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

Objectius generals del curs
El curs Intervenció en Violència Sexual té com a objectiu proporcionar una formació
intensiva sobre l’abordatge de la violència sexual 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 8 hores distribuïdes en dues tardes en les que 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.

Calendari i horaris
El curs s’impartirà el 18 i 19 d’octubre de 2018 a la seu de l’associació (Carrer Consell
de Cent 419 3r 2a ) en horari de tarda de 15 a 19 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. La matrícula i el pagament s’han
d’efectuar abans del 8 de setembre de 2018.
Es pot aconseguir un preu reduït si es fa el pagament abans del 31 d’agost. En aquest
cas el preu del curs seria de 80€.

Professorat del curs
Montserrat Plaza Aleu: és Doctora en Psicologia Social per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i sòcia fundadora de l’Associació Conexus atenció, formació i
investigació psicosocials. Experta en intervenció individual i grupal amb dones i nens
i nenes víctimes de violència, els últims anys ha centrat el seu treball en la violència
i la funció maternal. Ha participat com a investigadora per a les comunitats de
Catalunya i les Illes Balears en el Projecte Europeu Daphne “Children Witnesses of
gender violence in the domestic context”, per a Save The Children i com assessora
per a la Fundació IReS sobre aquesta temàtica. Imparteix formacions per a
professionals de diferents àmbits en temes de gènere, violència i infància.
Actualment coordina el Programa d’Atenció Integral contra la violència masclista
(PAI) de Conexus.
Marta Barnera Miret: Psicòloga de l'Associació CONEXUS, Màster en Psicologia
Forense i Criminal, Postgrau en Psicoteràpia Clínica i Postgrau en Teràpia Sexual i de
Parella, així com Terapeuta EMDR. Està especialitzada en atenció en situacions de
violència masclista. Imparteix formació per a professionals en l'àmbit de la violència
masclista així com tallers de sensibilització i prevenció per a escoles i instituts. Les
seves funcions en atenció se centre principalment en l'atenció a fills i filles que han
viscut o viuen situacions de violència masclista al Programa d’Atenció Integral contra
la violència de gènere (PAI), així com l'atenció a infants, adolescents i persones
adultes que han patit violència sexual en la infància i l’adolescència i a dones que
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l'han patida fora de l’àmbit de la parella dins del Programa de Prevenció i Atenció a
la Violència Sexual.

Curs: Intervenció en Violència Sexual
La detecció i la intervenció en violència sexual són fonamentals ja que, d’una banda,
es tracta del tipus de violència més invisibilitzada i, per tant, de l’altra banda del
tipus de violència menys intervinguda en la que poden passar anys fins que la persona
rebi l’ajuda necessària.
És per això que la detecció i intervenció amb infants i adolescents que estan patint o
han patit violència sexual és fonamental i ha d’anar dirigida a garantir la seva protecció
i la seva recuperació. De la mateixa manera, la intervenció amb les persones adultes
que han patit violència sexual en la seva infància i adolescència és essencial per a que
puguin recuperar-se de les conseqüències generades pel fet d’haver viscut aquesta
violència així com també és important la detecció i la intervenció amb dones víctimes
de violència sexual per tal que puguin iniciar un procés de protecció i de recuperació
de la violència sexual patida.

Objectius
o Conèixer les diferents definicions i tipologies respecte a la violència sexual que
reben infants i adolescents, que han rebut persones adultes en la seva infància i
adolescència i dones en l’edat adulta fora de l’àmbit de la parella.
o Aconseguir detectar i abordar les situacions de violència sexual patides amb infants,
adolescents i persones adultes.
o 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.
o Dotar a les i els professionals de 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.
o 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.

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 Violència sexual: definicions i tipologies
o Conseqüències de la violència sexual en infants i adolescents i en persones
adultes.
o Elements necessaris per a una bona detecció i abordatge en casos de violència
sexual.
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o Tipus d’intervenció amb infants i adolescents víctimes de violència sexual.
o Tipus d’intervenció amb persones adultes víctimes de violència sexual en la
infància i l’adolescència.
o Tipus d’intervenció amb dones adultes víctimes de violència sexual en l’edat
adulta i fora de l’àmbit de la parella.
o Derivació i coordinació amb serveis especialitzats.
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