
Gratuito 
Plazas limitadas 
Se requiere inscripción previa 
lipauab@gmail.com   

Por a obrir una caixa de pandora?  
Molts professionals de la salut i 
l'educació per opció o per les pròpies 
circumstàncies, tracten casos de 
dones o menors víctimes de 
violència domèstica. 
Com potenciar la creativitat, 
autoestima i identitat de les víctimes 
sense generar dependència? Com 
poden les organitzacions educatives i 
sanitàries enfortir el rol i la formació 
dels seus professionals, protegint 
també la seva pròpia salut mental? 
 

Gratuït 
Places Limitades 

Es requereix inscripció prèvia  
lipauab@gmail.com  

 

Violència domèstica:  
Noves vies professionals per a la intervenció en 
escoles i hospitals 
 

26 de juny de 2018 

 Palau Robert Passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona   16.30-20.00 

PROGRAMA 
 

16.30 Registre i signatura per a obtenció de certificat d'assistència 
Presentació dels projectes europeus WIDE i REVIVAL: Recursos per a 
professionals de centres educatius que treballen amb menors 
testimonis de violència domèstica i hospitals als quals acudeixen dones 
víctimes de violència domèstica. 

Taula rodona I: Estratègies per educar i protegir a menors 
testimonis de violència domèstica. 
Resultats i casos aplicats de WIDE a Catalunya i Portugal.            
Moderació a càrrec de Dra. Mar Badía, UAB. Exposen: Sra. Dolors 
Sánchez, directora Institut Escola Industrial de Sabadell; Sr. Marc 
Brundelius, Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada (UAB); Sres. 
Joana Cordeiro– Sonia Calejo, Agrupació d'Escoles Dr. Doctor Costa 
Matos, Portugal  

Taula rodona II: Innovar per empoderar, acollir i construir 
relacions de confiança amb dones i menors víctimes de 
violència domèstica. 

 Moderació a càrrec de Dra. Pilar Escotorin,UAB. Exposen: Dr. Carme 
Tello, Doctora en Psicologia del desenvolupament de conductes 
agressives en la infància. Presidenta de ACIM, Associació Catalana per 
la Infància Maltractada; Dr. Maria Eulàlia Palau, Doctora en Psicologia 
bàsica, evolutiva, de l’educació i de la Comunicació, especialista en 
Drets de la Infància i Adolescència, psicopedagoga i mestra;                  
Dr. Francisco Collazos, Jefe del Área de Salud Mental del Hospital Sant 
Rafael, responsable psiquiatria transcultural a l'Hospital del Vall 
d'Hebron; Dr. Robert Roche, Director Laboratori d’Investigació Prosocial 
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, expert en psicologia 
de la parella i la família; assessor internacional en innovació prosocial 
d'organitzacions. 

 

20.00 finalització del programa 
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