribar el document als Serveis Territorials corresponents per la seva validació 
definitiva, així com donar a conèixer també a aquest organisme possibles actualitzacions.   
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Seqüència: En el cas del treball en equip i metodològic, la seqüència d’accions a desplegar per part 
dels/les professionals de l’Oficina de Treball és la següent:  

 

› identificar necessitats formatives de l’equip de professionals de l’Oficina, 
› definir i dur a terme espais de treball intern per a fer seguiment de casos de les dones en 

situació de violència masclista ateses per l’Oficina, 
› Generar espais de treball específics per a fer seguiment de la implementació del protocol, 
› Participar activament dels espais tècnics i metodològics proposats per el SOC, 
› Comunicar dubtes i incidències que puguin produir-se en el marc de l’atenció a les dones 

en situació de violència masclista. 
 

Accions clau a implementar per al desplegament del procediment de treball en equip i metodològic: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  
  

 
 
 

Accions que impulsa i/o que són responsabilitat del SOC. 
Accions que impulsa i/o que són responsabilitat de l’Oficina de Treball. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA COMUNITAT VIRTUAL 
 
La comunitat virtual serà dinamitzada per part d’un agent extern 
especialitzat en violència masclista i inserció sociolaboral per 
garantir que aquest és un espai útil, que aporta, positiu, i de suport 
als/les professionals que estan intervenint.  
 

L’equip tècnic especialitzat assumirà el compromís de participar-hi 
activament i de fer-ne us de manera regular.  
 
Des de la Comunitat virtual es vehicularan i es donarà resposta  
també els dubtes i les consultes que plantegi l’equip tècnic.  

 

FORMACIÓ ANUAL 

 
 

Formació anual especialitzada en 
matèria de violència per a tot el 
personal de la Xarxa d’Oficines. 
 

ESPAIS TRIMESTRALS DE TREBALL EN EQUIP 

 
Creació d’un espai de treball presencial trimestral per tal de poder fomentar el treball en equip, compartir 
metodologies, millorar en els processos d’atenció i compartir casos. 

 

Aquests espais de treball s’organitzaran per territoris i, una vegada a l’any, es farà una sessió conjunta amb tots/es 
els i les professionals.  

 

En la mesura del possible, aquests espais seran dinamitzats per professionals externs/es especialitzats en matèria 
de violència masclista i inserció sociolaboral.   
 

La Direcció de cada Oficina tindrà la responsabilitat de generar i promoure l’execució d’aquests espais interns de 
treball i l’equip tècnic especialitzat haurà d’assumir la responsabilitat de participar-hi. 
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ANNEX 1: RECURSOS PER LA DETECCIÓ DE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 

 INDICADORS DE SOSPITA O ALERTA que poden facilitar la detecció de situacions de violència 
masclista. 
 

Hi ha alguns  indicadors i algunes senyals que  poden orientar a la sospita.  A continuació 
se’n destaquen alguns, però és cert que a l’igual que les violències poden afectar a 
qualsevol dona, també és cert que afecten de forma diferent en cada cas.  No totes les 
dones, davant d’una situació que aparentment pot semblar similar (per la seva forma, 
curs o intensitat) reacciones de la mateixa manera, ni l’impacte d’aquestes violències és 
igual.  Les diferències tindran a veure amb la diversitat de dones i amb les diferents 
capacitats de resiliència.  Per això els indicadors són orientatius.  

 
   Alguns Indicadors de sospita o alerta: 
 

› Quan la dona acudeix al servei demanant quelcom que necessita amb molta 
urgència i no dóna gaire informació sobre per què ho vol.  

 

› Quan la dona que acudeix al servei es mostra angoixada, nerviosa, avergonyida 
o té por.  

 

› Quan hi ha certa incoherència entre el que la dona diu i allò que expressa 
corporalment.  

 

› Quan la dona ve acompanyada per una tercera persona, un home (la seva 
parella, el seu pare, o algun “amic” i aquesta persona insisteix en quedar-se 
durant la consulta o atenció i és aquesta persona qui tendeix a respondre les 
preguntes sobre ella). Si se l’atén sola (cosa que seria desitjable per sistema) i es 
mostra nerviosa i vigilant, baixa molt la veu, es nota que la presència de l’altra és 
molt determinant per ella.   

 

› Quan la dona no assisteix a les activitats, els cursos o els programes als quals 
s’havia compromès o a les cites amb el/la professional.  

 

› Quan la dona acudeix de manera reiterada sota l’efecte d’alguna substància, o 
en té un consum abusiu i continuat. 
 

› Quan la dona presenta un relat dispers i amb problemes de memòria o de 
concentració. 

› Informació relativa al recurs que l’ha derivat i motius de la derivació.  
› Quan la dona finalitza un contracte de treball per absències no justificades, 

retards, no compliments d’horaris, etc.  
 
Davant d’aquests indicadors és important informar al/la tècnic/a especialista de l’Oficina 
per valorar el cas.  

 
 

Altres fonts de consulta:  
 

https://psicologiaymente.com/forense/preguntas-violencia-genero 
 

http://mural.uv.es/pamegre/cuestionarios_violencia.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psicologiaymente.com/forense/preguntas-violencia-genero
http://mural.uv.es/pamegre/cuestionarios_violencia.htm
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ANNEX 2: PREMISSES BÀSIQUES PER LA DEFINICIÓ I EL DESPLEGAMENT DEL TREBALL AMB ELS 
RECURSOS ESPECIALITZATS. 

 
 PREMISSES BÀSIQUES per la definició i el desplegament del treball amb els recursos 

especialitzats:  
 

› Cada oficina de treball ha de formar part, a nivell operatiu, del Circuit 
d’Abordatge de la Violència Masclista a nivell comarcal o local. Això 
significa participar periòdicament en les comissions tècniques del circuit en 
qüestió.  La persona de l’oficina que participarà en les comissions es 
decidirà des de les pròpies oficines, entre direcció, tutores i referents. 
D’aquesta manera es promourà el coneixement i la confiança entre les 
diferents persones interlocutores de la resta de serveis que també hi 
participen.  
 

› Els circuits a nivell comarcal sempre són coordinats pels Consell Comarcals, 
i a nivell local pels diferents Ajuntaments, és per tant a aquestes institucions 
que cal adreçar-se en primera instància.  Els circuits territorials són 
coordinats per l’Institut Català de les Dones.  

 

› S’ha de buscar i conèixer bé el protocol de referència tant a nivell territorial, 
comarcal i/o local. És l’eina que guia el treball en xarxa en aquell territori i 
que serveix per localitzar tots els recursos de la zona i els seus àmbit 
competencials en l’abordatge de la violència masclista. 

 

› Els recursos de violència masclista de referència per la coordinació amb les 
oficines del SOC han de ser els d’àmbit social i de més proximitat, ja que són 
els que poden mantenir una atenció psicosocial més sostinguda i perquè 
són centrals en el treball en xarxa amb la resta de serveis.  Per tant 
assegurar la relació i el treball amb aquests serveis, ja assegura el pont 
amb la resta de serveis. Aquests serveis són:  

 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).  Són d’àmbit i competència 
local.  Hi ha un a cada municipi de més de 20.000 habitants, i els municipis 
petits comparteixen un a nivell comarcal. Aquests serveis no són específics 
per violència masclista, ja que atenen qualsevol consulta feta per dones, 
però sí són especialitzats i porta d’entrada a la Xarxa d’Atenció de Violència 
Masclista.   

 

Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE). Són d’àmbit territorial i competència 
de la Generalitat de Catalunya. Ofereixen atenció integral i recursos en el 
procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen 
situacions de violència masclista, i també a llurs fills i filles. 

› En el següent enllaç es pot trobar el mapa i cercador de SIAD’s i SIE’s de 
tota Catalunya. 

 

Entitats del territori que treballen amb dones en situació de violència 
masclista. És important tenir localitzades i establir també llaços de 
col·laboració amb aquestes entitats que també estan portant a terme 
processos de recuperació de les dones i noies.   

› Per localitzar algunes d’aquestes entitats o qualsevol altre servei o 
recurs, existeix el Directori De Recursos per a l’Abordatge de la violència 
masclista a Catalunya que hi ha enllaçat.  

 
A més dels recursos anteriors també és important el treball en xarxa amb els serveis 
d’ocupació laboral d’àmbit local i amb les entitats col·laboradores i proveïdores  de la 
cartera de serveis del SOC, del territori on opera l’Oficina.  

 
 

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/atencio_dones/mapa_siad/
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/

