LGTBIQ* Acompanyament i Suport
Psicosocial a la Diversitat de Gènere i
Afectivosexual
1a Edició
Codi: 184194
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 3.00
Idioma: Català,Espanyol
Data d'inici: 07/06/2019
Data darrera sessió presencial: 22/06/2019
Data de finalització: 22/06/2019
Horari: 3 caps de setmana consecutius, els divendres de 16 a 21 h. i els dissabtes de 10 a 15 h.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn (Girona)
Places: 25

Preus i descomptes
Preu: 365 €

Raons per fer el curs
Ampliar la mirada cap al col·lectiu trans, no binari i sexoafectiu divers; adquirir coneixements, competències i tècniques
concretes per acompanyar el col·lectiu en la pràctica professional, i desenvolupar estratègies útils per fer front a les seves
demandes i necessitats. Comptaràs amb un equip de professionals expertxs que treballen, en el seu dia a dia, acompanyant les
persones del col·lectiu.

Presentació
El Curs d’Especialització en Acompanyament Psicosocial a persones amb Diversitat de Gènere i Afectivosexual està pensat per a
donar resposta a la demanda creixent de professionals especialitzats en l’acompanyament a persones trans, no binàries, lesbianes,
gais, bisexuals i intersexuals des d’una mirada constructivista i feminista. El programa té com a objectiu principal obrir la mirada i
oferir eines, des d’una intervenció més efectiva i afirmativa, a lxs professionals que acompanyen les persones del col·lectiu
LGTBIQ+. Les persones participants obtindran una perspectiva històrica i cultural de les identitats i opressions cap al col·lectiu,
l’impacte de l’LGTBIQfòbia, tant interna com externa, i els efectes de la cisheteronormativitat. També aprendran tècniques concretes
per a la intervenció terapèutica des d’una mirada transpositiva i afirmativa, així com social i comunitària.

Objectius
Millorar el coneixement de la diversitat sexoafectiva i de gènere des d’un punt de vista psicosocial. Comprendre la diversitat
de gènere i afectivosexual des d’una vessant intersubjectiva i afirmativa.
Adquirir eines per al pensament crític sobre la realitat de les persones LGTBIQ*, així com el paper de lxs professionals de
l’acompanyament terapèutic.
Prendre consciència de les principals necessitats i dificultats que afronten les persones amb orientacions sexoafectives i
identitats de gènere no normatives.
Adquirir recursos per fer un acompanyament psicològic en els processos relacionats amb l’orientació del desig i les identitats
no normatiu.
Comprendre els diferents enfocaments socials de la diversitat afectivosexual i de gènere en relació amb altres eixos de
diversitat que provoquen dinàmiques d’inclusió/exclusió o de privilegis/opressions/resistències.
Conèixer estratègies i bones pràctiques d’intervenció social en favor de la diversitat sexual i de gènere en diversos àmbits
socials.

Sortides professionals
Especialització en acompanyament psicosocial a persones amb identitats i orientacions sexoafectives diverses.
Coneixement de perspectives i estratègies de prevenció i intervenció per al disseny de polítiques, plans, programes, projectes i
accions orientats a promoure la diversitat sexual i de gènere d’àmbit local.

A qui s' adreça
A professionals que treballin o vulguin treballar amb persones del col·lectiu LGTBIQ des de qualsevol àmbit sanitari, social,
assistencial, del dret, educatiu, cultural i d’oci.

Requisits d'admisió
Treball o recerca en qualsevol dels àmbits sanitari, social, juridic, educatiu, cultural i d´oci.
Professionals que tinguin experiència en el treball amb el col·lectiu LGTBIQ.

Pla d'estudis
Acompanyament i suport psicosocial a la diversitat de gènere i afectivosexual
1. Marc conceptual i legal en l’acompanyament en gènere divers i en la intersexualitat
a. Marc conceptual:
Model binarista de la sexualitat: la heterosexualitat i el cisgenerisme com a norma.
Model de la diversitat sexual i de gènere: cossos, identitats i sexualitats diverses; un desafiament a la cisheteronormalitat.

b. Marc legal que protegeix el col·lectiu LGTBI a Catalunya. Llei 11/2014.
c. Una aproximació als diferents models explicatius de les identitats de gènere.
d. Biografies diverses de les persones trans i fases en el procés de transició.
e. La psicoteràpia amb el col·lectiu trans*:
Models de salut públics per a persones trans a l’Estat espanyol.
Abordatges terapèutics específics des d’una mirada transpositiva.
Principals obstacles en el procés: transfòbia social, violències familiars i violències intragènere i transfòbia interioritzada.

f. La transició secundària. Entendre com viu l’entorn de les persones trans* –família, parelles, amistats...– aquest procés i quines

implicacions té de tipus subjectiu i relacional.
2. Acompanyament psicoterapèutic al col·lectiu LGB
a. Contextualització històrica de l’orientació del desig.
b. Heterocispatriarcat i orientacions afectivosexuals no normatives.
c. Violències patriarcals i trauma: homofòbia, lesbofòbia i bifòbia.
d. Una mirada intersubjectiva i afirmativa de l’orientació sexoafectiva. Polaritat i diversitat.
e. Procés psicoterapèutic:
Mutualitat i horitzontalitat en la relació psicoterapèutica.
Principals motius de demanda d’atenció psicològica de les persones LGB, relacionats amb l’orientació del desig:

1. Conflictes intraintersubjectius en l’orientació sexoafectiva.
2. Seqüeles de la violència lgbifòbica en la salut mental i emocional de les persones amb orientacions sexoafectives no normatives.
3. Homofòbia, lesbofòbia i bifòbia interioritzada. Conceptualització i abordatge psicoterapèutic. Conseqüències en els diferents
contextos relacionals.
4. Violència en les relacions de parella formades per persones LGB. Violència intragènere.
5. Acompanyament en la visibilització de l’orientació sexoafectiva no heterosexual.
6. Acompanyament psicològic a les famílies en els seus diferents processos i necessitats.
3. Intervenció sociocomunitària
a. Marc conceptual:
Perspectiva interseccional: el gènere en interacció amb altres eixos de desigualtat.
Privilegis, opressions i resistències.
Gènere, de la construcció social a la performativitat.

b. Qüestions problemàtiques:
Prejudicis, estereotips i discriminació de les persones amb identitats de gènere no normatives. Agressió i violències contra les
persones LGTBIQ+.
Assetjament psicològic LGTBIQ+.

c. Estratègies de prevenció i intervenció:
Eines i recursos educatius per treballar el tema.
Famílies LGTBIQ+.
Bones pràctiques.

Titulació
Curs d'Especialització en LGTBIQ* Acompanyament i Suport Psicosocial a la Diversitat de Gènere i Afectivosexual per la Fundació
UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Inclou metodologies dinàmiques, participatives i interactives amb la inclusió d’anàlisi de casos pràctics. Habitualment, cada sessió es

divideix en una part d’exposició teòrica i una part d’activitat pràctica.
Utilització de recursos bibliogràfics, audiovisuals i virtuals per treballar la intervenció psicosocial i comunitària.

Sistema avaluació
Durant els seminaris s’anirà valorant la progressió de l’alumnat en la millora dels coneixements en la diversitat sexoafectiva, la
sensibilitat contra les discriminacions de gènere i per raons d’orientació sexoafectiva amb les persones LGBTIQ, i les habilitats per
acompanyar des d’una mirada transpositiva i afirmativa el col•lectiu.
Per optar al certificat, és obligatòria l’assistència al 80% de les sessions i l’entrega d’un treball final per l’avaluació.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Pilar Albertín Carbó
Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona i professora d’aquesta universitat des de l’any 1995. Els seus àmbits de recerca
estan relacionats amb les violències de gènere i la diversitat afectivosexual.
Participa en els projectes europeus següents: DIVERCITY: Preventing and combating homo and transphobia in small and medium
cities across Europe; Come Forward! Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes, i PROSPECTASO:
Prospective Transfrontalière Sanitaire et Social.

Antonia Dorado Caballero
Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona i professora associada de la mateixa universitat des de l’any 2011. Els seus àmbits
de recerca estan relacionats amb la diversitat afectivosexual, el construccionisme social i les violències de gènere. Participa en els
projectes europeus següents: DIVERCITY: Preventing and combating homo and transphobia in small and medium cities across
Europe, Come Forward! Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes, i PROSPECTASO: Prospective
Transfrontalière Sanitaire et Social.

Jose Antonio Langarita Adiego
Doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i diplomat en Treball Social per la Universidad de Zaragoza. És
professor de la Universitat de Girona des de l’any 2011, on actualment coordina el Grau en Treball Social. Els seus àmbits de recerca
estan relacionats amb els estudis de gènere i la diversitat sexual. Ha estat investigador principal de dos projectes europeus:
DIVERCITY: Preventing and combating homo and transphobia in small and medium cities across Europe, i Come Forward!
Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes; participa també a PROSPECTASO: Prospective Transfrontalière
Sanitaire et Social.

Coordinació
Sore Vega Sandín
Psicòleg general sanitari núm. col. 19909. Doctoranda del Programa Persona i Societat en el Món Contemporani del Departament de
Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la UAB. Llicenciatura en Psicologia per la UAB. Màster en Teràpia Cognitivosocial
per la UB. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica per la UdG. Màster en Coaching i PNL. Especialització en acompanyament
terapèutic a persones trans i no binàries i amb sexualitats diverses des d’una perspectiva marcadament integradora i transpositiva dins

de l’àmbit públic (Servei de Trànsit de l’Institut Català de la Salut) i en consulta privada.

Professorat
Araceli Baíllo Mompeán
Psicòloga sanitària i psicoterapeuta, acreditada per la FEAP i l’ACPP. Cofundadora, directora psicològica i psicoterapeuta del Centre
Psicològic R-Inicia de Tarragona. Component del torn d’intervenció professional del SAI (Servei d’Atenció Integral a les Diversitats
Sexuals i de Gènere), delegació de Tarragona. Coordinadora del GT de Psicologia Afirmativa LGTB al COPC, delegació de
Tarragona. Àmplia formació en diversitats sexoafectives i de gèneres i en psicoteràpia feminista, en diverses entitats. Màster en
Psicoteràpia Psicoanalítica per la UdG. Màster d’Especialització en Psicoteràpia Psicoanalítica per l’ACPP. Formadora en matèries
de psicoteràpia feminista i diversitat en sexualitats i gèneres; supervisora de casos clínics.

Rodrigo Prieto
Doctor en Psicologia Social (UAB) i llicenciat en Comunicació Social (USACH). Cofundador i director de continguts de
l’Institut Diversitas. Professor ajudant de doctor de la Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés, de la Universitat
Ramon Llull. Professor col·laborador de la Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlàndia). Amplis coneixements en l’àmbit de
la diversitat en general amb èmfasi en els eixos de gènere i diversitat cultural. La seva recerca ha estat focalitzada en 1’àmbit de les
identitats de gènere dissidents amb metodologies qualitatives. La seva tasca professional es concentra en diverses estratègies de
sensibilització, formació i assessorament de col·lectius professionals diversos i ciutadania en general sobre temàtiques relacionades
amb la diversitat.

Sore Vega Sandín
Psicòleg general sanitari núm. col. 19909. Doctoranda del Programa Persona i Societat en el Món Contemporani del Departament de
Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la UAB. Llicenciatura en Psicologia per la UAB. Màster en Teràpia Cognitivosocial
per la UB. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica per la UdG. Màster en Coaching i PNL. Especialització en acompanyament
terapèutic a persones trans i no binàries i amb sexualitats diverses des d’una perspectiva marcadament integradora i transpositiva dins
de l’àmbit públic (Servei de Trànsit de l’Institut Català de la Salut) i en consulta privada.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

LGTBIQ* Acompanyament i Suport Psicosocial a la Diversitat de Gènere i
Afectivosexual
Inici curs: 07/06/2019
Data darrera sessió presencial: 22/06/2019
Fi curs: 22/06/2019
Data tancament acta avaluació: 12/07/2019

Calendari
Data
7/6/2019

8/6/2019

14/6/2019

15/6/2019

21/6/2019

22/6/2019
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Lloc
Parc Científic i
Tecnològic UdG.
Edifici Giroemprèn.
Aulari 2
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Tecnològic UdG.
Edifici Giroemprèn.
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Tecnològic UdG.
Edifici Giroemprèn.
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Parc Científic i
Tecnològic UdG.
Edifici Giroemprèn.
Aulari 2
Parc Científic i
Tecnològic UdG.
Edifici Giroemprèn.
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Parc Científic i
Tecnològic UdG.
Edifici Giroemprèn.
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Inici matí
16:00

Fi matí
21:00

10:00

15:00

16:00

21:00

10:00

15:00

16:00

21:00

10:00

15:00

Inici tarda

Fi tarda

