CURS PRESENCIAL

Gestió de la diversitat
en entorns professionals
15, 20 i 27 de juny i 1 de juliol de 2022
Barcelona
Objectius
Conèixer què és la diversitat i com ens afecta en l’entorn professional de l’administració pública.
Prendre consciència del valor de la diversitat com a element enriquidor de la societat.
Aprendre a gestionar la diversitat de manera inclusiva en un context
sociocultural divers.
Reconèixer els estereotips i prejudicis socials per a fer intervencions
inclusives en la pràctica professional pública.
Detectar imatges i pràctiques que justifiquin o reprodueixin la discriminació de qualsevol col·lectiu.
Obtenir eines i recursos per implementar polítiques de gestió de la
diversitat a qualsevol nivell dins de l’administració pública.
Millorar l’avaluació -no discriminatòria i inclusiva- de les necessitats
d’una ciutadania diversa.

program

Sessió 1.- Introducció a la diversitat i la inclusió a l´empresa
-Context socioeconòmic i laboral
-La diversitat com a palanca de millora organitzacional
-Avantatges i dificultats en l´entorn professional
-Aspectes legals
Sessió 2.- La diversitat de diversitats
-Diversitat de gènere
-Diversitat capacitats intel·lectuals, físiques i funcionals
-Diversitat ideològica
-Diversitat emocional
-Diversitat cultural/ètnica
-Diversitat generacional
Sessió 3.- La diversitat com a oportunitat
-Sense talent no hi ha futur
-Les palanques de l´èxit:
-Lideratge transformador inclusiu
-Biaixos inconscients
-Estereotips socials i rols
-La discriminació directa i indirecta
-Igualtat vs. equitat
-La comunicació inclusiva no discriminatòria
Sessió 4.- El pla de diversitat i inclusió
- Diagnòstic de l´organització
-Àrea de valors corporatius
-Àrea de selecció i promoció
-Àrea de formació
-Àrea organitzativa: estructura funcional i jeràrquica
-Auditoria retributiva amb perspectiva inclusiva
-Àrea de Comunicació i llenguatge
-Mapa de la diversitat
- Accions positives a desenvolupar
- Indicadors de control i seguiment

Lloc de celebració
UPF-BSM
(Barcelona School of Management). Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona
Durada
16 hores
Horari
De 9.30 a 14.00 hores
Destinataris
Personal de l’administració local catalana que necessiti incorporar la gestió
de la diversitat per a millorar els resultats de la seva intervenció diària.
Docent
Salvador Martínez. Llicenciat en Ciències de la Informació i llicenciat en
Ciències Polítiques i Sociologia (branca sociologia) per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Postgrau en Recursos Humans i Relacions
Industrials per la Fundació Universitat Pompeu i Fabra i màster en
Administració d´Empresas (MBA) per la Fundació Universitat Rovira i Virgili.
Auditor i consultor integral en sistemes d’igualtat de gènere.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin
l’assistència al 80 per cent de les hores lectives de cada sessió, amb un total
del 80 per cent de les sessions de que consti cada acció formativa, i que
responguin correctament un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels
coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament a
través d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 7 de juny de 2022. La inscripció és
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació
del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les
sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

