La Secció de Psicologia de les Dones organitza:

Jornada

“RELACIONS AFECTIVES I TIC:
PREVENCIÓ, SEGURETAT I APODERAMENT”
#DonesTIC

Divendres 24 d’octubre
Les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) han transformat el nostre món, i també la
nostra manera de relacionar-nos. Les jornades pretenen donar una orientació teòrica i pràctica sobre
les TIC encarada al món professional, destacant les seves potencialitats com a eines d’apoderament
per a les dones, i també donant estratègies per a la seguretat i la prevenció i detecció dels mals usos.

OBJECTIUS DE la JORNADa
• Reflexionar al voltant de l’impacte de les
TIC en les relacions afectives, considerant el
seu potencial apoderador per a la creació de
xarxes i sabers.

• Oferir eines pràctiques per a la seguretat,
útils tant per a les pròpies professionals
assistents com per a les persones ateses.

PROGRAMA

9 a 9:30 - RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ
9:30 a 10 - PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
Dolors Liria. Vicesecretària del COPC. @copc_cat
Montserrat Gatell. Presidenta de l’Institut Català de les Dones @icdones

10 a 11:30 - CONFERÈNCIA INAGURAL
Impacte de les TIC en les nostres vides i en les relacions afectives: de l’aïllament a
l’hiperconnectivitat, la sociabilitat i “l’intimitat abundant”
Dolors Reig. Psicòloga Social. Experta en xarxes socials, editora principal del blog de
referència “El Caparazón”, “Socionomía” i “Societat augmentada”. @dreig
Presenta: Laia Rosich. Presidenta de la Secció de Psicologia de les dones i
coordinadora del grup de treball “Lideratge, innovació i TIC”. @LaiaRS

Nieves Prado. Pedagoga social, tècnica de projectes i formadora en violència
masclista. Fundació Aspacia / Gredidona. @aspaciafund
Jurisprudència i prova en situacions de violència masclista a través de les TIC
Ester Garcia. Advocada. Responsable de la Comissió de Violència de Dones Juristes.
@donesjuristes
Fila Zero - APPs per a la prevenció i atenció
Modera: Leonor M. Cantera. Professora titular del Departament de Psicologia Social de la UAB.

15:30 a 17:00 - TALLER - BONES PRÀCTIQUES I SEGURETAT
Taller de Seguretat Digital per a professionals: elements per a la reflexió i
pràctiques de seguretat en la xarxa
DonesTech - Núria Vergés, Alex Hache i Eva Cruells. Donestech.net

17 a 18:30 - TAULA RODONA: APODERAMENT A TRAVÉS DE LES TIC

11:30 a 12:00 - DESCANS
12:00 a 14:00 - TAULA RODONA - PREVENCIÓ DELS MALS USOS:
DETECCIÓ I ACTUACIONS
Les causes de la desafecció de les dones envers la tecnologia i les seves
conseqüències
Joel Feliu. Professor titular del Departament de Psicologia Social de la UAB i membre
del grup de recerca Joventic. @psicosocialuab
Anàlisi i descripció de les tipologies més comuns de relacions abusives en la xarxa
(ciberassetjament, sexting, phishing…) i eines per a la seva detecció
Jordi Bernabeu Farrús. Psicòleg del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de
Granollers i professor de la Facultat d’Educació (UVic). @jordibernabeu
Relacions afectives i TIC: Neomasclismes en espais virtuals
PREU I INSCRIPCIONS
15€ - M
 embres de la Secció de Psicologia de
les Dones, Estudiants i persones aturades
20€ - Col·legiats/col·legiades
30€ - Persones no col·legiades

• Conèixer els abusos que poden donar-se a
través de les TIC (especialment els vinculats a
situacions de violència masclista) i compartir
eines per a la seva prevenció i detecció.

Experiències d’apoderament a través de l’alfabetització digital
Lourdes Muñoz. Presidenta de Dones en xarxa. @donesenxarxa
Creació de sabers: periodisme amb perspectiva de gènere
Andrea Momoito. Subdirectora de Pikara Magazine. @pikaramagazine
Les TIC com a eines per a la sensibilització i resiliència
Rubén Sanchez Ruiz. Psicòleg i formador. Autor del blog “El dit a la nafra”
@RobenFawkes
Les dones en el procés de creació tecnològica
Aurélie Salvaire. Curator de TEDxBarcelonaWoman. @TEDxBcnWomen
Modera: Montse Moreno. Professora emèrita de psicologia UB i membre de l’IIEDG.

18:30 a 19:00 - RESUM I CLOENDA

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
Inscripcions en la web del COPC a través del link: http://bit.ly/DonesTIC
o entrant mitjançant el calendari de la pàgina d’inici de www.copc.cat. Les persones col·legiades hauran de fer la inscripció
SEMPRE a través de l’àrea privada. Per a més informació contacteu amb el Dept. Formació al e-mail formacio@copc.cat
o al tel. 93 247 86 50.

