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Aquest curs té com a objectiu fonamental aportar continguts, metodologies i tècniques
relacionades amb les diverses modalitats d’intervenció social, educativa, psicològica i
jurídica. Preveu l’anàlisi d’aquesta realitat complexa tant des de la perspectiva científica
com professional.
La formació articula diverses aportacions dels estudis de Psicologia, Sociologia,
Educació, Treball Social i Dret, i pretén facilitar també que les persones que hi participin,
a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar els
processos de comprensió d’aquesta realitat.
Es tracta de l’únic curs d’aquestes característiques, tant pels temes com per la connexió
amb la xarxa d’organitzacions que treballen en aquest àmbit. El suport per part del Grup
d’Estudis de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) permet disposar dels professionals
més preparats en aquest àmbit, tant des d’una perspectiva acadèmica com professional.
Finalment, la presència de professorat de la Universitat, professionals de l’Administració
i del Tercer Sector, així com professionals que representen organitzacions científiques i
d’intervenció, permet una bona complementació, entre les diverses perspectives per al
tractament dels temes objecte d’estudi.

A qui s’adreça
A persones diplomades, llicenciades o graduades de titulacions relacionades amb les
ciències socials, l’educació, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social,
l’educació social i la mediació.
A la comunitat de professionals dels serveis socials o de la salut, la comunitat educativa
i dels serveis jurídics, en general i als diversos sectors de la societat sensibles a la
necessitat d’adquirir competències, coneixements i habilitats en relació amb els
fenòmens que són objecte del curs.

Quines sortides professionals tindré?
Qualsevol que estigui relacionada amb l’àmbit d’intervenció de què tracta el curs. El
suport del Grup d’Estudis de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) i la bona connexió
amb totes les organitzacions rellevants a aquest àmbit, juntament amb la singularitat i
qualitat del curs, permeten garantir la seva consideració en els processos de selecció de
personal, per a les organitzacions que treballen en el tràfic de persones amb finalitats
d’explotació sexual i prostitució.

Més informació:
uibtalent@fueib.org
Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.es/curs/prostitucio
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Per a la modalitat presencial: per poder ser avaluat, cal haver assistit a un mínim del
80 per cent de cada una de les assignatures. L’avaluació es farà a partir dels exercicis fets
durant les sessions i la realització del treball de fi de curs.
Per a la modalitat en línia: és obligatori fer les activitats de cada una de les
assignatures i també lliurar el treball de fi de curs.

Titulació
“Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i
Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”

Continguts
Mòdul I. Contextualització
1. Marc conceptual. La perspectiva de gènere (6 hores)
2. Marc legal (12 hores)
Mòdul II. Àmbits i contexts
1. Els prostituïdors (6 hores)
2. Contexts (6 hores)
3. Prostitució deslocalitzada – descentralitzada (6 hores)
4. Tràfic de persones: situació actual i marc d’intervenció a les Illes Balears (6 hores)
5. Tràfic de persones i migracions internacionals (6 hores)
6. Explotació sexual comercial en la infància i adolescència (6 hores)
7. Tracta de menors amb finalitat d'explotació sexual (6 hores)
Mòdul III. Intervencions
1. Treball en xarxa (6 hores)
2. Processos d’intervenció social amb persones en situació de tràfic i prostitució (6 hores)
3. Detecció, identificació i assistència amb adolescents (6 hores)
4. Pornografia i canvis en les relacions interpersonals (6 hores)
5. Educació afectivosexual (6 hores)
6. Salut i prostitució (6 hores)
7. Estratègies de comunicació (6 hores)
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Professorat
Alomar, Maria Magdalena. Treballadora Social, responsable de programes de Casal
Petit.
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Ballester, Lluís. Expert en estudis socials sobre la prostitució. Autor de diversos llibres i
articles, en els quals presenta les seves recerques.
Barceló, Maria del Pilar. Llicenciada en Dret per la UIB. Advocada amb especial
dedicació a l’àmbit penal i penitenciari. Membre de la Comissió de Drets Humans de
l’ICAIB. Col•laboradora del Grup d’Estudi de la Prostitució a les Illes
Barranco, Patricia. Tècnica especialista en cooperació. Responsable de l'àrea de
sensibilització de la Fundació Amaranta.
Benavente, Beatriz. Psicòloga i coordinadora de la Red de Apoyo a Niños Abusados
(RANA).
Benítez, Miguel Ángel. Tècnic d'intervenció de Metges del Món.
Colom, Antoni. Treballador Social, responsable tècnic de l’Àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament de Palma.
Fuster, Maria. Periodista de l’Ara Balears.
Matesanz, Belén M. Infermera. Coordinadora Autonòmica de Metges del Món.
Martín, Paloma. Experta en prostitució i treball social. Completà la seva tesi sobre
l’anàlisi dels clients al 2019.
Mascaró, Ana. Mediadora cultural. Coordinadora de l’equip de mediadors culturals.
Gerència d’Atenció Primària dels Serveis de Salut de Mallorca.
Meneses, Carmen. Disposa d’una llarga trajectòria d’investigació
comportaments de risc i l’anàlisi de gènere en situacions d’exclusió social.

sobre

Milano, Valentina. Experta en tracta de persones, dret internacional i drets humans.
Completà la seva tesi al 2018 sobre aquests temes des de la perspectiva juridicosocial.
Muñoz-Ramos, Francisca. Psicòloga al Casal Petit / Col·legi Oficial de Psicologia.
Ortega, Susana. Coordinadora tècnica de l’Institut Balear de la Dona.
Perelló, Jaume. Pedagog al Casal Petit.
Pescador, Nathalia. Treballadora social. Tècnica d'intervenció de Creu Roja.
Pozo, Rosario. Experta en igualtat de gènere i conducta no normativa. Professora als
estudis d’Educació Social sobre diversos continguts d’aquest Expert Universitari.
Pulido, Susana. Educadora Social i Antropòloga. Directora del projecte d'atenció a
dones i menors víctimes de tracta amb finalitat d'explotació sexual d'un centre de
protecció de menors.
Rivas, Antonio. Advocat. Coordinador de Formació i Sensibilització de la Fundació
Amaranta.
Sedano, Sandra. Responsable del Servei d’Igualtat de l’Ajuntament de Calvià.
Tomàs, Antònia Maria. Coordinació de Sida i Sexualitat, Conselleria de Salut.
Vidal, Carme. Infermera d'Atenció Primària.

Més informació:
uibtalent@fueib.org
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Direcció
- Lluís Ballester. Expert en estudis socials sobre la prostitució. Autor de diversos
llibres i articles, en els quals presenta les seves recerques.
Coordinació
- Valentina Milano. Experta en tracta de persones, dret internacional i drets
humans. Completà la seva tesi al 2018 sobre aquests temes des de la perspectiva
juridicosocial.
- Barceló, Maria del Pilar. Llicenciada en Dret per la UIB. Advocada amb especial
dedicació a l’àmbit penal i penitenciari. Membre de la Comissió de Drets Humans
de l’ICAIB. Col•laboradora del Grup d’Estudi de la Prostitució a les Illes
Secretaria tècnica
- Albert Cabellos. Graduat en Educació Social per la UIB. Contractat predoctoral
FPU del grup de recerca GIFES. La seva tesi doctoral té com a nucli d’investigació
l’anàlisi de les conductes no normatives de les dones joves extutelades.
Nombre de places: Mínim de 20 i màxim de 40.
Modalitat: Aquest curs es pot dur a terme simultàniament en modalitat
presencial o en modalitat en línia. L’alumne, a l’hora de matricular-s’hi, ha de
seleccionar en quina modalitat vol cursar-lo.
Idioma: Els idiomes vehiculars del curs per a la modalitat presencial seran el
català i el castellà. Per a la modalitat en línia, serà el castellà
Durada: 15 ECTS (125 hores per al curs en modalitat presencial)
Dates i horari: Del 14 d’octubre de 2019 al 3 de març de 2020.
Les classes presencials, per als alumnes que es matriculin a aquesta modalitat, es
duran a terme els dilluns i els dimarts de 18 a 21 hores.
Les sessions en línia, tenen flexibilitat absoluta. Els alumnes poden accedir al curs
en qualsevol moment, i solament han de tenir en compte les dates de presentació
de les activitats.
Lloc de realització (modalitat presencial): Campus de la UIB
Terminis d’inscripció: Fins al 10 d’octubre de 2019 o fins que se n’exhaureixin
les places.
Preu i pagament: 350 euros
Únicament es tornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de
l’alumne/a o anul·lació del curs.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no arribi al nombre
mínim d’alumnes perquè es pugui impartir.

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un Campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

