
Formació presencial + Pràctiques

“Intervenció psicosocial en violencia masclista,

familiar i LGBTI”

Introducció

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* durant dues setmanes, amb 10 mòduls de 4 hores cadascun. A més,
s’ofereix a les persones que hi participen la possibilitat d’ocupar una de les 8 places de pràctiques tutoritzades en
atenció dins d’us 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.

* En cas que les mesures sanitàries no permetin la realització del curs en format presencial, aquest està preparat per
ser impartit en format online.

Calendari i horaris

El curs tindrà lloc els dies 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 i 28 de gener (de dilluns a divendres) en horari de tardes,
de 16h a 20h. Serà a la seu de l’associació, a carrer Consell de Cent 419 3r 2a (08009), a Barcelona.

En cas que les mesures sanitàries vigents en el moment no permetin la realització del curs en format presencial,
s’adaptarà el mateix a un format online, substituint les classes per webinars en el mateix horari i els mateixos dies.

Les pràctiques es realitzarien en dos períodes: o bé de març de 2022 a juliol de 2022, o bé d’octubre de 2022 a
febrer de 2023. 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 (una tarda a la
setmana)

● Assistència a reunions de coordinació i supervisió de casos (un dilluns matí cada mes)

Pràctiques: participants i selecció

Per realitzar les pràctiques es requerirà l’enviament del CV a l’adreça de correu formacio@conexus.cat i pasar una
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. No és possible fer l’estada de pràctiques sense haver fet el curs.

Les entrevistes de selecció per a les pràctiques es faran abans del 31 de desembre, 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 en aquest enllaç. 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.

mailto:formacio@conexus.cat
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CTYTL9NGWEMNJ
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CTYTL9NGWEMNJ


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-les en concepte d’assegurança, tutorització i supervisió.

Es pot aconseguir un preu reduït si es fa el pagament abans de l’1 de novembre. En aquest cas el preu seria 400€ pel
curs de formació i 200€ per l’estada de pràctiques.

En tot cas, la matrícula i el pagament s’han d’efectuar abans del 14 de gener de 2022.

Professorat del curs

Álvaro Ponce Antezana és Doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en
Psicoteràpia Cognitiva Social per la Universitat de Barcelona (UB). Soci fundador de l'Associació CONEXUS. Ha
participat en diferents projectes europeus de recerca sobre violència de gènere: DAHPNE, IMPACT, ENGAGE i
actualment FOMEN. Ha treballat en el camp de la psicoteràpia i la salut mental durant més de 20 anys, i ha donat
cursos, conferències i ha escrit articles sobre intervenció en violència de gènere a Espanya i l'estranger. Actualment
treballa com a psicòleg, psicoterapeuta, supervisor, formador i investigador en l'Associació Conexus.

Heinrich Geldschläger és psicòleg, psicoterapeuta i cofundador de l'Associació CONEXUS. Especialitzat en violència
de gènere i intervenció amb homes, imparteix formacions i conferències a nivell nacional i internacional sobre
aquests temes. És membre de la junta directiva de WWP-EN (“European Network For the Work with
Perpetrators of domestic violence”) i del comitè executiu de Men Engage Europe. Va ser durant sis anys coordinador
del Servei de Suport a les Famílies contra la Violència Masclista de l'Ajuntament de Barcelona i ha participat en
diversos projectes europeus com “Work With Perpetrators of DomesticViolence in Europe (WWP EN)” i “IMPACT:
Evaluating European Perpetrator Programmes”.

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 el 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
pera 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
també coordina el Programa per a Universitats, Joves i Adolescents per a la prevenció i atenció de relacions abusives
(PUJA). Ha estat   formador en intervenció amb mares, fills i filles i agressors del programa Violencia Cero de la Junta
de Castilla y León.

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 en l’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-MF); a noies i dones joves víctimes de violència masclista a en el Programa per a
Universitats, Joves i Adolescents per a la prevenció i atenció de relacions abusives (PUJA); 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 (AIVA).

Carles Dordella Cayuelas és Educador Social de l'Associació CONEXUS. Ha donat atenció assistencial i educativa a
menors tutelats i famílies en la coordinació en Centres Residencials d'Acció Educativa durant més d'una dècada.
Imparteix tallers de sensibilització i prevenció de la violència masclista en escoles i instituts, així com a universitaris a
través del Programa per a Universitats, Joves i Adolescents (PUJA). Actualment dóna atenció a homes en el
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Programa d'Atenció Integral contra la violència de gènere (PAI), així com a mares i pares en el programa d'Atenció
Integral a la Violència Ascendent (AIVA).

Francys Vessant Majora és Psicòloga-Psicoterapeuta de l'Associació CONEXUS, Licda. en Psicologia, Mestratge en
Psicologia Jurídica i Mestratge Internacional en Dret de la Dona, del Nen i de la Nena i Violència de Gènere i
Intrafamiliar. Especialitzada en violència masclista i de gènere amb perspectiva de gènere. Ha treballat en el sector
públic i privat en atenció directa amb dones víctimes de violència, nens, nenes i adolescents en situació de risc i de
vulnerabilitat, amb homes agressors i com a coordinadora de projecte de recerca sobre violència de gènere dirigit
per la International Planned Parenthood Federation (IPPF). En l'Associació Conexus s'exerceix com a psicòloga del
programa d'atenció a mares, fills i filles en situació de violència masclista i de gènere (PAI-MF), brindant psicoteràpia
individual a les mares que es troben en procés de recuperació de la violència i coordinant el grup de mares. És
formadora dels cursos sobre intervenció amb mares víctimes de violència masclista i de gènere, intervenció amb
dones víctimes de violència sexual i prevenció de la violència en homes migrats i refugiats. Participa en la
coordinació i execució dels projectes de recerca europeus dirigits a la protecció infantojuvenil (Safe Shelter) i a la
sensibilització i prevenció de la violència de gènere en homes amb antecedents migratoris (Focus on men).

Laia Argimon és psicòloga de l'Associació CONEXUS, especialitzada en psicologia Infantojuvenil i en psicoteràpia
feminista i transformació social. Ha recollit experiències tant de l'àmbit soci-educatiu com de l'acompanyament
emocional a infància, adolescència i les seves famílies. Ha estat tècnica de coeducació, treballant per la prevenció de
les violències a escoles i instituts, així com en la intervenció de les dinàmiques discriminatòries i ha realitzat
formació a professorat en matèria de violència masclista i diversitat sexual, afectiva i de gènere. En l'àmbit de
l'atenció, ha treballat en la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció als Dons (SIADs) en diferents municipis,
acompanyant a dones i als seus fills i filles, i actualment fa atenció a nens i nenes i adolescents en el Programa
d'Atenció Integral contra la violència de gènere (PAI-MF) i en el Programa per Universitats, Joves i Adolescents
(PUJA).

Metodologia

− Els mòduls s'imparteixen amb una metodologia participativa partint de les exposicions juntament amb les
intervencions de les persones participants.

− S'utilitzen casos pràctics i material audiovisual.
− Amb la formació es proporciona un llistat amb referències bibliogràfiques.
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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

● Conèixer les diferents epistemologies en que es basen les intervencions psicosocials.
● Aconseguir una visió complexa sobre la intervenció psicosocial en violència i de la perspectiva de gènere.
● 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.
● Conèixer les diferents perspectives i formes d’intervenció basades en epistemologies no objectivistes.
● Debatre els punts forts i els punts febles de cada perspectiva en funció dels àmbits d’intervenció

psicosocial.

Contingut

● Epistemologies objectivistes: crítiques i nous paradigmes.
● Teories de gènere: què vol dir gènere? Aportacions de la perspectiva de gènere.
● Aportacions constructivistes i sòcio-construccionistes a la intervenció psicosocial
● Actualitzacions de la teoria del vincle i les emocions relacionals.
● Treball grupal i intervencions integrals des d’una perspectiva constructiva.

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

● Conèixer les diferents definicions i tipologies respecte a la violència que reben les dones en l’àmbit
familiar.

● Aconseguir detectar i abordar amb les dones víctimes de violència situacions de maltractament.
● Adaptar i millorar la nostra intervenció al procés psicosocial de la dona respecte a la situació de violència.
● Introduir el rol matern dins la consideració de les dones víctimes de violència de gènere en l’àmbit familiar.
● 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.
● Conèixer i saber utilitzar els recursos existents i els circuits i protocols d’atenció a les dones.
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Contingut

● 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.
● 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.

Mòdul 3: 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

● Reflexionar sobre els models de masculinitat i la seva relació amb la violència masclista que exerceixen els
homes.

● Adquirir coneixements i eines pràctiques per a la detecció i intervenció amb homes que maltracten.
● Conèixer els diferents models d’abordatge i d’atenció.
● Intervenir amb homes des d’una perspectiva de gènere i constructiva.
● Promoure el treball en xarxa i la coordinació amb els recursos especialitzats.

Contingut

● 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.

Mòdul 4: Intervenció amb mares víctimes de violència masclista

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.
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Objectius

● Conèixer les diferents definicions i tipologies respecte a la violència que reben les dones en l’àmbit
familiar.

● Aconseguir detectar i abordar les mares víctimes de violència situacions de maltractament.
● Adaptar i millorar la nostra intervenció al procés psicosocial de la dona respecte a la situació de violència.
● Introduir el rol matern dins la consideració de les dones víctimes de violència masclista en l’àmbit familiar.
● Dotar a les i els professionals de tècniques per efectuar una primera valoració de l’estat i les necessitats de

les dones mares víctimes de violència.
● Conèixer i saber utilitzar els recursos existents i els circuits d’atenció.

Contingut

● Conseqüències de la violència masclista en les mares.
● 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 mares víctimes de violència.
● Professionals que treballen amb mares víctimes de violència de gènere
● Derivació i coordinació amb serveis especialitzats dins la xarxa d’atenció a la violència de masclista.

Mòdul 5: Intervenció amb fills i filles víctimes de violència

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

● Fer visibles els fills i filles de les dones víctimes de violència de gènere com a víctimes de la mateixa
violència.

● 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. 

● 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.

Contingut

● Infants víctimes de violència de gènere en l’àmbit familiar: contextualització.
● Conseqüències de la violència en l’àmbit familiar en els infants i adolescents.
● Posicionament dels infants i adolescents víctimes de violència de gènere dins el sistema familiar.
● Elements necessaris per a una bona detecció en els infants i adolescents.
● Derivació i coordinació amb serveis especialitzats dins la xarxa d’atenció a la violència de gènere.

Mòdul 6: Intervenció en violència sexual

En aquest mòdul s’abordarà el marc conceptual i teòric de la violència sexual i la intervenció amb les persones que
han patit aquesta violència: infants i adolescents i persones adultes que l’han viscuda en la seva infància i
adolescència, així com també dones que l’han patida en l’edat adulta i fora de l’àmbit de la parella.
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Objectius

● Conèixer les diferents definicions i tipologies respecte a la violència sexual.  
● Detectar i abordar les situacions de violència sexual patides amb infants, adolescents i persones adultes. 
● Adaptar i millorar la nostra intervenció al procés psicosocial de les persones que han viscut violència

sexual des d’una perspectiva de gènere i feminista. 
● Donar a conèixer tècniques per efectuar una primera valoració de l’estat i les necessitats de les persones

víctimes de violència sexual, tenint en compte les diferències segons la població atesa. 
● Conèixer i saber utilitzar els recursos existents i els circuits i protocols d’atenció a les víctimes de violència

sexual, tant infants i adolescents com a persones adultes.

Contingut

● Violència sexual: definicions i tipologies 
● Conseqüències de la violència sexual: en infants, adolescents i en persones adultes. 
● Elements necessaris per a una bona detecció i abordatge en casos de violència sexual.
● Tipus d’intervenció amb víctimes de violència sexual. 
● Derivació i coordinació amb serveis especialitzats.

Mòdul 7: Intervenció amb persones LGTBI en situació de violència

Les persones LGTBI que viuen discriminacions, agressions i violències lgtbifòbiques, poden patir conseqüències en el
propi desenvolupament personal, en el benestar psicològic, en l’autoestima, en les relacions socials i en les relacions
sexoafectives que estableixen. Aquestes es relacionen amb la violència intragènere o dins de parelles LGBTI, una
realitat que està altament invisibilitzada. En aquest mòdul s’abordarà com donar resposta a les problemàtiques
específiques derivades d’aquestes vivències.
 

Objectius

● Conèixer les diferents situacions de discriminació i violències cap a persones LGTBI.
● Dotar a les persones participants dels coneixements necessaris sobre la Llei 11/2014 per garantir els drets

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, així com per poder acomplir amb el deure d’intervenció dels i les professionals.

● Adquirir coneixements i eines per l’acompanyament davant de situacions de discriminació, lgtbifòbia,
bullying lgbtifòbic i violència intragènere.

● Conèixer els diferents models d’abordatge i de prevenció amb població LGTBI: serveis i programes
● Promoure el treball en xarxa amb els diferents agents derivadors i serveis de la xarxa d’atenció. 
 
Contingut

● Conceptes bàsics sobre diversitat sexoafectiva i de gènere 
● LGBTIfòbia, bullying lgbtifòbic i violència intragènere: definicions, incidència i tipus de violències. 
● Conseqüències de la violència en les persones LGBTI. 
● Detecció i intervenció.
● Derivació i treball en xarxa.

Mòdul 8: Intervenció en violència amb adolescents i joves

La intervenció amb adolescents i joves que exerceixen violència en l’àmbit de la parella o en relacions
afectivo-sexuals és un fenomen que cada cop detectem més en la nostra societat sobretot a través de diferents
canals com són el mòbil i les xarxes socials, però també en espais d’oci així com en relacions primerenques a
l’adolescència. També hi ha molts nois i noies que pateixen o han patit violència masclista o abusos en la família, que
són més vulnerables a estar en diferents situacions de violència.
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Objectius

● Conèixer la problemàtica de la violència masclista en l’àmbit de l’adolescència i la joventut. 
● Adquirir coneixements i eines pràctiques per a la detecció i intervenció amb adolescents i joves agressors, i

amb noies víctimes.
● Conèixer els diferents models d’abordatge i de prevenció amb població jove i adolescent: serveis i

programes
● Promoure el treball en xarxa amb els diferents agents derivadors i serveis de la xarxa d’atenció. 
 
Contingut

● Violència en l’adolescència: característiques de la violència, incidència i problemàtiques associades. 
● Tipus de violències i conseqüències
● Perfils de joves que agredeixen i de víctimes. 
● Models de relació, estereotips i pressió de grup.
● Vincles familiars i elements psicosocials a tenir en compte: violència masclista i abusos en la família. 
● Treball individual i grupal
● Estratègies i motivació pel tractament. 

Mòdul 9: Intervenció en violència ascendent o filioparental amb mares i

pares víctimes

La intervenció amb mares i pares que reben 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 sense antecedents d’aquest tipus.

Objectius

● Conèixer la problemàtica de la violència ascendent al nostre entorn. 
● Adquirir coneixements i eines pràctiques per a la detecció i intervenció amb mares i pares víctimes.  
● Conèixer els diferents models d’abordatge i d’atenció amb mares i pares.  
● Intervenir amb mares i pares tan familiarment com grupalment.  
● Promoure el treball en xarxa amb els diferents agents derivadors i serveis de la xarxa d’atenció. 
 
Contingut

● Violència ascendent: definició i característiques. 
● Perfils de les mares i pares víctimes de violència filioparental. 
● Vincles familiars i elements psicosocials a tenir en compte. 
● Models d’intervenció i fases del tractament psicosocial amb les víctimes. 
● Treball individual, familiar i grupal. 
● Estratègies i motivació pel tractament. 

Mòdul 10: Intervenció en violència ascendent o filioparental amb fills i

filles que exerceixen violència

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. 
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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 sense antecedents d’aquest tipus.

Objectius

● Conèixer la problemàtica de la violència ascendent al nostre entorn. 
● Adquirir coneixements i eines pràctiques per a la detecció i intervenció amb adolescents que agredeixen i

mares i pares víctimes.  
● Conèixer els diferents models d’abordatge i d’atenció fills i filles.  
● Intervenir amb nois i noies des d’una perspectiva constructiva i de gènere tan individualment com

grupalment. 
● Promoure el treball en xarxa amb els diferents agents derivadors i serveis de la xarxa d’atenció. 
 
Contingut

● Violència ascendent: definició i característiques. 
● Perfils de joves que agredeixen i altres problemàtiques. 
● Vincles familiars i elements psicosocials a tenir en compte amb fills i filles. 
● Models d’intervenció i fases del tractament psicosocial amb fills i filles agressores. 
● Treball individual, familiar i grupal. 
● Estratègies i motivació pel tractament. 
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