
L'impacte de la violència
masclista en els fills i filles.

12 de febrer
De a 10,00 a 14,00 h

INSCRIPCIÓ

Nom i Cognoms

Entitat

Ocupació/Càrrec

CP-Població

Tel./Fax

Mail

Horari de 9 h a 14 h

Lloc: Cambra de Comerç de Berga

Inscripcions

igualtat@ccbergueda.cat

puntdona@ajberga.cat

Lloc:

Cambra de comerç de Berga.

c. Rafel Casanova, 6

08600-Berga

L'impacte de la violència
masclista en els fills i filles

Dimecres 12 de febrer

De 10h a 14h
Lloc:
Cambra de Comerç de Berga

Per inscripcions:
iguatat@ccbergueda.cat
puntdona@ajberga.cat



L'impacte de la violència

masclista en els fills i filles

L'objectiu d'aquesta formació es-
tà en ampliar el focus d'atenció i
fer visibles els fills i filles que viuen
aquesta situació.

La intervenció amb les mares i els
seus  fills  i  filles,  es  una  part
fona-
mental  per  complementar  el  su-
port a les víctimes, considerant un
abordatge  integral  de  la  violèn-
cia masclista

Disposar  d'eines  i  coneixements
que permetin abordar tant als in-
fants com a les seves mares és d'-
especial  importància  per  a  tots
els Serveis.

Continguts:

Infants víctimes de violència de gè-
nere: contextualització

El treball amb les mares : requisits mí-
nims per la intervenció

La violència masclista en menors d'-
edat:  quan  són  víctimes  directes  i
quan són víctimes indirectes.

El dolor visible i invisible dels fills i filles
de mares en situació de VM.

Ponents:

Vasliky Petronianni , Psicòloga infan-
to-juvenil  del  SIE  (Servei  d'Intervenció

Especialitzada) de la Catalunya Cen-
tral

Nuria Grau Colom, Educadora Soci-
al del SIE (Servei  d'Intervenció  Especialit-

zada) de la Catalunya Central

Objectius:

? Millorar  el  coneixement  i  com-
prensió dels fills i filles que viuen i
han viscut violència masclista.

? Introduir  el  rol  matern  dins  la
consideració de les dones vícti-
mes de violència de gènere.

? Millorar el coneixement dels pro-
fessionals en relació a les neces-
sitats  dels  infants,  derivades  de
l'impacte  de  la  violència  mas-
clista

? Dotar  als  i  les  professionals  dels
diferents  àmbits  de  tècniques
per  efectuar  una  primera  valo-
ració  de  l'estat  i  les  necessitats
dels infants víctimes de violència
de gènere.
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L'impacte 
de 
la 
violència 
masclista en els fills i filles 
L'objectiu d'aquesta formació es-
tà en ampliar el focus d'atenció i 
fer visibles els fills i filles que viuen 
aquesta situació. 
La intervenció amb les mares i els 
seus  fills  i  filles,  es  una  part  fona-
mental  per  complementar  el  su-
port a les víctimes, considerant un 
abordatge  integral  de  la  violèn-
cia masclista 
Disposar  d'eines  i  coneixements 
que permetin abordar tant als in-
fants com a les seves mares és d'-
especial  importància  per  a  tots 
els Serveis. 
Continguts:
Infants víctimes de violència de gè-
nere: contextualització 
El treball amb les mares : requisits mí-
nims per la intervenció 
La violència masclista en menors d'-
edat:  quan  són  víctimes  directes  i 
quan són víctimes indirectes. 
El dolor visible i invisible dels fills i filles 
de mares en situació de VM. 
Ponents: 

  Vasliky Petronianni, Psicòloga infan-
to-juvenil  del  SIE  (Servei  d'Intervenció   

  Especialitzada)  de la Catalunya Cen-
tral     

  Nuria Grau Colom, Educadora Soci-
al del SIE (Servei  d'Intervenció  Especialit-  

  zada) de la Catalunya Central   
Objectius:
 
Millorar  el  coneixement  i  com-
prensió dels fills i filles que viuen i 
han viscut violència masclista. 
 
Introduir  el  rol  matern  dins  la 
consideració de les dones vícti-
mes de violència de gènere. 
 
Millorar el coneixement dels pro-
fessionals en relació a les neces-
sitats  dels  infants,  derivades  de 
l'impacte  de  la  violència  mas-
clista 
 
Dotar  als  i  les  professionals  dels 
diferents  àmbits  de  tècniques 
per  efectuar  una  primera  valo-
ració  de  l'estat  i  les  necessitats 
dels infants víctimes de violència 
de gènere. 
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