CURS EN LÍNIA

Violències familiars:
infància, parella
i persones grans.
Aprofundiment des del treball
interdisciplinari
28 i 31 de març, 4, 7, 20, 25 i 28 d’abril,
i 2, 4, 9, 12 i 16 de maig de 2022

Presentació
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 de qualsevol àmbit que atén
tant la víctima com l’agressor. Cal, també, recollir les especificitats de
cada tipus de violència. La violència familiar es defineix com a “tota
omissió o acte sobrevingut en el marc familiar per obra d’un dels seus
membres que atempti contra la vida, la integritat corporal o psíquica,
o la llibertat d’un altre membre de la mateixa família, o que amenaci
greument el desenvolupament de la seva personalitat” (Consell d’Europa).
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Objectius
- Conèixer una metodologia d’aproximació comuna a les diferents
modalitats de la violència familiar.
- Aportar eines d’intervenció que permetin un millor tractament de
les situacions de vulnerabilitat, risc de maltractament
o maltractament actiu.
- Incrementar l’aplicació dels protocols des d’una òptica
interdisciplinària.

program

MALTRACTAMENTS CONTRA LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
- Les famílies amb negligències
- Les discapacitats i els maltractaments
MALTRACTAMENTS CONTRA LES PERSONES GRANS
- Aspectes psico-socials associats
- Discapacitats i dependència
MALTRACTAMENTS CONTRA LA PARELLA
- Drogodependències, discapacitats i trastorns mentals
- Intervenció amb persones agressores
METODOLOGIA COMUNA A LES TRES TIPOLOGIES DE
MALTRACTAMENTS
- Treball en xarxa
- Treball grupal
- Treball comunitari
- Prevenció dels maltractaments institucionals

Metodologia
- El curs es realitzarà en línia 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 en línia.
Estructura de treball setmanal
Sessions on line: Presentacions de continguts / Debat en grups
Tasques off line: Lectures i Exercicis pràctics / Campus obert durant tot el
curs a Google Classroom
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). Supervisor d’equips socials, sanitaris i
educatius. Acreditació com a Psicòleg Coach. Professor associat Universitat
de Barcelona (Facultat de Psicologia). Membre del Patronat de Save the
Children
Durada
24 hores
Horari
De 9.00 a 11.00 hores
Avaluació
Participació durant les sessions.
Realització d’activitats entre sessions.
Destinataris
Aquest curs va adreçat a professionals d’atenció directa des de diferents
àmbits: salut, educació, serveis socials i seguretat amb un nivell bàsic
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Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin
l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs i presentin un projecte
de millora professional.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 21 de març de 2022. 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

