
CURS EN LÍNIA

Violències familiars: 
Infància, parella 
i persones grans. 
Prevenció i detecció 
interdisciplinària
Juny- juliol de 202
Barcelona

Presentació

Les diferents formes de violència familiar cada vegada tenen més 
visibilitat i desperten més atenció al món professional; entre altres 
raons, per disposar d’un major nombre d’estudis, per una major 
sensibilització social pel benestar dels col·lectius més vulnerables i 
per una demanda de la societat de major qualitat en les intervencions 
professionals.

És necessari un enfocament global sobre l’origen i el manteniment de 
les diferents manifestacions de la violència familiar que superi la visió 
reduïda de cada grup de professionals  àmbi  que atén  
t víctima ’agressor. més, recollir les especificitats  
cada tipus de violència , amb massa freqüència, 

é una visió compartimentalitzada  impedeix donar 
resposta ’ajuda adequada a tots els membres del nucli familiar.

La violència familiar es defineix com a “tot acte o omissió sobrevinguda 
en el marc familiar per obra d’un dels seus components que atempti 



contra la vida, la integritat corporal o psíquica, o la llibertat d’un 
altre component de la mateixa família, o que amenaci greument el 
desenvolupament de la seva personalitat” (Consell d’Europa). 

En tot acte de violència, i especialment quan la violència es dóna en 
el si de les famílies, es produeix un abús de poder. Tenint en compte 
que estem immersos en una estructura social que, malgrat els canvis 
en les últimes dècades, segueix majoritàriament el model patriarcal, la 
realitat d’aquests fenòmens és complexa i polièdrica i requereix una 
mirada de gènere per poder entendre’n la dimensió.

Aquest curs és un espai pràctic d’anàlisi i millora sobre aspectes 
tècnics, emocionals i institucionals a través de diferents activitats. 
S’utilitzarà els coneixements i l’experiència de les persones assistents. 

 
Objectius 
• Conèixer les característiques de les diferents modalitats de la 
violència familiar.

• Aportar eines d’anàlisi i intervenció que permetin una major 
detecció de les situacions de vulnerabilitat, risc de maltractament o 
maltractament actiu. 

• Intervenir i derivar, si cal, des del nivell de cadascú, els casos 
detectats als serveis d’atenció corresponents, a més de coordinar les 
seves actuacions amb altres professionals.

• Incrementar l’aplicació dels protocols des d’una òptica 
plin r .
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INTRODUCCIÓ A LES VIOLÈNCIES FAMILIARS 

• Conceptualització 

• Aspectes comuns de prevenció, detecció i tractament

• Treball en xarxa 

MALTRACTAMENTS CONTRA LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

• Conceptualització 

• Detecció 

• Prevenció 

MALTRACTAMENTS CONTRA LES PERSONES GRANS 

• Conceptualització 

• Detecció 

• Prevenció 

MALTRACTAMENTS CONTRA LA PARELLA 

• Conceptualització 

• Detecció 

• Prevenció



Metodologia
• El curs es realitzarà online per mitjà de la plataforma Zoom i Google 
Classroom.
• Es demana una participació activa i un treball de lectura i reflexió entre 
sessions. 
• Aprenentatge aplicable al dia a dia que combina la teoria amb la pràctica. 
• S’entregaran materials específics i recursos online.

Estructura de treball setmanal 
essions on line:

• Presentacions 
• Debat en grups

Treball off line:
• Lectures 
• Exercicis
• Forum/Debat Google Classroom 

Durada 

24 hores

orari
 2, , , 1 , ,  2  de juny, i ,  

juliol de 202 e 9.00 a 11.00 hores

Avaluació
Participació durant les sessions
Realització d’activitats entre sessions

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que superin el curs.

Destinataris
Professionals d’atenció directa des de diferents àmbits: salut, educació, 
serveis socials i seguretat.

Docent
José Manuel Alonso Varea. Director d’ITER (consultoria, recerca i formació 
en benestar, salut i organitzacions), llicenciat en Psicologia per la Universitat 
de Barcelona i director del màster i el postgrau sobre Violències Familiars 
(IL3- Universitat de Barcelona).

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 2  de  de 202 . La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions 
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació 
del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les 
sol·licituds.  La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari 
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


