
 

 

 

 

TALLER: 

EL MEU AL·LOT EM DEMANA UBICACIÓ: 
 INTERVENCIÓ AMB ADOLESCENTS  

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
  

 

Data 22 de novembre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  de 09:30 h. a 12:00 h. 
Duració 2,5 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia i Máster PGS. 

Objectius 

Facilitar als i a les alumnes la informació teòrica 
bàsica per a comprendre el fenomen de la violència 
contra la parella en l'adolescència com a 
manifestació de la violència de gènere. Així com, 
també, eines pràctiques d'intervenció psicològica 
per a eliminar la simptomatologia en les menors 
víctimes.  

CURS SUBVENCIONAT PER 
 L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA 

 

Metodologia 
Explicació teòrica dels continguts. 
Realització de dinàmiques i tècniques d'intervenció psicològica de manera experiencial. 

Programa 

 
1. Va arribar l'adolescència i amb ella l'amor de parella: les primeres relacions 

sentimentals en un món, encara, eminentment masclista. 
 

2. Com és la violència de gènere en les relacions de parella entre adolescents. 
2.1.  Semblances entre la violència de gènere en una relació de parella adulta i una 

relació de parella adolescent. 
2.2.  Diferències entre la violència de gènere en una relació de parella adulta i 

una relació de parella adolescent. 
 

3. Com afecta a una adolescent patir violència de gènere essent menor d'edat. 
 

4. Model d'Intervenció recomanat per a adolescents que han patit violència de gènere 
en les seves primeres relacions afectives significatives. 
4.1.  Què hem de treballar amb una adolescent que ha sofert violència de 

gènere durant el temps que festeja en funció del moment en el qual estigui la 
seva relació de parella quan acudeixi a teràpia? 

4.2.  Tècniques per a aquestes intervencions.  
4.2.1.  Estructura de la primera sessió amb l'adolescent. 
4.2.2.  Tècniques per a l'avaluació de la conceptualització emocional i cognitiva de 

l'adolescent de la seva parella i del que està passant dins d'aquesta, per a 
l'avaluació de la simptomatologia derivada del maltractament i mal previ. 

4.2.3.  Tècniques per a l'exteriorització de les vivències violentes traumàtiques 
amb l'agressor. 

4.2.4.  Tècniques per a aconseguir que l'adolescent prengui consciència que està o 
ha estat en una relació de parella violenta. 

4.2.5.  Tècniques per a la integració resilient de la violència de gènere.  
4.2.6.  Tècniques per a la reconstrucció de la identitat de l'adolescent.  
4.2.7.  Tècniques per a la prevenció del retorn a la relació violenta: gestió del dol i 

de les enyorances. 
 



 

 

Ponent 

OLGA BARROSO BRAOJOS 
Psicòloga (col·l. M-20129). Excoordinadora i psicòloga de la Unitat especialitzada d'atenció 
psicològica a dones adolescents víctimes de violència de gènere del programa ‘No te 
Cortes’ de la Dirección General de la Mujer de la Comunitat de Madrid. 
Docent de l'Expert d'Intervenció Psicològica amb Víctimes de Violència de Gènere. 
Cofundadora d’Ikigai Psicología, centre especialitzat en intervenció psicològica des de la 
teoria de l’aferrament i del trauma. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 

Gratuït 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 15 de novembre de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.- Realitzar la inscripció mitjançant la pàgina web del COPIB. 
(http://www.copib.es/cursos/20191122MATALLER1). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20191122MATALLER1

