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Data: dissabte, 26 de novembre de 2016

Horari: de 9:00h a 14:00h

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
         (c/ Nou, 48 - Figueres)
         
Preu: 10 €

Inscripció: Cal lliurar el full i l'import de la inscripció abans del dia 18 
de novembre a l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà (segon pis del c/Nou, 48) 

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: 
AFECTACIONS EN ELS INFANTS

Darrerament són nombroses les situacions de violència masclista de 
les que tenim coneixement , bé per premsa, televisió, ràdio, etc... 
Aquestes situacions es donen dins l'àmbit familiar i generen greus 
conseqüències a les persones que les pateixen, dones i infants. Sovint 
però, passen desapercebudes als professionals tot i que les 
conseqüències es manifesten en molts àmbits de la vida de les 
persones que la pateixen.

Els professionals que treballem en l'àmbit educatiu som agents claus 
en la detecció i la prevenció de la violència masclista, en tant que 
treballem amb els infants i les famílies.

L'objectiu d'aquesta jornada és doble:
 

• Per una banda sensibilitzar i apropar el coneixement sobre el 
fenòmen de la violència masclista als professionals de l'àmbit 
educatiu de la comarca, coneixent de primera mà com es 
produeixen aquestes situacions i els circuits d'intervenció en 
aquests casos al nostre territori. 

• I per altra banda, donar eines per identificar indicadors de risc 
en els infants que poden afectar al seu desenvolupament per 
poder-los acompanyar millor des del context educatiu.

PROGRAMA

Dissabte, 26 de novembre 

De 9:00 a 10:30 h.
De què parlem quan parlem de Violència Masclista?

▪ Definició i marc legal Llei 5/2008
▪ Tipus de violència
▪ El cicle de la violència
▪ Els recursos de la Xarxa

De 10:30 a 11:30h.
Maternatge i vincle en les situacions de Violència Masclista

• Afectacions de la VM en les funcions de maternatge
• Afectacions en el vincle

De 11:30h a 12:00h.  Descans

De 12:00 a 13:00h.
Afectacions de la VM en els infants. Contextes d'Observació.

• Rols que adopten els infants per fer front als contextos 
  familiars on la VM hi és present
• Què podem observar des del context educatiu?

De 13:00 a 14:00h.
Acompanyament des del context educatiu. Treball de casos

Ponent de la jornada de formació.
Meritxell Pomés Juncosa, Llicenciada en Pedagogia i Educadora Social
Coordinadora Servei d'Atenció a la Infància, Adolescència, Famílies i Dona
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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