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Prevenció i detecció de les violències masclistes en població adolescent i jove per a llevadores 

Objectius 

Generals 

• Millorar les competències de les infermeres i llevadores  que interactuen amb 
adolescents i joves en matèria de violències masclistes. 

• Proporcionar un espai per a la reflexió i l’intercanvi d’idees dels i les professionals en 
aquest àmbit. 

Objectius 

específics  

Un cop finalitzada la activitat formativa l’alumne estarà preparat per a: 
 

• Introduir aspectes teòrics sobre la conceptualització, tipologies, abordatges i 
experiències de treball amb adolescents i joves en la detecció de les violències 
masclistes. 

• Contextualitzar les manifestacions de les violències masclistes en adolescents i joves, 
des de la perspectiva de gènere i interseccional tenint en compte els diferents eixos 
d’opressió (edat, diversitats sexuals i de gènere, diversitats funcionals, classe, raça, 
etc.) 

• Emmarcar els aspectes legals que contextualitzen les violències masclistes. 

• Disposar d’eines pràctiques tant per la prevenció com per a la detecció de les 
violències masclistes en població adolescent en l’atenció individual 

• Aprendre i aplicar models d’abordatge per a la prevenció de violències masclistes, així 
com les eines necessàries per a la detecció. 

• Prendre major consciència del rol i de la responsabilitat que les persones professionals 
que treballen amb adolescents i joves tenen en relació a la prevenció i detecció de 
situacions de violència masclista. 

Cronograma 1ª sessió (4 hores)  
Introducció i marc conceptual: violències masclistes en la població adolescent i jove 
▪ Comprensió de les violències masclistes i conceptes bàsics (construcció social del gènere, 
models de “feminitat” i “masculinitat”, patriarcat...). 
▪ Marc legal sobre les violències masclistes. 
▪ Especificitats i manifestacions de les violències masclistes en adolescents i joves enteses des 
del marc de relacions de desigualtat estructural. 
▪ Formes de les violències masclistes. El rol de les TIC: entendre els codis i llenguatges que 
responen als canvis generacionals per identificar i abordar noves formes de conductes 
abusives (el ciberbulling, el sexpreading,..) 
 
2ª sessió (4 hores) 
Eines per treballar les violències masclistes en l’atenció en l’adolescència i joventut  
▪ L’atenció a la sexualitat en adolescents: 
- El model d’atenció del CJAS: Perspectiva de gènere, model biogràfic i model de Drets. 
 - L’autonomia progressiva de les persones menors d’edat. - El concepte de menor competent.  
 
 
▪ Detecció i actuació de situacions de violència masclista en un context d’atenció individual. 
 - L’experiència del CJAS en la detecció de les violències masclistes en consulta.  
- Indicadors de sospita i valoració del risc. - Devolució i acompanyament en la derivació en 
casos d’adolescents i joves.  
- Circuits interns per abordar els casos: el treball interdisciplinar i en xarxa. 
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Metodologia La metodologia combinarà els continguts teòrics amb dinàmiques participatives (treball 
sobre casos, discussió en petits grups, vídeos,...). 
 
Avaluació teòrica final. 

 

Docent ANNA RODRÍGUEZ DURAN, Graduada en Psicologia, Màster en estudis de dones, gènere i 
ciutadania. Actualment treballa com a Psicòloga a L’espai Lila del Centre Jove d’Atenció a les 
Sexualitats (CJAS). 

Dirigit Llevadores i Infermeres.  

Dates Tarragona, 14 i 28 de novembre de 2022 

Tortosa, 11 i 21 de noviembre de 2022  

Horari Tarragona , de 10.00 a 14.00 hores. 

Tortosa, de 9.00 a 13.00 hores. 

Durada 8 hores /presencials 

Acreditació Sol·licitada  al  Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries 

(CCFCPS) 

Lloc Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona 

 Nº d’alumnes Mínim 10 alumnes, màxim 25. 

Preu Preu del curs:   
Col·legiats CODITA: 

54,00€  
38,00€    

 L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 30% de subvenció. 
Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció. 

 


