Intervenció psicosocial en
violència masclista i familiar
Associació CONEXUS atenció, formació i investigació psicosocials

Objectius generals del curs
El curs té com a objectiu proporcionar una formació intensiva sobre l’abordatge de la
violència masclista i altres violències familiars a persones amb estudis de grau o
postgrau (psicologia, educació social, treball social, pedagogia, etc.) o
professionals amb alguna experiència en l’àmbit de la intervenció psicosocial.
El curs ofereix una formació presencial de 40 hores i 8 places de pràctiques
d’atenció tutoritzades en els projectes i programes de l’associació.
Les persones que facin les pràctiques podran formar part de la borsa de treball de
l’associació per a futurs projectes. No és necessari cap conveni amb la universitat.

Calendari i horaris
El calendari i horari del curs serà: 15, 16, 29 i 30 de setembre i 6 d’octubre de 10
a 14 i de 15 a 19 a la seu de l’associació (veure mòduls més a baix).
Les pràctiques es realitzarien en dos períodes: o bé d’octubre de 2017 a febrer de
2018, o bé de març de 2018 a juliol de 2018. Les places de pràctiques disponibles
són 8 i impliquen durant tot el període:
- observació i participació en un grup d’intervenció i/o sessions individuals o
familiars (1 tarda a la setmana o algun matí)
- assistència a reunions de coordinació i supervisió de casos (1 dilluns matí
cada mes)

Pràctiques: participants i selecció
Per realitzar les pràctiques es requerirà enviament del CV i entrevista personal,
previ pagament del curs. L’equip formador farà una selecció abans de l’inici del
curs i consensuarà amb cada persona les possibilitats i disponibilitats que hi ha en
cada programa per a fer-hi les pràctiques.
Les entrevistes de selecció per a les pràctiques es faran del 3 al 28 de juliol i del 21
d’agost al 8 de setembre fins a esgotar les 8 places.

Preu i forma de pagament
El preu del curs, sense les pràctiques, és de 480€. El pagament es podrà fer per
Internet amb targeta de dèbit/crèdit o PayPal. Després del pagament del curs es
rebrà una confirmació i la possibilitat de demanar l’entrevista personal per accedir a
les pràctiques i l’enviament del CV.
El pagament del curs no implica la selecció per a les pràctiques. En tot cas, si la
persona finalment no volgués fer el curs, se li reemborsarà el preu pagat.
Si la persona fos seleccionada per fer l’estada pràctica, se li requerirà que aboni la
quantitat addicional de 320€ abans de començar en concepte d’assegurança,
tutorització i supervisió.
La matrícula i el pagament s’han d’efectuar abans del 8 de setembre de 2017.
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Professorat del curs
Álvaro Ponce Antezana: és Psicòleg Social i Psicoterapeuta, individual i grupal,
Màster en Psicoteràpia Cognitiva Social per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctor
en Psicologia Social (UAB). Soci fundador de l’Associació Conexus atenció, formació i
investigació psicosocials. Ha treballat durant anys en el Servei d’Atenció a Homes
que Maltracten de l’Ajuntament de Barcelona. És col·laborador del Grup d’Estudis
Socials de la Subjecció i la Subjectivitat del Departament de Psicologia Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha donat cursos i conferències i a escrit
articles sobre intervenció en violència de gènere a Espanya i l'estranger. Actualment
coordina el programa d’Atenció Integral a la Violència Ascendent (AIVA) i el Programa
per a les Universitats Contra la violència masclista (PUC) de Conexus.
Oriol Ginés Canales: és psicòleg i Diploma d’Estudis Avançats en el Programa de
Doctorat “Cognició, emoció i conflictes interpersonals” de la Universitat de
Barcelona (UB). Ha estat terapeuta en grups per a homes i joves agressors i va crear i
gestionar el projecte de prevenció amb homes CANVIEM-HO. Com a soci fundador de
l’Associació Conexus, ha desenvolupat projectes relacionats amb la inclusió dels
homes en les polítiques d’igualtat per a ajuntaments i administracions públiques de
l’àmbit de la salut, la justícia, l’educació i els serveis socials, a més de formar a
professionals de diferents serveis sobre masculinitats i violència de gènere.
Actualment coordina el Programa d’Atenció a LGTBI, els Grups de Pares i el programa
per a empreses Us Correspon.
Neus Folguera Folguera: és Psicòloga de l'Associació CONEXUS, Màster en Intervenció
Psicosocial i Postgrau en Teràpia Cognitiu Social, especialitzada en atenció en
situacions de violència de gènere, així com a la formació de professionals en aquest
àmbit. Les seves funcions en atenció se centren principalment en l'atenció a mares
que han viscut o viuen situacions de violència de gènere al Programa d’Atenció
Integral contra la violència de gènere (PAI), així com l'atenció a mares i pares que
reben o han rebut violència ascendent (per part dels seus fills o filles) al programa
d’Atenció a la Violència Ascendent (AIVA).
Actualment també participa al Programa per a les Universitats Contra la violència
masclista (PUC) oferint atenció a les noies i dones de l'àmbit universitari que
pateixen aquestes situacions i, al mateix temps, realitzant activitats de
sensibilització i prevenció.
Marta Barnera Miret
Psicòloga de l'Associació CONEXUS, Màster en Psicologia Forense i Criminal i Postgrau
en Psicoteràpia i Teràpia Sexual i de Parella, així com Terapeuta EMDR. Està
especialitzada en atenció en situacions de violència de gènere. Imparteix formació
per a professionals en l'àmbit de la violència de gènere així com tallers de
sensibilització i prevenció per a escoles i instituts. Les seves funcions en atenció se
centren principalment en l'atenció a fills i filles que han viscut o viuen situacions de
violència de gènere al Programa d’Atenció Integral contra la violència de gènere
(PAI), així com l'atenció adolescents que exerceixen violència filio-parental en el
programa AIVA. També és psicòloga del Servei d’Atenció Psicològica a Infants i
Adolescents de Barberà del Vallès.
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Mòdul 1: Intervenció psicosocial en violència des de la
perspectiva de gènere i constructiva
La intervenció psicosocial des d’una perspectiva de la complexitat ha
d’incorporar noves conceptualitzacions de les causes i els agents implicats en
els problemes socials. La perspectiva de gènere implica poder observar i
aplicar solucions partint de l’anàlisi de les diferències socials, de poder i
subjectives entre homes i dones, i també de la diversitat en el si d’aquests
grups.
La perspectiva constructiva inclou l’abordatge de les problemàtiques socials i
familiars des de la subjectivitat de la pròpia persona, de la construcció que
n’ha fet i del context social i relacional que permet o no buscar noves
solucions.

Objectius
o Conèixer les diferents epistemologies en que es basen les intervencions
psicosocials.
o Aconseguir una visió complexa sobre la intervenció psicosocial en violència
i de la perspectiva de gènere.
o Dotar a les i els professionals de tècniques per efectuar una primera
valoració de l’estat i les necessitats de persones i famílies amb problemes
psicosocials i de violència.
o Conèixer les diferents perspectives i formes d’intervenció basades en
epistemologies no objectivistes.
o Debatre els punts forts i els punts febles de cada perspectiva en funció dels
àmbits d’intervenció psicosocial.

Metodologia
o El mòdul s’imparteix amb una metodologia participativa partint de les

exposicions juntament amb les intervencions de les persones participants.
o S’utilitzen casos pràctics i material audiovisual.
o Amb la formació es proporciona un llistat amb referències bibliogràfiques.

Contingut
o Epistemologies objectivistes: crítiques i nous paradigmes.
o Teories de gènere: què vol dir gènere? Aportacions de la perspectiva de
gènere.
o Aportacions constructivistes i sòcio-construccionistes a la intervenció
psicosocial
o Treball grupal i intervencions integrals des d’una perspectiva constructiva.
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Mòdul 2: Intervenció amb dones víctimes de violència
La detecció i intervenció amb les dones que estan patint ho han patit
violència és fonamental per poder ajudar-les a sortir de relacions familiars
abusives i com a mares per a protegir els seus fills i filles.
La intervenció per part de qualsevol professional que tingui contacte amb les
dones és fonamental per a que iniciï un procés de protecció i recuperació de
la violència i per a que rebi l’ajuda legal necessària.

Objectius
o Conèixer les diferents definicions i tipologies respecte a la violència que
reben les dones en l’àmbit familiar.
o Aconseguir detectar i abordar amb les dones víctimes de violència
situacions de maltractament.
o Adaptar i millorar la nostra intervenció al procés psicosocial de la dona
respecte a la situació de violència.
o Introduir el rol matern dins la consideració de les dones víctimes de
violència de gènere en l’àmbit familiar.
o Dotar a les i els professionals de tècniques per efectuar una primera
valoració de l’estat i les necessitats de les dones víctimes de violència.
o Conèixer i saber utilitzar els recursos existents i els circuits i protocols
d’atenció a les dones.

Metodologia
o El mòdul s’imparteix amb una metodologia participativa partint de les
exposicions juntament amb les intervencions de les persones participants.
o S’utilitzen casos pràctics i material audiovisual.
o Es proporciona un llistat amb referències bibliogràfiques i enllaços
d’interès.

Contingut
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Violència en l’àmbit familiar: definicions i tipologies
Conseqüències de la violència masclista en les dones.
Cicle de la violència i procés psicosocial de la dona víctima de violència.
Elements necessaris per a una bona detecció i abordatge de les dones
víctimes en l’àmbit familiar.
Requisits mínims per a la intervenció amb les mares.
Posicionaments de les mares i intervenció amb elles en funció d’aquests.
Tipus d’intervenció amb dones víctimes de violència.
Professionals que treballen amb víctimes de violència de gènere
Derivació i coordinació amb serveis especialitzats dins la xarxa d’atenció a
la violència de gènere.
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Mòdul 3: Intervenció amb fills i filles víctimes
La intervenció amb les mares i els seus fills i filles que han patit violència de
gènere, és una de les mesures fonamentals per a complementar el suport a
les víctimes en el marc d’una estratègia d’abordatge integral d’aquest greu
problema social.
Disposar d’eines i coneixements que permetin abordar tant als infants com a
les seves mares és d’especial importància per a tot tipus de serveis que
atenen aquestes persones com a usuàries.

Objectius
o Fer visibles els fills i filles de les dones víctimes de violència de gènere com
a víctimes de la mateixa violència.
o Dotar a les i els professionals d’un coneixement específic sobre els drets
dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats
derivades de l’impacte de la violència viscuda en l’àmbit familiar.
o Dotar a les i els professionals de tècniques per efectuar una primera
valoració de l’estat i les necessitats dels infants víctimes de violència de
gènere.

Metodologia
o El mòdul s’imparteix amb una metodologia participativa partint de les

exposicions juntament amb les intervencions de les persones participants.
o S’utilitzen casos pràctics i material audiovisual.
o Amb la formació es proporciona un llistat amb referències bibliogràfiques.

Contingut
o Infants víctimes de violència de gènere en l’àmbit familiar:
contextualització.
o Conseqüències de la violència en l’àmbit familiar en els infants i
adolescents.
o Posicionament dels infants i adolescents víctimes de violència de gènere
dins el sistema familiar.
o Elements necessaris per a una bona detecció en els infants i adolescents.
o Derivació i coordinació amb serveis especialitzats dins la xarxa d’atenció a
la violència de gènere.
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Mòdul 4: Intervenció en violència ascendent
La intervenció amb adolescents i joves que exerceixen violència en l’àmbit
familiar és cada cop més una necessitat en el si de la nostra societat actual.
Encara que moltes d’aquestes famílies han patit anteriorment altres processos
de violència, com la violència masclista, també hi ha adolescents que
comencen a agredir a mares i pares en sense antecedents d’aquest tipus.

Objectius
o Conèixer la problemàtica de la violència ascendent al nostre entorn.
o Adquirir coneixements i eines pràctiques per a la detecció i intervenció
amb adolescents que agredeixen i mares i pares víctimes.
o Conèixer els diferents models d’abordatge i d’atenció.
o Intervenir amb nois i noies des d’una perspectiva constructiva i de gènere.
o Intervenir amb mares i pares tan familiarment com grupalment.
o Promoure el treball en xarxa amb els diferents agents derivadors i serveis
de la xarxa d’atenció.

Metodologia
o El mòdul s’imparteix amb una metodologia participativa partint de les

exposicions juntament amb les intervencions de les persones participants.
o S’utilitzen casos pràctics i material audiovisual.
o Amb la formació es proporciona un llistat amb referències bibliogràfiques.

Contingut
o
o
o
o
o
o

Violència ascendent: definició i característiques.
Perfils de joves que agredeixen i de les mares i pares víctimes.
Vincles familiars i elements psicosocials a tenir en compte.
Models d’intervenció i fases del tractament psicosocial.
Treball individual, familiar i grupal.
Estratègies i motivació pel tractament.
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Mòdul 5: intervenció amb homes agressors
La intervenció amb homes que exerceixen violència en l’àmbit familiar és una
de les mesures fonamentals per a complementar el suport a les víctimes en el
marc d’una estratègia d’abordatge integral d’aquest greu problema social i de
salut.
A més, actualment s’estan impulsant programes d’intervenció preventiva amb
homes i de suport als joves, per a que les formes de masculinitat actuals
deixin de ser un factor de risc psicosocial.

Objectius
o Reflexionar sobre els models de masculinitat i la seva relació amb la
violència de gènere que exerceixen els homes.
o Adquirir coneixements i eines pràctiques per a la detecció i intervenció
amb homes que maltracten.
o Conèixer els diferents models d’abordatge i d’atenció.
o Intervenir amb homes des d’una perspectiva de gènere i constructiva.
o Promoure el treball en xarxa i la coordinació amb els recursos
especialitzats.

Metodologia
o El mòdul s’imparteix amb una metodologia participativa partint de les

exposicions juntament amb les intervencions de les persones participants.
o S’utilitzen casos pràctics i material audiovisual.
o Amb la formació es proporciona un llistat amb referències bibliogràfiques.

Contingut
o
o
o
o
o
o
o
o

Masculinitat i problemes psicosocials.
Perfils dels homes que maltracten. Per què ho fan?
Programes per a homes que maltracten.
Models d’intervenció i fases del tractament psicosocial.
Treball individual i grupal amb agressors.
Estratègies i habilitats en l’entrevista.
Professionals que treballen amb homes.
Derivació i treball en xarxa.
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