
   
 

Violència Masclista dins del col·lectiu de joves 

 
 

CONTEXT DE L’ACCIÓ FORMATIVA   

Les noies adolescents poden estar exposades a situacions afectivosexuals abusives, siguin 

aquestes ocasionals o de parella, així com a d’altres manifestacions de la violència masclista 

exercida per terceres persones. També poden partir violències les noies adolescents que no es 

comporten d’acord al patró normatiu de feminitat, sigui perquè tenen orientacions sexuals 

diferents de l’heterosexual, que no s’identifiquen amb el seu gènere assignat, mostren 

aficions, estètiques, gestualitats i/o comportaments considerats masculins, o noies que viuen 

la seva feminitat d’una manera no normativa. 

En l’adolescència cal tenir en compte que la violència s’invisibilitza, sovint per la manca de 

consciència sobre la pervivència del sexisme en la nostra societat, perquè es veuen llunyanes 

als estereotips amb els que s’exemplifica la problemàtica, o perquè les conductes violentes 

(com en tota la societat) són altament legitimades. A més, sobre les joves actuen nombrosos 

mites diversos i canviants, que poden constituir mecanismes d’ocultació o dificultar la seva 

detecció per part de professionals de l’àmbit educatiu, de la salut o socials. Així mateix, sovint 

és dificultosa també la recerca d’ajut i l’aproximació a serveis, ja que són viscuts com a 

llunyans.  

La prevalença de la violència masclista en noies adolescents és del 30%, percentatge superior 

al 26% que es correspon a les dones adultes. En aquest sentit és imprescindible la capacitació 

dels equips professionals perquè puguin intervenir amb les noies d’aquesta franja d’edat atès 

que aquest col·lectiu pot patir amb més freqüència violència en l’àmbit de la parella, 

agressions i abusos sexuals i matrimonis forçats.  

PROPOSTA FORMATIVA 

 

OBJCTIUS DE LES FORMACIONS TERRITORIALS  

- Consolidar dinàmiques de treball d’equip en els Grups Comarcals.  
- Assentar bases metodològiques de treball dins del Circuit Comarcal. 
- Aprendre i aplicar models d’abordatge. 
- Capacitar els equips professionals en l’abordatge de totes les formes de violència 

masclista. 
- Capacitar els equips professionals per intervenir amb tots els col·lectius de dones. 

DEMANDA ESPECÍFICA  

A qui s’adreça: a totes les persones professionals de l’Equip Comarcal, entenem que perquè la 

formació assenti bases metodològiques que siguin transformadores del model d’abordatge, es 

necessari assegurar la participació de totes les persones que formen part de l’equip comarcal, 

en aquest sentit, la formació cal que es disposi de manera que es garanteixi l’assistència.  

 
Nº de sessions: 5 sessions de 5 hores.  



   
CURS: VIOLÈNCIA MASCLISTA EN ADOLESCENTS I JOVES  

 

OBJECTIUS DEL CURS  

 
- Crear un espai de treball teòric – pràctic al voltant de les violències masclistes viscudes 

per adolescents i joves.  
- Introduir aspectes teòrics sobre la conceptualització, tipologies, abordatges i 

experiències de treball amb adolescents i joves.  
- Contextualitzar les violències 2.0 viscudes per adolescents i joves  
- Aprofundir en els aspectes legals que contextualitzen l’atenció.  
- Visibilitzar experiències de treball en xarxa i atenció  

 
 
CONTINGUTS 

 

SESSIÓ 1 – VIOLÈNCIES MASCLISTES I ADOLESCÈNCIA 

Introducció i marc conceptual  

 Breu recordatori de conceptes i anàlisi del sistema sexe gènere i les seves 
conseqüències 

 Joves i construcció de la identitat 

 Violència masclista i joves: definició, tipologia, àmbits i conseqüències 

 Amor romàntic i violències afectiu-sexuals a l’adolescència i joventut 

 Claus per a la detecció en els joves 
 

Impartida  l’entitat Candela, investigació i acció comunitària 

 

SESSIÓ 2 – VIOLÈNCIES 2.0 

Les tecnologies d’informació i comunicació (TIC), adolescència i violència masclista. 

 La societat de la informació i la comunicació. 

 Tipus de violència a través de les TIC. 

 El ciberassetjament. 

 La intervenció en casos de violència masclista a través de les TIC.  
 

Impartida per Carla Rigol, psicòloga de l’entitat Helia  

 

SESSIÓ 3 – L’ATENCIÓ EN L’ADOLESCÈNCIA  

 L’atenció a adolescents  
o L’autonomia progressiva de les persones menors d’edat. 
o El concepte de menor competent. 
o Derivació i atenció en casos d’adolescents i joves  

 Els drets sexuals i reproductius 

 Recursos específics per a noies joves adolescents. 
o El vincle en l’atenció  
o L’experiència del CJAS  

 

Impartida per Noemí Elvira, psicòloga del CJAS (Centre Jove per l’Anticoncepció i Sexualitat) 

 



   
 

SESSIÓ 4 – ADOLESCÈNCIA I TREBALL EN XARXA   

 El treball en xarxa en violències masclistes. Metodologia i incorporació dels diversos 
nivells, àmbits i manifestacions.  

 Elements per a la incorporació del treball amb l’adolescència 
o L’accés de les adolescents a la xarxa de serveis públics especialitzats en 

violència masclista i la responsabilitat professional de detectar situacions de 
violència masclista en l’adolescència  

o Autonomia de l’adolescent, dret a la intimitat i cessió de dades a terceres 
persones en cas d’adolescents i joves.  

 Eines i projectes d’intervenció  
o Estàndards de servei  
o Models i projectes d’intervenció  

 El treball comarcal  
o Serveis a identificar i procediments per a la incorporació del treball amb 

adolescència  
o Propostes de futur per a l’equip comarcal   

 

Laia Rosich, Psicòloga. Experta en treball en xarxa i abordatge de les violències masclistes  

 

SESSIÓ 5 – DRETS DE LES ADOLESCENTS I JOVES DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  

 

Marc legal de referència: àmbit judicial, adolescència i violència masclista. 

 Marc normatiu i de protecció de les adolescents. 

 L’interès superior de l’adolescent. 

 Exercici dels drets propis per part dels i de les adolescents. 

 Recomanacions legals. 

 L’agressor menor d’edat 

 La mediació penal en seu de menors  
 

Impartida per Ester Garcia, Advocada amb llarga trajectòria en atenció jurídica de les violències 

masclistes. Membre de Dones Juristes  

 

Avaluació: El resultat d’aquesta formació és la disposició d’equips professionals capacitats en 

la identificació i detecció de la violència masclista en noies adolescents i amb eines adequades 

per a la intervenció. 

 

 


