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Curs:

Les víctimes de la violència
de gènere: causes,
conseqüències i tractaments
Codi 1623
El curs es retransmet en directe per internet (Streaming) amb accés restringit per a aquelles persones que no es des-
placin a les instal·lacions del Centre. El curs tembién es podrà realitzar en diferit amb posteritat a les sessions presen-
cials. Aquelles persones que desitgin aquesta modalitat realitzaran un treball comprobatorio.

n Presentació i objectius
Entre les víctimes de la violència de gènere destaquen les víctimes mortals de dones principalment, com bé 
figuren en les estadístiques impactants que fan trontollar les polítiques en tots els països. En un segon lloc, 
figuren les víctimes de dones que pateixen agressions, en general, i maltractaments durant una bona part de 
les seves vides, causant-los greus conseqüències per a la salut física, psíquica i mental. En un tercer lloc, apa-
reixen les víctimes col·laterals com els menors d’edat (nens i nenes) que van augmentar a partir de 2014, igual 
que les dones majors de setanta anys en endavant. Quines conseqüències té la violència de gènere? El present 
curs tracta d’aprofundir en les causes i conseqüències d’aquest fenomen en la societat espanyola, així com les 
seves mesures de prevenció i tractament polític-social, psiquiàtric i metge-forense.

n Lloc i dates
Del 15 al 16 d’abril del 2016. Presencial des de Mallorca i online des de qualsevol lloc geogràfic.

n Hores lectives
10 hores, tres modalitats de seguiment: presencial, online directe i diferit.

n Crèdits
0,5 crédit ECTS y 1 CLC.

n Programa
viernes, 15 de abril
16: 30-19: 00 h Les víctimes de la violència de gènere: causes i conseqüències
19: 00-21: 30 h Mesures de prevenció i tractament polític-social
Violante Martínez Quintana, Professora Titular de Sociologia de la UNED.
sábado, 16 de abril
09: 30-12: 00 h Conseqüències psiquiàtriques de la violència de gènere
Miguel Lázaro Ferreruela, Metge psiquiatre. Hospital Son Espases.
12: 00-14: 30 h Consecuencias medicoforenses de la violència de gènere
Francisco Javier Alarcón Alcaraz, metge forense. Cap de Servei de l’Institut de Medicina Legal de les Illes Balears.

n Ponents
Francisco Javier Alarcón Alcaraz
Metge forense. Cap de Servei de l’Institut de Medicina Legal de Les Illes Balears.
Miguel Lázaro Ferreruela
Metge psiquiatre. Hospital Son Espases.
Violante Martínez Quintana
Professora Titular de Sociologia de la UNED.

n Dirigit per
Violante Martínez Quintana
Professora Titular de Sociologia de la UNED.

n Dirigit a
Psicòlegs, Metges, Infermers, Nutricionistes i estudiants d’aquestes disciplines interessats en laprevención i Tracta-
ment dels desordres de la conducta alimentària.

n Matrícula
La matrícula al curs és de 20 €.


