VIOLÈNCIA
SEXUAL
CONTRA
MENORS
CREANT ENTORNS DE SUPORT I CURA
CONCEPTES, PREVALENÇA, PREVENCIÓ I REVELACIÓ
AMB ENFOCAMENT ESPECÍFIC PER A NENS I ADOLESCENTS HOMES
Dates formació presencial

4, 5 i 12 de maig de 2018

Més informació i inscripcions
cursobcn2018@gmail.com

Dirigit a persones relacionades
amb infància i adolescència
en l’àmbit professional i / o voluntari.
Curs cofinançat per la Unió Europea.
Inscripció gratuïta. Places limitades.
S’entregarà certificat d’aprofitament
Formació semipresencial
(15 hores presencials i 9 hores de treball personal)

Organitza: AHIGE i Homes Igualitaris
Col.labora: Diputació de Barcelona
Aquesta formació ha estat produïda amb el suport financer del
Programa de Justícia en Drets, Igualtat i Ciutadania (REC)
2014-2020 de la Unió Europea.

https://boyscultureofcareES.wordpress.com

Un Entorn de Suport per fer front a la Violència Sexual
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Espai Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere Més Baix 7, Barcelona
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INTRODUCCIÓ:
Aquest curs de capacitació s’organitza com a part del
projecte europeu Culture of Care. El projecte, que està
cofinançat per la Comissió Europea en el marc del
programa Daphne.
Culture of Care té com a finalitat crear i enfortir entorns
de suport, prevenir i reduir el dany per als nens i
adolescents (potencials) víctimes de la violència sexual.
El projecte té un enfocament basat en els drets del nen
i utilitza la perspectiva de gènere en totes les seves
actuacions.

OBJECTIU DE LA FORMACIÓ:

DOCENTS:
Paco Abril
Doctor en Sociologia. Professor de
la Universitat de Girona i formador
en masculinitats. Membre d’Homes
Igualitaris i AHIGE
Rafa Soto
Diplomat en treball social i educador
social. Formador de l’Associació AHIGE
a Màlaga i Andalusia

Sensibilitzar i capacitar a persones que es troben en
l’entorn dels menors per construir una cultura de la
cura enfront de la violència sexual. Els “Primers Punts
de contacte” (PPC) per a un nen o adolescent en risc
es troben en diversos espais (serveis socials, escoles,
dispositius residencials, organitzacions juvenils, entitats
esportives, etc.) i juguen un paper decisiu en la prevenció
i la revelació de l’abús sexual.
Aprofundir en la definició, contingut i conseqüències de
la violència sexual, connectant amb el punt de vista del
menor i tenint en compte els estereotips de gènere.

DESTINATARIS / ES:
Persones que professionalment o voluntàriament
treballen directament amb nois i adolescents (professors/
es, educadors /es, monitors /es de temps lliure,
entrenadors/es esportius, serveis d’infància i joventut,
etc.)

ESTRUCTURA I CONTINGUTS:
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La formació es duu a terme en tres sessions presencials
de 5 hores cadascuna complementades amb 9 hores de
treball personal i supervisió.

METODOLOGIA:
El curs combina ensenyament teòric amb metodologies
participatives i un enfocament constructivista a partir de
dinàmiques, estudis de cas, simulacions, etc.

DATA 		

HORARI		

4/05/18

15-20h

CONTINGUT

Mòdul 1: Conceptes

definicions i prevalença.

- Acollida i presentació.
- Violència sexual: Mapes. Conceptes i definicions i prevalença
- Mites de la VS. Homofòbia / transfòbia.
- Sexualitat.
- Masculinitat: mandats, violència, estereotips
- Marc legal
5/05/18

9-14h

Mòdul 2: Prevenció
- Reaccions i necessitats dels nois i adolescents que pateixen violència sexual.
- Els adults davant la violència sexual que pateixen els menors:
Prejudicis, actituds i necessitats dels adults que afronten casos de VS.
- Perfil i estratègies del perpetrador.
- Llegir senyals i símptomes.
- Dificultats en el procés de revelació.
- Factors de risc i conseqüències de la VS.
- Mites sobre violència sexual i gènere.
- Creació d'entorns de suport, cura i autocures.

12/05/18

9-14h

Mòdul 3: Revelació

i acció.

- Factors de suport i estratègies d'afrontament.
- Processos de detecció i revelació.
- Com donar suport?: protocols, recursos i xarxes.
- Rols, responsabilitats i límits de les persones que treballen amb nens i adolescents.
- Preparació i disseny d’accions de sensibilització.

LLOC DE REALITZACIÓ:

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Espai Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, Barcelona

El curs és gratuït, està subvencionat per la Unió
Europea. Les places són limitades. S’entregarà certificat
d’aprofitament.
Per més informació i inscripció escriviu un e-mail a:
cursobcn2018@gmail.com

