
Formació online

Davant la violència: PLANTA’T.

Curs de capacitació per a l’acompanyament d’adolescents i joves

en situació de violència masclista.

Introducció

El PUJA (Programa per a Universitats, Joves i Adolescents per a la prevenció i atenció de relacions abusives) té com a
objectiu prevenir les violències en joves i adolescents a través,entre d’altres, de la capacitació de persones
voluntàries (joves i adolescents) per a que puguin fer difusió i detecció de casos de violència (amb acompanyament
professional).

Des de l’entitat, s’ofereix atenció i suport psicològic a joves i adolescents (víctimes i agressors), a fi i a efectes de
disminuir o eliminar la violència, així com les seves conseqüències, tot prevenint la repetició de models violents de
relació en futures parelles sexoafectives.

El curs està adreçat a adolescents i joves, entre 14 i 25 anys. El seu principal objectiu és sensibilitzar i formar a les
persones participants en matèria de violència masclista, amb l’objectiu de formar part d’una xarxa de voluntariat
que pugui donar suport en tasques de difusió i de detecció de situacions de violència.

Calendari i horaris

La formació tindrà dos grups: un d’adolescents (14 - 18 anys) que es farà en les tardes de dilluns i un per a joves
(19-25 anys) que es farà en les tardes de dimecres. Per al grup d’adolescents, es farà els dies 12, 19 i 26 d’abril i el 03
de maig en horari de tardes, de 17h a 19.30. Per al grup de joves, es farà els 14, 21 i 28 d’abril, i el 05 de maig, en el
mateix horari: de 17h a 19.30.

La dedicació estimada al curs és de 5 hores setmanals, dividides en 2,5 hores de formació i 2,5 hores d’aprenentatge
autònom a través d’un moodle.

Preu i format

El curs és gratuït, però requereix d’inscripció prèvia. Per a inscriure's cal omplir el formulari en el següent enllaç. Les
formacions es faran a través de la plataforma Zoom.

Professorat del curs

Aina Troncoso Reverter és psicòloga de l'Associació CONEXUS, Postgrau en Tècniques i principis bàsics de la
Teràpia Cognitivosocial. Ha estat tècnica de prevenció de violències sexistes i lgbtifóbia en contextos d'oci nocturn, i
ha participat en projectes de recerca d'avaluació de programes que intervenen amb homes agressors. Actualment és
tècnica en coeducació i imparteix tallers de sensibilització i prevenció en escoles, instituts i universitats, així com
formacions a professionals en matèria de violència masclista i en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere,
sent també consultora de polítiques públiques en plans LGBTI. En l'àmbit d'atenció, dins de l'entitat atén fills i filles
adolescents que han viscut o viuen situacions de violència de gènere en el Programa d'Atenció Integral contra la
violència de gènere (PAI); a noies i dones joves víctimes d'aquesta mena de violència en el Programa per a les
Universitats Contra la violència masclista (PUC); a persones del col·lectiu LGBTI en situacions de LGBTIfòbia i
violència intragènere; així com a a adolescents i joves que exerceixen violència ascendent fins del programa
d'Atenció Integral a la Violència Ascendent.

https://forms.gle/6XsWNVXrLRkTsD196


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. Va ser cofundador de l'Associació CONEXUS en 2010, on
actualment és president. Ha estat terapeuta en grups per a homes agressors en el Servei d'Atenció a Homes de
l'Ajuntament de Barcelona i del Servei d'Atenció a Nens i Nenes que han sofert violència. Per a aquesta ciutat va
crear i va gestionar el primer projecte institucional català de prevenció amb homes CANVIEM-*HO i un programa per
a la inclusió de la paternitat en el Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. Ha participat en els projectes
europeus “ERASE GBV” i “Gender Education of Teenage Boys: Developing a Coherent Kit”. Actualment coordina el
Programa per a Universitats, Joves i Adolescents per a la prevenció i atenció de relacions abusives (PUJA).

Contingut

Mòdul 1. Arrels del problema.
Introducció a la perspectiva de gènere. Conceptes bàsics.

Mòdul 2. La plaga de la violència.
Tipologia, dinàmiques i àmbits de la violència masclista.

Mòdul 3. Identifica què ens atura: detecció els processos de violència específica de joves i adolescents.
Incidència de la violència masclista en adolescents i joves. Formes més comuns de violència.

Mòdul 4. Suport i acolliment: fem créixer la xarxa.
Estratègies i punts claus per a l’acompanyament.
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