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Intervenció Social en Situacions de 
Tracta de Persones i Prostitució.

Expert Universitari

Valentina Milano
Dra en Dret, experta en tracta des de fa més de 15 anys, amb 
experiència anterior en Nacions Unides. Tesis doctoral sobre 
l’abordatge de la tracta des d’un enfocament de drets humans. 
Professora de Dret internacional a la UIB.

 

Rosario Pozo Gordaliza  
Dra Europea en Sociologia per la UGR. Experta en Prostitució, 
violència de gènere i exclusió social des de fa més de 16 anys. 
Professora d’Educació social en el Departament de PDE de la UIB.

Aquest curs té com a objectiu fonamental aportar continguts, metodologies i tècniques relacionades amb 
les diverses modalitats d’intervenció social, educativa, psicològica i jurídica amb persones en situació de 
tracta i prostitució. 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, advocats 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.

Amb aquesta segona edició es pretén consolidar els contingut de la primera, incorporant algunes millores 
i potencialitzant altres qüestions, per poder contribuir a una major especialització professional. 



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, el dret 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.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit a un 
mínim del 80 per cent de les classes de cada 
mòdul i haver participat en un mínim de 4 
fòrums online. El sistema d’avaluació consistirà 
en un test final a cada un dels 3 mòduls (3 tests 
en total) i un treball al final del curs. Per a poder 
aprovar, cal que la mitjana dels tres tests sigui 
superior a 5.

Avaluació

Mòdul I. Contextualització
1. Marc conceptual (6 hores)
2. Marc legal (12 hores)

Mòdul II. Àmbits i contexts
1. Investigació en prostitució i tracta (3 hores)
2. Contexts (6 hores)
3. Prostitució deslocalitzada – descentralitzada 

(6 hores)
4. Tracta de persones: situació actual i marc 

d’intervenció (6 hores)
5. Tracta de persones i migracions 

internacionals (6 hores)
6. Explotació sexual comercial en la infància i 

adolescència (6 hores)
7. Explotació sexual infantil i processos de 

captació (6 hores)
8. Els prostituïdors (6 hores)

Mòdul III. Intervencions
1. Treball en xarxa (6 hores)
2. Processos d’intervenció social amb persones 

en situació de tracta amb fins d’explotació 
sexual (6 hores)

3. Veus plurals de les protagonistes (6 hores)
4. Detecció, identificació i assistència amb 

adolescents (6 hores)
5. Pornografia i canvis en les relacions 

interpersonals (6 hores)
6. Educació afectivosexual (6 hores)
7. Salut i prostitució (6 hores)
8. Estratègies de comunicació (6 hores)



Professorat

• Ballester Brage, Lluís. Expert en estudis socials sobre la prostitució. Autor de diversos llibres 
i articles, en els quals presenta les seves recerques. Professor del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB.

• Benavente, Beatriz. Psicòloga de RANA. Professora de la Facultat d’Educació de la UIB. La seva línia 
d’investigació es centra en l’explotació sexual en la infància i adolescència. Responsable del disseny de 
la guia d’actuació davant casos d’ESIA.

• Benítez García, Miguel Ángel. Diplomat en Ciències de l’Educació. Educador d’una llar d’acollida 
durant 10 anys, des del 2017 és tècnic d’intervenció de Metges del Món.

• Cendón, Rosa. Treballadora social i pedagoga. Coordinadora de l’Àrea Relacions Institucionals i 
Incidència SICAR Cat-Adoratrius.

• Colom Colom, Antoni. Treballador Social, responsable tècnic de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Palma.

• De Miguel Álvarez, Ana. Professora a la UAM i Filòsofa feminista amb reconegudes publicacions 
sobre prostitució 

• Duran i Febrer, María. Advocada, Directora de l’Institut Balear de la Dona.

• Fernández Ollero, María Jesús. Dra. en Psicologia per la UNIOVI: “Calidad de Vida y Salud de 
las mujeres que ejercen la prostitución”. Psicòloga de l’Equip d’Orientació Educativa d’Oviedo i 
professora de la UNED.

• Fernández Rodríguez, Gema. Advocada especialitzada en drets humans. Litiga casos sobre violència 
contra les dones a nivell nacional i internacional. La seva línia d’investigació és la vulneració de drets 
humans en contexts migratoris. Forma part de la direcció legal de Women’s Link Worldwide.

• Fernández Vergara, Selma. Psicòloga per la UB. Especialitzada en maltractament infantil i 
adolescent, intervenció amb famílies i grups en risc social. Des de 2011, responsable del Programa de 
Prevenció d’ESIA a FAPMI-ECPAT Espanya. 

• Fuster Ramos, Maria. Periodista, coautora de la “Guia de bones pràctiques informatives sobre 
prostitució” del GEPIB.

• González Manchón, Marta. Advocada i membre de l’equip de detecció i identificació de casos, i 
responsable de l’Àrea de sensibilització i incidència del Proyecto Esperanza (Madrid).

• Jordi Garau, Cristina. Educadora Social i Treballadora Social. Experta Universitària en Situacions de 
Tracta i prostitució (2020) i Màster d’Igualtat i Violència de Gènere (2021). Actualment, educadora 
social al Casal Petit. 

• Matesanz Mateu, Belén M. Infermera. Coordinadora Autonòmica de Metges del Món.

• Martín Martín, Paloma. Experta en prostitució. Va completar la seva tesi sobre l’anàlisi dels clients al 
2021. Professora de Treball Social en la UIB.

• Mascaró García, Ana. Psicòloga y mediadora cultural. Coordinadora de mediadors culturals d’IBSalut.

• Meneses Falcón, Carmen. Docent i investigadora a la Universitat Pontificia Comillas amb una llarga 
trajectòria d’investigació sobre comportaments de risc i l’anàlisi de gènere en situacions d’exclusió 
social.

• Milano, Valentina. Dra. en Dret amb tesi doctoral sobre l’abordatge de la tracta de persones des d’un 
enfocament de drets humans. Professora de Dret Internacional Públic a la UIB.

• Montserrat Cañellas, Francesca. Treballadora Social i Experta Universitària en Intervenció Social en 
Situacions de Tracta de Persones i Prostitució (2020) per la UIB. Treballadora social del Casal Petit.

• Muñoz-Ramos Ripoll, Maria Francisca. Psicòloga general sanitària. Psicòloga del Casal Petit des de 
fa 12 anys.

• Ortega Merino, Susana. Treballadora Social a l’IBDona. Ha estat coordinadora tècnica del Pla 
Autonòmic per la lluita contra el tràfic de dones i nines a les IB, el Protocol d’actuació autonòmic i 



l’Estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació sexual a les IB, 2020.

• Pedernera, Laura. Pedagoga i Agent d’igualtat. Experta i formadora especialitzada en sensibilització 
sobre la  prostitució. 

• Perelló Alorda, Jaume. Pedagog. És educador al Casal Petit, on dirigeix un projecte socioeducatiu 
per a dones en situació de prostitució. Des de fa 20 anys ha col·laborat en diverses recerques sobre el 
fenomen de la prostitució.

• Pescador López, Nathalia. Treballadora social del Casal Petit. 5 anys d’experiència en l’àmbit de 
prostitució, 3 d’ells d’intervenció directa en treball de carrer. Experta Universitària en Actualització en 
estudis de gènere per la UIB.

• Pozo Gordaliza, Rosario. Dra Europea en Sociologia per la UGR. Experta en Prostitució, violència de 
gènere i exclusió social des de fa més de 16 anys. Professora d’Educació social en el Departament de 
PDE de la UIB.

• Pulido Sancho, Susana. Educadora Social i Antropòloga. Directora de la Residència Jorbalan, centre 
de protecció de menors, i coordinadora del projecte d’atenció a dones i menors víctimes de tracta 
amb finalitat d’explotació sexual. 

• Rios Marín, Alexandra M. Psicòloga i Dra. en Antropologia Social per la UGR. 12 anys d’experiència 
amb persones en contexte de prostitució. Professora de la UAL. Autora de “Cuidadoras y Excluidas. 
Mujeres, migraciones y Salud”.

• Rodríguez, Silvana. Advocada a Menorca, encarregada de la defensa de víctimes de trac

• Saiz Echezarreta, Vanessa. Professora de la Facultat de Comunicació de la UCLM. Especialista 
en anàlisi sociocultural amb perspectiva semiòtica, estudis feministes i en investigació sobre 
controvèrsies en l’espai públic mediatitzat.

• Sánchez Perera, Paula. Professora de filosofia, doctora especialitzada en l’estigma de la prostitució, 
amb 5 anys d’experiència en intervenció social en prostitució de carrer i activista.

• Sedano Colom, Sandra. Llicenciada en Psicopedagogia. Responsable del Servei d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Calvià.

• Venegas Medina, Mar. Dra. Europea en Sociologia i Experta en Gènere i Igualtat per la UGR. 
Directora del Departament de Sociologia de la UGR, on és professora i investigadora en sociologia de 
l’educació i estudis de gènere i sexualitat. 

• Zaro, Iván. Treballador Social cofundador i directiu de l’organització Imagina MÁS. Autor d’estudis i 
llibres entre els quals destaca “La vida difícil: Doce testimonios sobre prostitución masculina” amb 
vint anys d’experiència treballant amb homes que exerceixen prostitució a Espanya.

Entitats col·laboradores:



Dades específiques

Direcció:
• Milano, Valentina. Dra en Dret, experta 

en tracta des de fa més de 15 anys, amb 
experiència anterior en Nacions Unides. Tesis 
doctoral sobre l’abordatge de la tracta des 
d’un enfocament de drets humans. Professora 
de Dret internacional a la UIB.

• Pozo Gordaliza, Rosario. Dra Europea en 
Sociologia per la UGR. Experta en Prostitució, 
violència de gènere i exclusió social des de fa 
més de 16 anys. Professora d’Educació social 
en el Departament de PDE de la UIB.

Coordinació
• Martín Martín, Paloma. Experta en 

prostitució i treball social. Completà la 
seva tesi sobre l’anàlisi dels clients al 2021. 
Professora de l’Àrea de Treball Social i Serveis 
Socials del Departament de Filosofia i Treball 
Social de la UIB.

Secretaria tècnica
• Bauza Casajuan. Paula. Estudiant de Grau de 

Pedagogia

Nombre de places: Mínim de 20 i màxim de 40.
Modalitat: presencial, aproximadament el 30% 
de les sessions es duran a terme en streaming.
Idioma: Els idiomes vehiculars del curs seran el 
català i el castellà. 
Durada: 15 ECTS (125 hores presencial)
Dates i horari: Del 14 d’octubre de 2022 al 10 
de març de 2023, els dijous i divendres de 16 a 
19 hores. El curs es donarà per finalitzat el 29 de 
abril (1a convocatòria) o el 31 de maig de 2023 (2a 
convocatòria) amb el lliurament del treball final.
Lloc de realització (modalitat presencial): 
Campus de la UIB
Terminis d’inscripció: Fins l’1 d’octubre de 2022 
o fins que se n’exhaureixin les places.
Preu i pagament: Gràcies al finançament 
d’IBDona el preu és de 390 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’alumnat perquè es pugui impartir.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/prostitucio

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://fueib.org/curs/prostitucio




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

