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A nosa
misión
OFRECER ATENCIÓN INTEGRAL AS MULLERES
E AS SÚAS FAMILIAS

SENSIBILIZAR A NOSA COMUNIDADE,
EDUCACIÓN EN VALORES

PROMOVER FORMACIÓN CONTÍNUA CON
PERSPECTIVA DE XÉNERO

CIM MANCOMUNIDADE DE
VERÍN

Rúa Cancelón 1, baixo Verín
(Ourense)

iniciativascim@gmail.com
cim@mancoverin.es 

cim.mancoverin.es

988 41 13 14

Podes seguirnos nas nosas
redes sociais 
 @mancoverincim



Enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou
agresión, baseados nunha situación de desigualdade no marco dun
sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que
teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou
psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou
privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito
público coma na vida familiar ou privada. (Lei 11/2007, do 27 de
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia
de xénero).

cim.mancoverin.es
T.l.f 988 41 13 14
cim@mancoverin.es
Rúa Cancelón, 1 baixo 



Requisito: Psicólogos/as
colexiados. 5 prazas por
curso.

Apego e terapia familiar
8 horas

Programa de
formación para
profesionáis 2021

Formación destinada a psicólogos/as que
traballan na Administración Pública,
especialmente nas unidades de atención á
vítima, pero tamén outras como Servizos
Sociais, Servizos de Atención á Infancia,
Psicólogos escolares que podan detectar
casos de violencia. 

Na formación abordaremos a
INTERVENCIÓN en casos de violencia,
revisaremos as consecuencias da violencia
para a saúde mental e abordaremos
brevemente a intervención en situacións
de TRAUMA. Por último, compartiremos
experiencias e boas prácticas. 

Temas a tratar

Menores ante a violencia no
ámbito familiar
Intervención en trauma
Intervención familiar

A hora de xogo
diagnóstica 4 horas

A caixa de area como
ferramenta terapéutica
 6 horas (Formación en
directo, online). 

Intercambio de boas
prácticas en casos de
violencia de xénero
21, 26, 29 maio sesións en
directo online.

cim.mancoverin.es



Requisito: Con preferencia
Educadoras/es, Orientadores/as e
traballadoras/es sociais. Prazas
limitadas!

Abuso e discapacidade
intelectual 2 horas

Formación encamiñada preferiblemente a
educadores/as sociais, traballadores/as
sociais e orientadores/as en escolas ou
profesionais colexiados que traballan en
contacto con menores en especial siuación
de vulnerabilidade. 

Durante estes talleres profesionais
expertas en maltrato infantil abordarán os
aspectos fundamentais na detección,
intervención e prevención en casos de
violencia a menores. Por último
abordaremos a ÉTICA no noso traballo
con menores. 

Temas a tratar

Prevención e detección en casos
de abuso sexual infantil 
Violencia a menores 
Ética e bo facer

Tipos de maltrato: os
grandes descoñecidos 2h

Ética en menores Intercambio de boas
prácticas 

cim.mancoverin.es



Acoso sexual e por
razón de sexo no ámbito
laboral 4h

"Burnout" supón a
despersonalización , o desgaste
emocional, físico, psíquico e
social que sufren os
profesionáis de "axuda" a
consecuencia do traballo.
COIDÉMONOS ENTRE
TODOS/AS! 

Temas a tratar

Conceptos sobre igualdade de
xénero
Marco lexislativo en materia de
acoso sexual
Perspectiva de xénero no
traballo

cim.mancoverin.es

Requisito: Con preferencia
xurídicos/as, orientadores/as
laborais, técnicos/as AEDL. 

5 prazas dispoñibles.

Quero inscribirme na
formación...

REQUISITOS: 

- Compromiso de asistencia

- Dispoñer de correo

electrónico e medios

ofimáticos

- Rexistrarte no Formulario de

solicitude dispoñible na web

do CIM cim.mancoverin.es ou

en Redes Sociais

@mancoverincim

- Podes escribir un correo a

iniciativascim@gmail.com

- O teléfono do CIM é

988411314

- Prazas limitadas! 

(Formación subvencionada)



Olimpiadas pola
igualdade: deporte,
educación e saúde

Campaña de
sensibilización sobre as
violencias machistas

Campaña de
sensibilización sobre ASI

Programa de
sensibilización e
intervención en menores
expostos a violencia e/ou
conflictividade no fogar

Plan de coordinación e
formación sobre violencia
de xénero, para
profesionáis 2021

Documental de
investigación "Noite no
Club". Explotación sexual
e trata. 

iniciativas21



Motivacións

Visibilizar a violencia
para poder combatela

Mellorar a protección á
infancia

Romper a transmisión
interxeneracional da

violencia

Eliminar a desigualdade
por cuestións de xénero

Eliminar o castigo
violento

Loitar contra a
exclusión e o racismo

Previr a violencia contra
a muller

Previr a victimización

Sensibilizar á
comunidade e os medios

de comunicación

Educar en valores

para participar


