Variabilitat de gènere en la
infància i l’adolescència
Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria
Places:

Places limitades, S’atorgaran per rigorós ordre
d’inscripció.

Data:

Divendres 28 de febrer del 2020 de 9 a 14

Durada: 5 hores (certificat d’assistència)
ATRA Gran de Gràcia 239, 1er 1a 08012 BCN

Lloc:
Preus:

Socis de l’SCRITC

60 €

No socis

100€

Estudiants i residents*

Variabilitat de gènere en
la infància i
l’adolescència

50€

Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament.

Informació:
SCRITC Apartat de correus núm. 11
Universitat Autònoma de Barcelona

A càrrec de:

Campus de Bellaterra s/n
08193 Bellaterra

Diana Polo Rangel

Tel. 618.62.23.23
www.scritc.cat

info@scritc.cat

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres de13:30 a 17:00h
Inscripció: El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim
d’inscripcions. Un cop confirmada la realització del curs, cal efectuar
el pagament com a màxim una setmana abans del seu inici a través
del web de l’SCRITC mitjançant el sistema de pagament segur PayPal.

Psicòloga clínica.
Hospital Sant Joan de Déu

Dr Sabel Gabaldón Fraile

Psiquiatra infantil. Máster en bioètica.
Hospital Sant Joan de Déu

Variabilitat de gènere en la infància i
l’adolescència

En l’actualitat hi ha una major visibilitat de les
variabilitats de gènere i dels comportament de gènere
no normatius en la infància i l’adolescència.
La societat imposa a les persones que s'adaptin a les
estereotips i les normes de gènere vigents, produint
malestar emocional i rebuig social en les persones que
presenten variabilitat en la seva expressió de gènere.
Tradicionalment, aquest fet no ha estat contemplat des
de l’àmbit sanitari produint actituds patologitzants.
Creiem necessari realitzar un canvi en el paradigma
basat en un enfoc despatologitzador i transpositiu de la
infància i l’adolescència trans.

Els docents

Objectius del curs

 Conèixer la conceptualització del gènere i la relació entre el
malestar personal patit per les persones amb expressions
de gènere diverses.
 Abordar la variabilitat de gènere i els comportaments de
gènere no normatius en la infància i l’adolescència des de
una perspectiva despatologitzadora.
 Realitzar un anàlisi crític de les respostes mèdiques i socials
davant del fenòmen transgènere.
 Actualització en avaluació i intervenció davant de situacions
de variabilitat de gènere.

Continguts
 Identitat, sexe i gènere. Concepte i anàlisi històric.

Diana Polo Rangel
Psicòloga clínica de l’Hospital Sant Joan de Déu, és
referent de psicologia de la unitat d’identitat de
gènere.

 El gènere com a construcció cultural de la diferencia sexual.

Dr Sabel Gabaldón Fraile
Psiquiatra infantil. Màster en bioètica.
Coordinador de la unitat d’identitat de gènere de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

 Recolçament i necessitats psicològiques en la variabilitat de
gènere en la infància i l’adolèscència.

 La medicacilització de la transexualitat.
 Trajectòries terminològiques de la transexualitat en les
classificacions mèdiques.

 Atenció des de la perspectiva de la psicologia.
 Atenció en casos complexos.
 Intervenció multidisciplinar des de unitat identitat de
gènere

