
Formació presencial

“Intervenció amb mares, fills i filles víctimes de violència

masclista”

Introducció

La intervenció amb les mares que han viscut violència de masclista i els seus fills i filles és una de les mesures
fonamentals per a completar el suport a les víctimes, fent-ho en el marc d'una estratègia d'abordatge integral
d'aquest greu problema social.

Disposar d'eines i coneixements que permetin abordar tant als nens i nenes com a les seves mares és d'especial
importància per a tota mena de serveis que atenen aquestes persones.

El curs que oferim té com a objectiu principal proporcionar a les persones amb professions de l'àmbit de la salut,
l'educació, la justícia, o de l'àmbit psicosocial, una formació sobre l'abordatge de les nenes, nens, adolescents i les
seves mares víctimes de violència masclista. Es pretén oferir comprensió sobre la problemàtica que els possibiliti
detectar, derivar a serveis especialitzats i/o conèixer com es realitza la intervenció directament, tal i com es du a
terme  en el Programa d'Atenció Integral contra la violència de gènere (PAI-MF) de l’Associació Conexus.

Objectius Generals

o Comprendre la importància del vincle de les mares com a filles per a extrapolar-lo a la relació amb els seus
fills i filles des del rol matern.

o Entendre l'afectació de la maternalización a conseqüència de la violència.
o Conèixer les conseqüències de la violència tant en mares, fills i filles i detectar els rols i posicionaments

que assumeix el nucli familiar producte de la violència.
o Visibilitzar als fills i filles de les mares víctimes de violència masclista com a víctimes directes de la mateixa

violència.
o Proporcionar a les i els professionals tècniques per a l'abordatge amb els nens, nenes i adolescents

víctimes de violència masclista segons el moment emocional.
o Reflexionar sobre el rol que assumeix el o  la professional durant l'abordatge.

Metodologia

o Quatre sessions presencials de quatre hores cadascuna.
o Lectura de documents especialment desenvolupats pels autors.
o Anàlisi i reflexió crítica sobre diferents perspectives, models i intervencions.
o Visionat de vídeos i material audiovisual sobre la matèria.
o Interrelació de continguts teòrics i pràctics.

Contingut

1. Aspectes generals a tenir en compte durant la intervenció amb les mares:
Conèixer els aspectes generals previs (definicions per a contextualitzar la maternalització, impacte de la
maternalització en les dones, conseqüències de la violència masclista en el vincle materno-filial i la funció maternal).

2. La intervenció amb les mares:
Entendre la importància del treball amb les dones que viuen situacions de violència masclista i aspectes bàsics a
considerar en la intervenció amb mares que han viscut situacions de violència masclista.

3. El paper de la mare en la intervenció:
Comprendre els principals objectius terapèutics de la intervenció amb mares que han viscut situacions de violència
masclista (identificació de la violència, acompanyament en el reconeixement de les conseqüències en els fills i filles,
treballar estratègies de suport per als seus fills i filles, fomentar l'apoderament i el rol actiu com a mares en el seu



propi procés i en el dels seus fills i filles, ajudar a elaborar un discurs constructiu i realista sobre la violència i la figura
paterna de cara als seus fills i filles i acompanyar a les mares en el procés d'acompanyaments dels seus fills i filles).

4. Posicionament de les mares davant la intervenció amb els seus fills i filles:
Comprendre els diferents posicionaments que pot adquirir la mare davant la intervenció terapèutica (mares que
creuen que no és necessari intervenir, mares amb por i mares que deleguen) i les possibles resistències que
d'aquests poden esdevenir.

5. Informació a recollir amb la mare abans d'intervenir amb els fills i filles:
Conèixer els àmbits inicials de valoració en el procés d'exploració per a realitzar una bona intervenció amb els fills i
filles de les dones.

6. Estratègies de la intervenció amb les mares durant la intervenció amb fills i filles:
Facilitar tècniques terapèutiques i els temes a treballar durant la intervenció amb les mares (creences sobre la
violència i mites, família d'origen i transmissió generacional, rols de gènere, família de nova creació, rol matern vs.
rol de parella, emocions, resolució de conflictes, vincle matern-filial, elaboració de la figura paterna).

7. Aspectes generals a tenir en compte abans i durant la intervenció directa amb els fills i filles:
Conèixer els aspectes generals previs sobre les conseqüències, la valoració i l'exploració dels fills i filles víctimes de
violència de gènere. Grau de protecció i factors de resiliència.

8. Estratègies d'afrontament dels fills i filles víctimes:
Comprendre les principals formes d'afrontament de fills i filles que sofreixen violència, les conseqüències en el
vincle matern-filial i en la construcció de relacions sanes.

9. Posicionament dels fills i filles. La figura del pare:
Entendre els diferents posicionaments dels fills i filles quant a la violència soferta. Posicionaments de nenes, nens i
adolescents respecte als seus progenitors, i especialment respecte al posicionament de les mares. Els rols que fills i
filles poden prendre en el procés de violència. La relació amb el pare.

10. Objectius terapèutics amb fills i filles víctimes:
Establir uns objectius terapèutics realistes en funció de l'exploració i valoració dels menors i de les seves mares.
Expressar la violència, identificar conseqüències, emocions i necessitats, prevenir la violència i potenciar els factors
de protecció a través de la millora de la comunicació maternofilial.

11. Estratègies d'intervenció amb fills i filles:
Conèixer i saber utilitzar tècniques i recursos terapèutics en funció de la valoració feta en la fase d'acolliment i dels
objectius terapèutics plantejats. Plantejament de la intervenció individual vs. Intervenció grupal.

12. Estudi de casos i problemàtiques en l'aplicació:
Treballar els casos a partir dels objectius terapèutics i les estratègies d'intervenció. Adaptar-los en cada cas i segons
el posicionament del menor i de la mare.

Docents

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.
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Francys Derramando Mayora és Psicòloga-Psicoterapeuta de l'Associació CONEXUS, Licda. Psicología, Maestría en
Psicología Jurídica i Maestría Internacional en Derecho de la Mujer, del Niño y de la Niña y Violencia de Género e
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). A l'Associació Conexus 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 d'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).

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).

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)

Calendari

El calendari del curs serà el següent:
- Dimecres 10 de novembre: Inverenció amb les mares víctimes de violència masclista (part 1)
- Dimecres 17 de novembre: Inverenció amb les mares víctimes de violència masclista (part 2)
- Dimecres 24 de novembre: Intervenció amb fills i filles víctimes de violència masclista (part 1)
- Dimecres 01 de desembre: Intervenció amb fills i filles víctimes de violència masclista (part 2)

El curs es farà presencialment en horari de tardes, de 16h a 20h a la seu de l’entitat, a Consell de Cent 419 3r 2a
(08009), en Barcelona.

Preu i forma de pagament

El preu del curs és de 240€. Si s’efectua la matrícula abans de l’1 de novembre s’aplica un preu reduït de 180€.
El pagament es pot fer a través d'internet amb targeta de dèbit/crèdit o amb PayPal a traves d’aquest enllaç.

3

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=33ALQGQ7266XW

