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MONOGRAFIES
Las Medidas disuasorias frente al acoso sexual y por razón de sexo / Ana Rubio, Juana María
Gil (editoras) ; María del Mar Daza Bonachela ... [et al.]
Madrid : Dykinson, 2012
145 p. ; 24 cm
10.04.05 Med

Silván, Eva
Guía sindical : la acción sindical frente al acoso sexual / Eva Silván, Susana Brunel Aranda
[Madrid] : Comisiones Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer, DL 2011
56 p. ; 20 cm
10.04.05.01 Gui

Díaz-Jorge Leal, Mª José
Ley de igualdad y el acoso en el ámbito laboral : dudas frecuentes / redacción y realización:
Mª José Díaz-Jorge Leal ; colaboración de: María Susmozas
Madrid : Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera, DL 2010
1 fullet (58 p.) : taules ; 21 cm
F-T-157

Kahale Carrillo, Djamil Tony
El Código de conducta ante situaciones de acoso laboral en la administración pública / Djamil
Tony Kahale Carrillo
Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Pública, 2010
141 p. ; 24 cm
Estudios (Instituto Andaluz de Administración Pública)
10.04.05.02 Kah

Mobbing, acoso laboral y acoso por razón de sexo : guía para la empresa y las personas
trabajadoras / autores: Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano ... [et al.] ; Mª Teresa Velasco
Portero (directora)
Madrid : Tecnos, cop. 2010
152 p. ; 22 cm
10.04.05.02 Mob

Conde Colmenero, Pilar
El Acoso laboral en el empleo público : actualizada conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleo Público / Pilar Conde Colmenero
Granada : Comares, 2009
XXIV, 285 p. ; 24 cm
Trabajo y seguridad social (Comares) ; 36
10.04.05.02 Con
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Nociones básicas sobre igualdad en las relaciones laborales : guía para la empresa y
administraciones públicas / autoras: Carolina Martínez Moreno ... [et al.] ; Pilar Núñez-Cortés
Contreras (directora)
Madrid : Tecnos, 2009
167 p. : quadres, taules ; 22 cm
17.02 Noc

Portero Ronda, Chari
Guia sindical : violències de gènere a l'empresa / autora: Chari Portero Ronda
Barcelona : Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, 2009
62 p. : il., gràfics, taules ; 25 cm
10.04.05.02 Por

La Prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe a l'empresa
[Recurs electrònic] =. La prevención y abordaje del acoso sexual y el acoso por razón de sexo
en la empresa
[Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball,
[2009]
1 disc òptic (CD-ROM) : col ; 12 cm
Subtítol: Un instrument per definir, implementar i comunicar un protocol contra l'assetjament
en el si de l'empresa
10.04.05 Pre

Serrano Argüello, Noemí
Estrategias para la prevención y control del acoso sexual en el empleo / autores : Noemí
Serrano Argüello, Fernando Rey Martínez, Ricardo Mata y Martín
[Valladolid] : Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo, DL 2009
162 p. ; 24 cm
"Incluye una propuesta de protocolo de actuación frente al acoso sexual en el empleo" -- A la
coberta
10.04.05 Ser

Totes i tots per una bona feina : prevenim la violència vers les dones en l'àmbit laboral :
programa d'informació i recursos per a l'empresariat
Barcelona : Spora Sinergies, DL 2009
1 fullet (50 p.) ; 15 x 21 cm
F-V-49
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Catalunya. Síndic de Greuges
El Tractament de l'assetjament psicològic en el marc de les administracions públiques
catalanes = El tratamiento del acoso psicológico en el marco de las administraciones públicas
catalanas = The treatment of the psychological harassment within Catalan public
administrations : informe extraordinari, novembre 2007
[Barcelona] : Síndic de Greuges de Catalunya, DL 2008
95 p. : gràfics, taules ; 30 cm
10.04.05.02 Tra

Violenza contro le donne : ricevere aiuto, dare aiuto : guida per le donne che hanno subito
violenza e per le persone a loro vicine
Milano : Casa delle Donne Maltrattate, [2008]
1 fullet (33 p.) ; 21 cm
F-V-20

Carrión García, María Ángeles
Inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo IVAPT-E-R : manual / Mª Àngels
Carrión Garcia, Francisco López Barón, Manuel Pando Moreno
Barcelona : AEPA, 2007
74 p. : gràf., quadres, taules ; 21 cm
Evaluación psicosocial ; 1
10.04.05.02 Car

Manual de procedimientos para la incorporación de la igualdad en la gestión empresarial : la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres vinculada a los sistemas de calidad
empresarial / Fundación Mujeres
[S.l.] : Agrupacion de Desarrollo Excelsa de la Iniciativa Comunitaria Equal, DL 2007
1 carpeta d'anelles : quadres, taules ; 24 cm
16.01 Man

El Mobbing desde la perspectiva social, penal y administrativa / director, Carlos Mir Puig
Madrid : Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, DL 2007
479 p. ; 22 cm
Estudios de derecho judicial ; 2006, 94
10.04.05 Mob

Acoso moral en el trabajo : concepto, prevención, tutela procesal y reparación de daños /
Manuel Correa Carrasco (coordinador) ; autores: Manuel Correa Carrasco ...[et al.]
Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2006
271 p. : gràfics, quadres ; 24 cm
Monografías Aranzadi. Derecho laboral ; 397
10.04.05.02 Aco
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Ballester Pastor, María Amparo
Guía sobre el acoso moral en el trabajo / María Amparo Ballester Pastor
[Sevilla] : Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2006
147 p. ; 22 cm
Guías de negociación ; 7
10.04.05.02 Bal

Manual frente al acoso sexual en el ámbito laboral
[Murcia] : Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, [2006?]
1 fullet (24 p.) ; 22 cm
F-V-277

Vilches Arribas, María Jesús
Guía de sensibilización para abordar el acoso sexual y moral en el ámbito laboral / María
Jesús Vilches Arribas, Marta Hernández Canosa
[Madrid] : Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Dirección General de
Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Madrid, 2006
61 p. ; 21 cm
10.04.05.02 Gui

Codi de conducta i protocol d'actuació davant l'assetjament sexual = Código de conducta y
protocolo de actuación ante el acoso sexual / [Unió General de Treballadors de Catalunya]
[S.l.] : Unió General de Treballadors de Catalunya, 2005
1 fullet (38, 38 p.) ; 21 cm
F-V-226

Hem de protegir, hem d'intervenir : l'assetjament sexual en l'esport : guia per a persones
adultes = Debemos proteger, debemos intervenir : el acoso sexual en el deporte : guía para
personas adultas / [traduccions: Ma. José Bilbao i Anna Vilanova]
Esplugues de Llobregat : Consell Català de l'Esport, 2005
1 fullet (15, 15 p.) : il. ; 21 cm
Material elaborat a Finlàndia, sota el títol: Allowed to care - allowed to intervene : sexual
harassment in sports
F-V-254

Rivas Vallejo, Mª Pilar
Violencia psicológica en el trabajo : su tratamiento en la jurisprudencia: estudio,
jurisprudencia y formularios / Mª Pilar Rivas Vallejo
Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi : Thomson Civitas, 2005
751 p. ; 25 cm
10.04.05.02 Riv
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Serrano Olivares, Raquel
El Acoso moral en el trabajo / Raquel Serrano Olivares
Madrid : Consejo Económico y Social, 2005
290 p. ; 23 cm
Estudios (Consejo Económico y Social (Espanya)) ; 172
10.04.05.02 Ser

Afrontem l'assetjament sexual laboral : guia sindical
Barcelona : Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, 2004
64 p. ; 24 cm
Guia de consulta i ajut en la recerca de solucions per l'assetjament sexual, problema que amb
freqüència es produeix en diversos àmbits socials i laborals. En concret aquest document es
centra a l'àmbit laboral i en les relacions que aquest genera. D'altra banda es defineix
l'assetjament a la feina i els diferents tipus d'assetjament; també s'exposen les claus per
prevenir-lo
10.04.05.01 Afr

Directions in sexual harassment law / edited by Catharine A. MacKinnon and Reva B. Siegel
New Haven : Yale University Press, 2004
X, 736 p. ; 25 cm
10.04.05.01 Dir

Guía de atención integral a mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual / Mª Ángeles
Jaime de Pablo (coord.) ; Concepción García Manzanares, Carmen Olivares García, Mercedes
San Vicente Jiménez
Madrid : Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, 2004
116 p. : gràfics ; 26 cm
Aquesta guia descriu els procediments a seguir des del moment que es produeix l'agressió:
tràmits sanitaris i administratius previs i posteriors a la denúncia , proposta de protocols
d'actuació policial, jurídica i sanitària i els diversos procediments judicials per a la sanció dels
fets, així com els mecanismes de protecció a les víctimes i reparació de danys
10.04.04 Gui

Guía para combatir la violencia contra las mujeres = Emakumeen aurkako indarkeriari aurre
egiteko gida
Vitoria : Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral de Álava, Instituto Foral del
Bienestar Social, 2004
1 fullet (19, 19 p.) : il. col.; 21 cm
F-V-216
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Rogers, Kimberly Ann
Prevención y respuesta a la violencia en el trabajo / Kimberly Ann Rogers, Duncan Chappell
Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, DL 2004
182 p. ; 22 cm
Informes OIT ; 68
10.04.05.02 Rog

Guía sindical : para abordar el acoso sexual en el trabajo
[Madrid] : Comisiones Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer, 2003
1 fullet (31 p.) ; 24 cm
Guia de consulta i ajut, en la recerca de solucions per l'assetjament sexual. En concret aquest
document es centra a l'àmbit laboral i en les relacions que aquest genera. D'altra banda es
defineix l'assetjament sexual en el treball, i es planteja la necessitat de disposar d'una definició
dels diferents tipus d'assetjament. També inclou una relació de convenis col•lectius que tenen
una regulació positiva al definir les conductes que poden ser constitutives d'assetjament
sexual i assetjament ambiental
F-T-52

Piñuel, Iñaki, 1965Mobbing : manual de autoayuda : claves para reconocer y superar el acoso en el trabajo /
Iñaki Piñuel
[Madrid] : Aguilar, cop. 2003
258 p. ; 24 cm
10.04.05.02 Piñ

Vilches Arribas, María Jesús
Guía de criterios y cláusulas para el tratamiento del acoso sexual y moral por razón de
género en la negociación colectiva / Mª Jesús Vilches Arribas, Teresa Pérez del Río, Marta
Hernández Canosa
[Madrid] : Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer, DL 2003
79 p. : gràfics, taules ; 30 cm
A partes iguales ; 4
Reflexió sobre el significat i els conceptes dels diferents tipus d'assetjament: mobbig,
assetjament moral i un assetjament específic per a les dones. La legislació nacional i europea
vigent i jurisprudència existent sobre la matèria. Les principals conclusions al respecte i
diferents estratègies i clàusules orientatives emprades pels agents socials
10.04.05 Vil

El Acoso en el ámbito laboral : guía sindical para la prevención y sanción del MOBBING /
Unión Sindical Obrera, Departamento de la Mujer ; dirección y coordinación Carmen Urrutía
Madrid : Unión Sindical Obrera, DL 2002
1 fullet (24 p.) ; 21 cm
F-T-33
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Allowed to care-- allowed to intervene : sexual harassment in sports / editors: Arto Tiihonen
& Nelli Koivisto
[Helsinki] : Suomen Liikunta ja Urheilu ry, [2002]
1 fullet (26 p.) : il. ; 21 cm
SLU publications series ; 10
Material traduït al català i castellà, sota el títol: Hem de protegir, hem d'intervenir :
l'assetjament sexual en l'esport : guia per a persones adultes
F-V-194

Assédio sexual no local de trabalho
Lisboa : Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 2002
1 fullet (16 p.) ; 21 cm
Informar as mulheres ; 11
F-V-242

Estudio sobre las medidas adoptadas, por los miembros de la Unión Europea, para luchar
contra la violencia hacia las mujeres
Madrid : Instituto de la Mujer, 2002
112 p. : taules, gràfics ; 27 cm
10.04.02 Est

Guía de actuación ante el acoso sexual en Castilla y León
[Valladolid] : Junta de Castilla y León, Dirección General de la Mujer, DL 2002
1 fullet ([16] p.) ; 30 cm
F-V-138

Guía sindical : acoso sexual en el trabajo / CC.OO., Secretaría de la Mujer ; Instituto Aragonés
de la Mujer
[Zaragoza] : CC.OO, Secretaría de la Mujer : Instituto Aragonés de la Mujer, [2002]
55 p. ; 24 x 12 cm
10.04.05.01 Gui

Mejías García, Ana Mª
El Acoso sexual en el trabajo : análisis y propuestas para su prevención / [Ana Mª Mejías
García ; colaboradora: Rosario Benítez Morón]
[València] : UGT-Mujer P.V, 2001
196 p. : taules ; 21 cm
10.04.05.01 Mej
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Tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro : disposizioni e iniziative
delle istituzioni europee contro le molestie sessuali : la situazione in Italia
[S.l.] : Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna ;
Mestre, Venezia : Auser Veneto, Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà,
2001
159 p. ; 24 cm
10.04.05.01 Tut

Afrontar : l'assetjament sexual = El acoso sexual = Le molestie sessuali = O assédio sexual
[Barcelona] : Comissions Obreres, Secretaria de la Dona [etc, 1999?]
1 vol. ; 32 cm + 1 disc òptic (CD-ROM), 12 cm + 3 fullets
10.04.05.01 Afr

Comissió Europea. Direcció General d'Ocupació, Relacions Laborals i Assumptes Socials
Le Harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l'Union européenne / Commission
européenne, Direction générale "Emploi, relations industrielles et affaires sociales"
Luxembourg : Office des Publications Officielles des Communautés Européennes, 1999
230 p. ; 30 cm
Emploi & affaires sociales. Égalité entre femmes et hommes
Anàlisi dels casos d'assetjament sexual als països de la Unió Europea. Es fa una comparació de
les característiques de l'assetjament als països del nord a partir d'un estudi realitzat per
Alemanya, i les característiques del sud mitjançant un estudi elaborat per Espanya
10.04.05.01 Com

És a les teves mans ...
[Barcelona] : Comissions Obreres, Secretaria de la Dona, [1999?]
1 fullet ([2] p.) : il. ; 12 cm
Fullet amb informació sobre recursos sindicals, legals i personals per poder afrontar una
situació d'assetjament sexual
F-V-72

Guía sindical : el acoso sexual en el trabajo / Comisiones Obreras, Secretaría Confederal de la
Mujer
[Madrid] : Comisiones Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer, 1999
71 p. ; 24 cm
Guia de consulta i ajut, adreçat principalment a delegats i delegades sindicals de Comissions
Obreres, en la recerca de solucions per l'assetjament sexual, problema que amb freqüència es
produeix en diversos àmbits socials i laborals.
En concret aquest document es centra a l'àmbit laboral i en les relacions que aquest genera.
D'altra banda es defineix l'assetjament a la feina i els diferents tipus d'assetjament; també
s'exposen les claus per prevenir-lo
10.04.05.01 Guí
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Lippel, Katherine
L'Accès à la justice pour des victimes de harcélement sexuel : l'impact de la décision
Béliveau-St-Jacques sur les droits des travailleuses à l'indemnisation pour les dommages /
Katherine Lippel, Diane Demers.
Ottawa : Condition féminine Canada, 1998
[91 p.] ; 28 cm
Recherche en matière de politiques
Anàlisi de la decisió "Béliveau St-Jacques" de la Cort Suprema del Canadà sobre les dones que
pateixen assetjament sexual al lloc de treball i les repercusions polítiques d'aquesta
10.04.05.01 Lip

La Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres : materiales formativos / Comisiones
Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer
Madrid : Comisiones Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer, 1997
120 p. ; 24 cm
Document que incideix en els aspectes més rellevants dels supòsits de discriminació laboral
vers les dones i dóna les eines jurídiques amb les quals reaccionar o preveure aquestes
situacions. Aquests materials tenen un doble objectiu: d'una banda ser un element
d'informació i consulta per a la representació sindical, asessories jurídico-laborals i pels qui
porten la negociació col•lectiva o realitzen una activitat relacionada amb la pràctica dels
principis de no discriminació per raó de sexe; d'altra banda, és una guia bàsica en els cursos
que s'ofereixen en els diferents nivells de l'estructura sindical
16.02 Igu

Prou! l'assetjament sexual no és cap broma / Secretaria de la Dona Comissions Obreres
[S.l.] : Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, [1997]
1 fullet desplegable (3 p.) ; 21 cm
Fullet elaborat per a la "Campanya per a la prevenció i la denúncia de l'assetjament sexual a les
empreses" organitzada per la CONC. El fullet conté la definició d'assetjament sexual, amb
exemples clars i diversos de les diferents situacions que és poden donar, instruccions clares i
precises de les accions a fer i els passos a seguir en cas de patir assetjament sexual,
enumeració dels recursos legals, tant sindicals com penals
F-V-33

Codi de conducta sobre les mesures per combatre l'assetjament sexual : protecció de la
dignitat de la dona i de l'home a la feina / [Comissió de les Comunitats Europees ; de la
traducció al català: Institut Català de la Dona]
[Barcelona] : Ajuntament de Barcelona, DL 1995
1 fullet (43 p.) ; 21 cm
Barcelona i les dones
Recomanacions per tal de combatre i evitar les situacions d'assetjament sexual a la feina.
Inclou varis annexos amb recomanacions i declaracions de diferents organismes sobre
l'assetjament sexual
F-V-1
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Consulta a los interlocutores sociales sobre la prevención del acoso sexual en el lugar de
trabajo : el acoso sexual / Comisión de Comunidades Europeas, 1996
50 p. ; 29 cm
L'objectiu del document és intentar conèixer l'opinió dels interlocutors socials sobre la qüestió
de la protecció de la dignitat de la dona i de l'home en la feina (posteriorment referenciades
amb el concepte "assetjament sexual"). La normativa de la Comunitat en aquesta matèria està
recollida en la normativa 72-207-CEE, una resolució de 1986 sobre la violència contra les
dones, un informe de 1987 sobre l'evolució de la situació quant a l'assetjament sexual als
diferents estats membres amb el títol "La dignidad de la mujer en el mundo del trabajo" i altre
resolució de 1990 sobre la protecció de la dignitat de la dona i de l'home en la feina. Tot
aquest cos normatiu ha tingut a la majoria dels estats membres un cert impacte introduint una
legislació específica o aportant canvis importants als seus codis penals i civils per a aconseguir
una solució al problema de l'assetjament sexual de forma coherent i eficaç. Aquestes mesures
han ofert a les víctimes de l'assetjament vies visibles de recursos, mostren sense ambigüitat als
autors dels actes que el seu comportament és inacceptable i produeixen un efecte de
sensibilització generalitzada. D'altre banda s'han introduït a vegades disposicions en la
legislació i/o els convenis col•lectius estipulant que es responsabilitat del patró vetllar per que
a la feina no es doni l'assetjament sexual i que els correspon prendre accions disciplinàries
contra les persones que siguin trobades culpables. Aquestes disposicions han tingut un efecte
preventiu important i permeten evitar el sorgiment de problemes potencials. Per últim els
convenis preveuen, en ocasions, la creació d'un lloc de conseller confidencial de valuós ajut a
les víctimes. Quant a la sensibilització del problema els resultats obtinguts són modestos
10.04.05.01 Con

Combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, l'action menée dans les états
membres de la Communauté européenne : document de travail / Parlement Européen,
Direction Générale des études
Luxembourg : Parlement Européen, Direction Générale des Études, 1994
167 p. ; 30 cm
Droits de femmes ; W-2
Anàlisi del problema d'assetjament sexual en el lloc de treball, recomanacions per evitar-ho i
anàlisi de l'estat d'aquest problema als estats membres de la Unió Europea
10.04.05.01 Com

Cómo combatir el acoso sexual en el trabajo : guía para aplicar el código de conducta de la
CE / Comisión Europea, Unidad de Igualdad de Oportunidades
Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994
109 p. ; 21 cm
10.04.05.01 Com

Guía sindical sobre acoso sexual en el trabajo
Madrid : Unión General de Trabajadores, Secretaría de Acción Social, Departamento
Confederal de la Mujer, 1994
1 fullet (47 p.) ; 21 cm
F-V-133
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Programa sindical sobre la violencia contra la mujer : adoptado por la VI Conferencia
Mundial de la CIOSL para la Mujer, La Haya 1994 / Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres
Bruselas : Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, [1994?]
1 fullet ([3] p.) ; 19 cm
Fullet que conté el programa sindical adoptat a la VI Conferencia Mundial de la CIOSL para la
Mujer, celebrat a La Haya del 25 al 28 d'octubre de 1994. El programa tracta sobre la violència
que pateixen les dones a la família i al lloc de treball i sobre les mesures que s'haurien
d'adoptar per acabar amb aquest tipus d'agressions
F-V-12

Assetjament sexual : normativa de la Comissió de les Comunitats Europees relativa a la
protecció de la dignitat de la dona i de l'home a la feina / Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball ; Institut Català de la Dona
[Barcelona] : el Departament : l'Institut, 1993
1 fullet (24 p.) ; 30 cm.
F-V-48

Código de conducta contra el acoso sexual en el trabajo = laneko sexu-erasoaren aurkako
jokabide-arautegia / Emakunde ; Gobierno Vasco, Departamento de Trabajo y Seguridad
Social.
[Vitoria-Gasteiz] : Emakunde : Departamento de Trabajo y Seguridad Social, DL 1993
1 fullet (20, 20 p.) ; 21 cm
Trabajo ; 1
Es dóna la definició del què és l'assetjament sexual, amb recomanacions per tal d'evitar-ho
F-V-11

Código de conducta para combatir el acoso sexual / Instituto de la Mujer ; Comisión de las
Comunidades Europeas.
[Madrid] : Instituto de la Mujer, 1992
43 p. ; 20 cm
Documentos (Instituto de la Mujer (Espanya)) ; 12
Recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees, declaració i resolució del Consell de
les Comunitats Europees
F-V-27

Queiróz Amâncio, Ligia Barros.
Inquérito nacional sobre assédio sexual no mercado de trabalho : relatório final / Ligia Barros
Queiróz Amâncio
Lisboa : Instituto do Emprego e Formâçao Profissional, 1992
73 p. : gràfics ; 21 cm
10.04.05.01 Que
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Institut Català de les Dones

Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca

Group d'étude sur le harcèlement au travail. Agents de changement
Le Harcèlement en milieu de travail : guide d'action pour les femmes et pour les
intervenantes et intervenants / Une réalisation conjointe du programme Agents de
changement du Group d'étude sur le harcèlement au travail et la Direction générale de la
condition féminine de l'Ontario
Toronto : Direction générale de la condition féminine de l'Ontario, [199-?]
120 p. : 22 cm
10.04.05.01 Gro

AUDIOVISUALS
Cómo evitar el acoso sexual-- para empleados [Enregistrament de vídeo] : curso
en DVD para la prevención de riesgos / PreLearning
[Barcelona] : PreLearning, cop. 2005
1 disc òptic (DVD) (17 min, 07 s) : so, col.
Recomanacions orientades a les treballadores sobre la prevenció de l'assetjament sexual a la
feina. Inclou informació sobre què significa l'assetjament sexual, quins comportaments s'han
d'evitar, reconeixement de víctimes i instigadors, com evitar l'assetjament casual, com conduir
un incident d'assetjament sexual i com informar a la direcció
10.04.05.01 Cóm

Cómo evitar el acoso sexual-- para gerentes [Enregistrament de vídeo] : curso en
DVD para la prevención de riesgos / PreLearning
[Barcelona] : PreLearning, cop. 2005
1 disc òptic (DVD) (16 min, 51 s) : so, col.
Recomanacions orientades a directius i supervisors sobre què significa l'assetjament sexual, les
responsabilitats dels gerents i supervisors, el reconeixement, la prevenció i què s'ha de fer en
cas d'un incident d'assetjament sexual
10.04.05.01 Cóm
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