Intervencions psicosocials amb
homes i joves: de la igualtat a la
no violència
Associació CONEXUS atenció, formació i investigació psicosocials

Objectius generals del curs
Aquesta formació, pretén crear una guia útil per a totes aquelles institucions i
administracions públiques, així com per professionals, entitats privades i ONGs, sobre
quines són les millors metodologies per implicar els homes en la igualtat de gènere i
la no violència.

Calendari i horaris
El curs s’impartirà el 14 i 15 de març de 2019 a la seu de l’associació (Carrer Consell
de Cent 419 3r 2a ) en horari de tarda de 16 a 20 hores.

Preu i forma de pagament
El preu del curs és de 120€. El pagament es podrà fer per Internet amb targeta de
dèbit/crèdit o PayPal. Després del pagament del curs es rebrà una confirmació via
correu electrònic de la inscripció realitzada (comproveu no us arribi a la bústia
d’SPAM). La matrícula i el pagament s’han d’efectuar abans de l’11 de març de 2019.
Es pot aconseguir un preu reduït si es fa el pagament abans del 28 de febrer de
2019. En aquest cas el preu del curs seria de 100€.

Professorat del curs
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 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 com a
director, coordina els programes de prevenció en violències masclistes i LGTBI, el
Programa per a Universitats PUC, els Grups de Pares i el programa per a empreses Us
Correspon.

2

Curs Intervencions psicosocials amb homes i joves: de la igualtat
a la no violència
Aquestes intervencions es basen sobre la idea, ja expressada en resolucions
internacionals de la ONU i el Consell d’Europa, de la necessitat d’intervenir amb els
homes per tal d’aconseguir la igualtat de gènere i l’eliminació de les discriminacions
i les violències cap a les dones. A més, aquests organismes requereixen a les
administracions públiques la posada en marxa d’accions dirigides als homes, joves i
nens per a l’assoliment d’aquests objectius en la nostra societat.

Objectius
o
o
o
o

Conèixer les tipologies de masculinitats, els posicionaments i els moviments
dels homes davant les polítiques d’igualtat.
Reflexionar sobre els estudis i les experiències nacionals i internacionals que
s’han dut a terme per a la inclusió dels homes en la igualtat.
Indicar les propostes metodològiques més adients per a la intervenció i
l’abordatge dels homes de d’una perspectiva de gènere.
Conèixer com funciones diferents programes per a joves, pares u homes
agressors.

Metodologia
o Presentació teòrica i pràctica sobre masculinitats
o Exposició de projectes i intervencions amb homes
o Reflexió i disseny d’estratègies i projectes de prevenció i intervenció
amb homes.
o Exposició de vídeos i campanyes per al debat.

Contingut
o
o
o
o

Polítiques i programes per la igualtat de gènere dirigits a homes: què podem
fer? Què funciona?
La sexualitat i les relacions afectives com a problemàtiques de gènere en els
homes i joves.
Els homes davant la paternitat i la cura domèstica. Programes dirigits a pares.
Homes i violència masclista. De la prevenció a la intervenció amb agressors.
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