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Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere 

 

Resum 

Gràcies als esforços que s’han realitzat durant les últimes dècades, la violència de gènere 

esdevé avui un fenomen visible, considerat un dels majors problemes socials i de salut 

pública de les nostres societats, i comptant amb dades rigoroses sobre les dones que la 

pateixen. No obstant, quan parlem dels fills i filles d’aquestes dones el panorama és molt 

diferent. Tot i que es reconeix que la violència de gènere afecta no tan sols a la dona que 

la pateix, sinó als membres de la unitat familiar que conviuen amb ella, la descendència 

de les víctimes ha quedat relegada a un paper secundari: els fills i filles d’aquestes dones 

no són reconeguts com a víctimes directes de la violència de gènere i, en conseqüència, 

no disposem de les intervencions i actuacions adients per atendre les seves necessitats. 

Cada vegada són més els estudis que apunten a la necessitat de que aquests infants siguin 

també objecte d’intervenció, no obstant, calen més investigacions que examinin les 

repercussions que l’exposició a violència de gènere suposa per als més petits/es per, en 

base a elles, reflexionar sobre les noves demandes que planteja dita situació i actuar en 

conseqüència.  

Recolzat per un extens marc teòric, el present treball parteix d’una revisió sistemàtica de 

la literatura amb l’objectiu d’analitzar les evidències científiques que demostren i 

recolzen l’existència de greus repercussions per a la salut mental dels infants que han estat 

exposats a violència de gènere. Els resultats obtinguts indiquen que els nens i nenes 

exposats a violència de gènere presenten conseqüències rellevants, tant a curt com a llarg 

termini, en distints nivells de la salut mental (física/bio-fisiològica, emocional, cognitiva, 

conductual i social). En base als dits resultats, es fa evident la necessitat de fer més 

esforços per tal de desenvolupar una estructura sòlida en l’assistència social integral als 

nens/es exposats a violència de gènere, posant especial èmfasi en la salut mental infantil 

com a base per a l’òptim desenvolupament i benestar al llarg de tot el cicle vital.  

 

Paraules clau 

Primera infància, violència de gènere, conseqüències de l’exposició a violència de 
gènere, salut mental. 
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ABSTRACT 

Thanks to the efforts that have been made in recent decades, domestic violence has 

become a visible phenomenon today, considered one of the greatest social and public 

health problems in our society, counting with rigorous data on women who suffer it. 

However, when we talk about the children of these women the picture is very different. 

While recognizing that domestic violence affects not only the woman who suffers it, but 

also members of the family who live with her, the descendants of the victims has been 

relegated to a secondary role: the children of these women are not recognized as direct 

victims from domestic violence and, consequently, do not have appropriate interventions 

and actions to attend their needs. Nowadays there are more studies that point to the need 

of the intervention on these children. However, more research is needed to examine the 

impact of exposure to domestic violence on children and, based on these, consider the 

new demands posed by this situation and act accordingly. 

Backed by an extensive theoretical framework, this project is based on a systematic 

review of the literature to analyze scientific evidence demonstrating the existence and 

support of serious repercussions for the mental health of children who have been exposed 

to domestic violence. The results indicate that children exposed to domestic violence have 

significant consequences, both short and long term, in different levels of mental health 

(physical/bio- physiological, emotional, cognitive, behavioral and social). Based on these 

results, it is evident the need for more efforts to develop a solid structure in integral social 

assistance to children who are exposed to domestic violence, with special emphasis on 

children's mental health as a basis for the optimal development and the well-being 

throughout the vital cycle. 

 

Keywords 

Early Childhood, domestic violence, exposed children, domestic violence consequences, 

mental health. 
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1. JUSTIFICACIÓ 

La majoria de persones, afortunadament, veu com un acte horrible el maltractament i 

l’abús dels infants. D’igual manera, la violència exercida sobre les dones pel simple fet 

de pertànyer al sexe femení, gràcies als esforços que es venen fent durant dècades, també 

és observada com una aberració.  

No obstant, sempre criden mes l’atenció aquells tipus de maltractaments més directes, 

que suposen per a les persones el patiment de cops, fractures o danys de tipus físic, patits 

en el propi cos. Tot i això, sabem que els danys que es pateixen en “capes” més profundes 

de l’ésser humà també tenen conseqüències i, sovint, irreversibles.  

Així, és freqüent oblidar-nos de que els infants que estan exposats a violència de gènere, 

que viuen dia a dia les pallisses a les que la seva mare es veu sotmesa, també són víctimes 

de maltractament.  

La sensibilitat que ja tenia vers la violència de gènere i la infància abans d’iniciar-me en 

l’estudi del món social, i la que m’ha acabat d’aportat el Grau d’Educació Social i el 

Màster de Primera Infància, fa que em pregunti fins a quin punt els infants que estan 

exposats a violència de gènere contínuament, aquella que es dona dins la seva llar i que 

és provocada i patida, respectivament, per les figures que, es suposa, li han de procurar 

protecció i seguretat, poden tenir una vivència sana, ajustada i òptima tant de si mateixos 

com del món que els envolta. De la mateixa manera, em porta a reflexionar sobre quines 

conseqüències poden tenir aquestes experiències tant a curt termini, sobre la vida present 

de l’infant, com a llarg termini, en quin tipus d’adult es convertirà aquest nen/a.  

Així, la present investigació té com a punt de partida aquesta sensibilitat vers els més 

petits/es, la visió dels infants com a persones vulnerables ja de per si, degut a l’etapa 

evolutiva en la que es troben, necessitats de seguretat i protecció, veient a aquells que 

estan exposats a violència de gènere com a més vulnerables encara, més indefensos, si 

cap, que aquells que neixen i creixen en entorns saludables en els que no estan sotmesos 

constantment a violència.  

Amb l’objectiu d’aconseguir donar visibilitat a aquests infants, des del present treball es 

creu en la necessitat de fer més esforços per contemplar la totalitat de la problemàtica, 

tenint en compte als fills i filles de les dones que són víctimes de violència de gènere, per 

tal de poder conèixer millor la seva realitat i adoptar mesures específiques que atenguin 
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les necessitats d’aquests menors. Això permetria dissenyar i implementar intervencions 

sòlides per a l’atenció i l’assistència dels nens i nenes exposats a violència de gènere, 

partint de la pal·liació de les conseqüències negatives sobre la seva salut mental com a 

base per al seu desenvolupament i benestar. Tot i que queda un llarg camí per recórrer, 

aquest és un punt de partida molt vàlid per començar a divisar aquestes “víctimes 

invisibles”.  

 

 

 

2. INTRODUCCIÓ 

La salut mental ha estat àmpliament definida a partir dels trastorns i les patologies 

mentals, deixant de banda tot un conjunt d’aspectes cognitius, psicològics i ambientals 

que també la condicionen tant en sentit positiu com negatiu. 

Segons la OMS (2006), “la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i 

no solament l’absència d’afeccions o malalties”. Així, es proposa un concepte de salut 

que permet englobar tots els factors que incideixen en aquesta, quedant definida com el 

benestar biopsicosocial dels subjectes. 

En aquest sentit, la salut mental infantil ha de ser entesa més enllà dels trastorns mentals, 

prenent també en consideració aquells problemes de desenvolupament, emocionals, 

conductuals i/o psicopedagògics.  

Segons alguns autors (per exemple, Fernández & Gómez, 2009; Tizón, 2008), en la 

mateixa línia que el proposat per la OMS, s’entén la salut mental com un conjunt de 

factors o multifactors interrelacionats entre si, que inclourien una estructura mental que 

possibiliti l’aprenentatge dels coneixements de l’entorn i que sigui adaptable a les 

condicions socials, i un entorn macrosocial i microsocial que promocioni o afavoreixi el 

creixement dels individus. En aquest sentit, tenint en compte que molts dels trastorns i 

afectacions mentals patits en la vida adulta tenen origen i es comencen a desenvolupar en 

la infantesa, és molt important conèixer quins són els factors de risc per a la salut mental 

infantil, així com aquells factors de protecció que moderen o atenuen l’impacte dels 

primers i afavoreixen la promoció de la salut i el benestar (Greco, 2010).   
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Des de la perspectiva anterior, i d’acord amb Alcántara (2010), l’exposició a violència de 

gènere esdevé un important factor de risc, provocant conseqüències adverses i tenint un 

gran impacte sobre el desenvolupament integral dels infants. 

La violència contra la dona, o violència basada en el gènere (VBG) és considerat uns dels 

majors problemes socials, de drets humans i de salut pública, amb greus repercussions 

directes per a la persona que la pateix, i indirectes tant per la família com per la comunitat 

(Guerra, 2014). Es basa en una manifestació de desigualtat de gènere que afecta a dones 

de totes les edats, races, classes socials i religions.  

Així, seguint la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral Contra la Violència de Gènere, podem definir la violència de gènere com aquella 

que és exercida sobre la dona, basada en la pertinença al sexe femení i que pugui tenir 

com a resultat un dany o patiment no tan sols a nivell físic, sinó també psicològic, sexual, 

social, econòmic o en qualsevol altre àmbit. A més, es considera també violència de 

gènere les amenaces, la coacció, la privació arbitrària de la llibertat, la discriminació o la 

imposició de l’autoritat sobre la dona.  

La violència de gènere, tal i com afirma Lorente (2007), és l’exercici directe de la 

“normativa patriarcal” per mantenir i reproduir cultural i socialment la desigualtat i la 

discriminació, tot i que aquest exercici s’evidenciï de forma concreta en la discriminació, 

l’assetjament sexual o la violència per part de la parella, situacions que impliquen 

relacions concretes entre persones, parelles o famílies però que formen part d’un fenomen 

global.  

En aquest sentit, el present treball es centrarà en el tipus de violència de gènere que es 

dona en el si de la parella, en l’àmbit familiar i que, en conseqüència, tindria repercussions 

sobre els infants que hi estan exposats. No obstant, cal aclarir que el que aquí es tracta no 

és violència domèstica, sinó violència de gènere en l’àmbit domèstic. Tot i que pot 

semblar el mateix degut a que en la literatura sovint s’utilitza aquesta expressió per 

referir-se a la violència de gènere, aquí es consideren conceptes molt diferents. Tal i com 

afirmen Gimeno i Barrientos (2009), l’expressió “violència domèstica” no es pot utilitzar 

per denominar la violència o el maltractament que pateixen les dones per part de les seves 

parelles o ex-parelles, degut a que pot fer referència a qualsevol tipus de violència 

produïda en la llar, i contra qualsevol persona que visqui en aquesta, aspecte que escapa 

a l’objectiu d’aquest treball.  
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Com ja s’ha esmentat, la violència de gènere comporta conseqüències no tan sols per la 

dona que la pateix directament, sinó que afecta també a aquelles persones més properes 

a la víctima, que es troben en l’entorn més immediat i que conviuen amb ella. En aquest 

sentit, els fills/es de les dones víctimes de violència de gènere esdevenen les “víctimes 

indirectes” més afectades.  

No obstant, els menors que viuen en llars on es dona violència de gènere han estat relegats 

a un lloc secundari (Alcántara, 2010). 

Tot i que en els últims anys s’han dut a terme multitud d’investigacions que es centren en 

els nens/es que estan exposats a violència de gènere, és necessari fer més esforços per 

contemplar la totalitat de la problemàtica i adoptar mesures específiques que atenguin les 

necessitats d’aquests menors, permetent assentar les bases per al desenvolupament d’una 

estructura sòlida en l’assistència social integral als nens/es exposats a violència de gènere, 

i posant especial èmfasi en la salut mental infantil com a base de l’òptim desenvolupament 

i del benestar al llarg de tot el cicle vital.  

Així, el present treball s’enfoca en aquesta línia, intentant explorar, a partir d’una revisió 

sistemàtica de l’evidència científica, si existeixen diferències entre la salut mental dels 

nens/es exposats a violència de gènere i la salut mental dels nens/es que no hi ha estat, 

entenent aquest com a punt de partida per a l’adopció de mesures adequades a les 

necessitats d’aquest col·lectiu d’infants.  

 

 

 

3. MARC TEÒRIC 

En les últimes dècades, són diversos els models i els enfocaments teòrics que han intentat 

donar resposta a les conseqüències que comporta l’exposició a violència de gènere en 

infants, tot i que, per si sols, cap d’ells és capaç d’explicar-ho completament (Duarte, 

2007). Els primers models explicatius partien de la base que existeix una relació entre els 

problemes que s’observen en els nens/es i les situacions de conflicte entre els pares 

(Cummings & Davies, 2002, citat a Alcántara, 2010), sense detallar ni especificar dita 

relació. Front a la simplicitat d’aquesta afirmació, és necessari anar més enllà i partir de 
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diversos models teòrics per tal d’aproximar-nos amb precisió al fenomen i donar resposta 

a l’ampli ventall de conseqüències que es desprenen de l’exposició dels infants a violència 

de gènere.  

Així, a continuació s’exposen les propostes teòriques considerades més rellevants en 

l’explicació de les conseqüències de nens/es a exposició de violència de gènere, 

presentant i emfatitzant cada una d’elles diversos processos i mecanismes que es troben 

en la base de la simptomatologia relacionada amb l’exposició. Ens centrarem en: la teoria 

del desenvolupament, la teoria del vincle, la teoria de l’aprenentatge social, la teoria del 

trauma i la teoria del cercle interactiu de la violència familiar.  

 

3.1. Teoria del desenvolupament 

D’acord amb la teoria del desenvolupament, les experiències primerenques proporcionen 

la base per a posteriors adaptacions, moderant o incrementant l’impacte dels 

esdeveniments vitals (Lamb, Gaensbauer, Malkin & Schultz, 1985, citat a Alcántara, 

2010). Durant la primera infància sorgeix i es va assentant la capacitat de regulació 

emocional, existint una forta identificació dels menors amb les figures de vincle (Cuesta 

& Moreal, 2012). D’aquesta manera, l’exposició a violència de gènere durant aquesta 

etapa evolutiva provocarà efectes negatius més forts i més duradors en el temps en quant 

a l’adaptació a futures experiències (Aguilar, 2009).  

Des de la teoria del desenvolupament s’afirma que aquelles llars en què es dona violència 

de gènere esdevenen ambients inadequats per a un òptim desenvolupament infantil 

(Sepúlveda, 2006). Així, s’organitzen les conseqüències de la violència de gènere entorn 

a les fites de desenvolupament de l’infant, emfatitzant aquelles que hauria d’aconseguir 

però que és incapaç d’assolir degut a l’exposició a la violència (Loise, 2009).  

Les conseqüències de l’exposició dels nens/es a violència de gènere dependran de la 

interacció que es produeixi entre les característiques dels esdeveniments violents 

(severitat, freqüència, durada, etc.) i les capacitats de desenvolupament dels nens/es per 

fer front a dits esdeveniments, pel que tals conseqüències no dependran tan sols de la 

naturalesa de la violència de gènere, sinó dels recursos de l’infant i de la capacitat de 

l’entorn per oferir-li protecció i suport (Alcántara, 2010).  
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Seguint amb les bases d’aquesta teoria, s’afirma que l’exposició a violència de gènere 

afecta al desenvolupament físic, emocional, cognitiu i comportamental de l’infant, tot i 

que l’impacte dependrà de l’etapa de desenvolupament en la que es trobi el nen/a i dels 

recursos personals i/o ambientals que aquest/a tingui per fer-hi front (Aguilar, 2009; 

Evans, Davies & DiLillo, 2008; Huth & Hughes, 2008; Loise, 2009).  

 

3.2.Teoria del vincle 

Des de que John Bowlby proposés la teoria del vincle (1969, 1973), s’ha donat una àmplia 

acceptació de la idea de que l’establiment de vincles segurs en la infància promociona la 

salut física i psicològica, així com la salut mental i el benestar de la persona al llarg del 

seu desenvolupament. Són moltes les investigacions que afirmen que en la primera 

infància els nens/es necessiten establir vincles segurs amb els seus cuidadors/es per assolir 

un desenvolupament adequat en les diverses esferes de la seva vida (Alcántara, 2010).  

Bowly postulava que cada persona neix amb una disposició a activar un sistema 

conductual, mogut per reaccions emocionals intenses, amb la finalitat de mantenir-se 

pròxima al cuidador/a o la mare. Aquests comportaments (per exemple, plors, succions i, 

més endavant, somriures o abraçades) tenen per objectiu mantenir al cuidador/mare 

pròxim i disponible. Posteriorment, el cuidador/mare esdevé una figura de vincle i serveix 

com a “base segura” des de la qual el nen/a pot explorar el món i establir altres relacions 

(Chamorro, 2012). Per tant, la consolidació del vincle requereix que el nen/a tingui 

oportunitats d’interactuar amb els seus cuidadors/es, adquirint així competències en les 

diverses àrees de desenvolupament (cognitiva, emocional i social). D’aquesta manera, 

des de la teoria del vincle es proposa que la relació nen/a-cuidador/a afecta al 

desenvolupament emocional i social de l’infant (Loise, 2009).  

Tots els éssers humans, en condicions normals, ens vinculem a les nostres figures de 

vincle, però no tots ho fem d’igual manera, apareixent diferències en la qualitat que 

adopta aquest llaç afectiu, en funció de la capacitat de l’infant per utilitzar la seva figura 

de vincle com a font de seguretat (Ainsworth, 1978, citat a Alcántara, 2010). A partir dels 

experiments duts a terme per Ainsworth al 1978, es van detectar tres patrons de vincle: 

vincle segur o tipus A, vincle insegur-evitatiu o tipus B, i vincle insegur/ansiós-

ambivalent o tipus C. Seguint a Velasco (2011), podem esmentar, a grans trets, les 

característiques de cada un dels tipus de vincle: 
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 El vincle segur es caracteritza per utilitzar la figura de vincle com a base segura 

d’exploració i com a font a la que tornar quan el nen/a es sent en perill. La interacció 

d’aquests nens amb persones desconegudes sol ser, en un primer moment, de recel, i 

després d’acceptació.  

 Els nens/es amb vincle insegur-evitatiu solen mostrar conductes exploratòries al 

marge de la presència o absència de la figura de vincle, és a dir, independentment 

d’aquesta i sense involucrar-la en les seves activitats. Aquests infants no mostren 

temor davant persones desconegudes, essent similar la relació amb aquestes que amb 

la figura de vincle. No hi sol haver un equilibri dinàmic entre les conductes de vincle 

i les d’exploració degut, tal vegada, a la necessitat del nen/a de realitzar adaptacions 

defensives per protegir-se de l’ansietat derivada de la no-disponibilitat o la 

inaccessibilitat de la figura de vincle.  

 Els nens/es amb vincle insegur/ansiós-ambivalent presenten dificultats per utilitzar la 

seva figura de vincle com a base segura. Interactuen escassament amb la seva figura 

de vincle i, quan ho fan, mostren conductes contradictòries, mesclant-se la recerca de 

proximitat i el rebuig. Les interaccions amb persones desconegudes solen ser pobres 

tant en presència com en absència del cuidador/a, i també apareix un desequilibri entre 

les conductes de vincle i les conductes exploratòries, que condueix a l’infant a un estat 

d’inseguretat permanent.  

A aquesta classificació, més endavant, se li afegiria un quart patró, proposat per Main i 

Solomon al 1990: el vincle desorganitzat o de tipus D. Els nens/es amb aquest tipus de 

vincle presenten patrons de conducta contradictòries degut a que les experiències 

primerenques amb la seva figura de vincle són tan traumàtiques, incoherents i inestables 

que no són capaços d’establir una resposta organitzada als estímuls de l’entorn (Molero, 

Sospedra, Sabater & Plá, 2011).  

D’acord amb la teoria del vincle, els infants exposats a violència de gènere des d’edats 

molt primerenques tenen més probabilitats de desenvolupar un patró de vincle 

desorganitzat, el que provoca efectes en el seu desenvolupament (Bravo, 2008). Així, 

aquests nens/es tenen major risc de desenvolupar vincles insegurs degut a que no reben 

suport emocional dels adults que, a més, els terroritzen (Alcántara, 2010). Això provoca 

l’aparició del que Bowlby va anomenar Models Interns de Treball (MIT), basats en la 

representació interna de les primeres experiències de vincle, que s’utilitzen per percebre 

i interpretar les accions i les intencions dels demés, guiant la pròpia conducta (Mesa, 
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Estrada & Bahamón, 2009). Els MIT afecten directament a les relacions socials de 

l’individu, així com també a les reaccions emocionals que es donen front a una situació 

determinada.  

Per tant, si el nen/a rep respostes adequades dels seus cuidadors/es principals, tindrà una 

imatge de si mateix/a segura i valuosa, constituint-se les bases de la seva identitat i de la 

seva autoestima (Bowlby, 1990, citat a Alcántara, 2010). Si, per contra, els nens/es 

desenvolupen models negatius de relació amb els seus cuidadors/es, tal com succeeix 

quan pateixen maltractaments, abusos, o quan esdevenen testimonis de violència de 

gènere, desenvoluparien patrons de vincle insegurs, que afectaria a la funció reflexiva i 

aquesta, al seu torn, a la salut mental del nen/a, potenciant el desenvolupament de 

patologies infantils (Cuesta & Moreal, 2012).  

 

3.3.Teoria de l’aprenentatge social 

La teoria de l’aprenentatge social, proposada per Albert Bandura al 1986, parteix de la 

premissa de que el comportament s’adquireix a través de l’observació i dels processos de 

modelat que es donen en la família d’origen (Bandura, 1986, citat a Pascual, 2009). Per 

Bandura, l’aprenentatge “és una activitat de processament d’informació en la que les 

dades sobre l’estructura de la conducta i dels esdeveniments de l’entorn es transformen 

en representacions simbòliques que serveixen de guies per a l’acció” (Bandura, 1986, 

citat a Pascual, 2009, p.2). 

Estar exposat a violència en la llar, a més de ser una experiència horrible, és una font 

d’aprenentatge que facilita la incorporació de models de comportament, amb el que les 

conductes violentes en la llar durant la infància poden determinar conductes agressives 

en les relacions de parella futures (Duarte, 2007). En aquesta línia, i seguint la teoria de 

l’aprenentatge social, el comportament violent es pot transferir de generació en generació, 

el que es coneix com a Cicle de la violència (Aroca, Bellver & Alba, 2012). Aquest cicle 

es produeix a través de mecanismes d’aprenentatge basats en el modelat, l’observació i 

els reforços (Loise, 2009), de manera que els nens/es que procedeixen de famílies 

violentes aprenen i incorporen la violència, utilitzant-la en situacions equivalents a les 

que serviren d’aprenentatge (Graham, 1998, citat a Alcántara, 2010).  
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Els menors exposats a violència de gènere tendeixen a desenvolupar estratègies 

d’afrontaments de l’estrès i de resolució de problemes basades en la violència, que creuen 

legítima degut a l’aprenentatge intrafamiliar (Alcántara, 2010). Així, el nen/a es pot 

identificar amb l’agressor, manipulant als demés per satisfer les seves necessitats o, per 

contra, pot assimilar que només es pot relacionar amb els demés adoptant comportaments 

de submissió o culpabilització, identificant-se amb la víctima (Cuesta & Monreal, 2012). 

D’aquesta manera, la violència es perpetua a través dels rols d’agressor o de víctima, 

donant-se el que es coneix com a transmissió transgeneracional de la violència de gènere 

(Duarte, 2007).  

 

3.4. Teoria del trauma 

Ser testimoni de violència de gènere es considera un factor precipitant d’estrès traumàtic 

(Castro, 2011). El fet de viure en condicions amenaçadores, amb manca de calma i control 

sobre les accions dels demés o sobre els estímuls de l’entorn, pot donar com a resultat 

reaccions traumàtiques que afectaran de forma dràstica el benestar personal i l’adaptació 

psicosocial, provocant l’aparició del Trastorn per Estrès Posttraumàt ic (TEPT) (Orjuela 

& Horno, 2008).  

Els símptomes característics del TEPT, segons la OMS (2013), són, a grans trets: re-

experimentació de l’esdeveniment (flashbacks, malsons, etc.), evitació de records i/o 

situacions relacionades amb l’esdeveniment traumàtic, embotament afectiu i increment 

de l’activació (hiperactivació fisiològica, problemes d’alimentació i de son, etc.).  

En els nens/es, l’efecte del trauma i el TEPT pot desencadenar en comportaments 

desestructurats o agitats, amb símptomes físics com a conseqüència de la somatització, o 

amb conductes repetitives i/o jocs simbòlics com a conseqüència de la re-experimentació 

del succés (Dyregrow & Yule, 2006).  

Des de la teoria del trauma es proposa que la pèrdua i l’amenaça associada a la situació 

de violència de gènere crea un ambient altament estressant pels nens/es (Castro, 2011). 

L’exposició crònica i severa dels infants a aquest tipus de violència pot desencadenar en 

TEPT, amb simptomatologia greu, degut als alts nivells de temor, desemparament, 

impotència i preocupació que genera en els nens/es, arribant fins i tot a pensar que ell/a o 

la mare poden morir (Cuesta & Monreal, 2012).  
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3.5. Teoria del cercle interactiu de la violència familiar 

La teoria del cercle interactiu de la violència familiar va ser descrita per José Luis Pedreira 

Massa al 2003, partint de diversos estudis realitzats per Paul Breitner (1990) i Thomas 

Wolfe (1995), segons els quals l’inici de la violència familiar es dona amb la violència de 

gènere que, més tard, es sol generalitzar al conjunt dels integrants de la família (Wolfe, 

1995, citat a Sepúlveda, 2006).  

Segons aquesta teoria, la dona víctima de violència de gènere, com a conseqüència del 

maltractament, està sotmesa a una alta taxa d’estrès que pot originar, per una part, un 

procés vincular amb el seu fill/a on hi predomini l’estrès i, per altra, patir símptomes 

psicològics i físics (angoixa, trastorns depressius, descompensacions de processos crònics 

com diabetis o hipertensió arterial, entre d’altres) derivats de la situació de violència, 

comportant una reducció de les seves competències i habilitats en la vinculació i la criança 

dels fills/es (Pedreira, 2003, citat a Sepúlveda, 2006).  

Una segona conseqüència del maltractament a la dona que es planteja des d’aquesta teoria 

és que els fills/es pateixen també una situació d’estrès degut, fonamentalment, a la 

resposta al procés vincular, i a l’establiment i desenvolupament de les conductes de 

vincle, incrementant-se en els/les menors els símptomes emocionals (irritabilitat, 

trastorns afectius insegurs, etc.) i conductuals (agressivitat, oposició, etc.) (San Martín, 

Carrera & Pueyo, 2007; Sepúlveda, 2006).  

L’alteració de l’establiment del vincle incrementa la tensió de la mare a l’hora de tenir 

cura dels fills/es, i en els infants també es dona una tensió creixent que afecta a la díada 

mare-fill/a (Sepúlveda, 2006), retroalimentant-se ambdós i establint-se un cercle viciós 

que, mentre perduri la violència de gènere, difícilment es pot trencar.  
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Figura 1. Cercle interactiu de la violència de gènere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de Sepúlveda (2006) 

 

 

 
4. OBJECTIUS 

L’objectiu general d’aquest treball és explorar la relació entre exposició a violència de 

gènere en l’edat infantil i salut mental dels nens/es exposats/es. En aquest sentit, els 

objectius específics són: 

 Analitzar possibles diferències entre la salut mental de nens/es exposats a violència 

de gènere i la salut mental de nens/es no exposats.  

 Identificar les conseqüències de l’exposició a violència de gènere i les formes de 

manifestar-se en la salut mental dels infants.  

 Identificar possibles conseqüències per gènere i per edat en la salut mental de la 

població exposada.  

 

 

 

Maltractament a la dona 

Estrès matern i en el vincle 

 Increment de símptomes 
físics i psicològics. 

 Reducció de la capacitat de 
maneig eficaç dels fills/es. 

Estrès en els fills/es i en la 
resposta vincular 

 Increment de símptomes 
emocionals i conductuals. 

 Model agressiu 
d’identificació.  

 Reaccions amb precaució.  

Estrès en la mare Estrès en el nen/a 

Estrès en la maternalitat 

Tensions en relació mare-fill 
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5. METODOLOGIA 

Per tal de donar resposta als objectius plantejats es va dur a terme una recerca 

bibliogràfica i una anàlisi crítica de l’evidència científica sobre la temàtica aquí tractada. 

 

5.1.Fonts d’informació 

Les bases de dades utilitzades per dur a terme la recerca bibliogràfica van ser les següents: 

Dialnet, PubMed, ScienceDirect, EBSCOhost (seleccionant Academic Search Premier, 

PsycINFO, PsycARTICLES i E-Journals), Web of Science, SCOPUS i CSIC-CINDOC 

(seleccionant ISOC-Ciències Socials i Humanitats).  

Les paraules clau utilitzades per a la recerca d’articles van ser: mental health, early 

childhood, partner violence exposure i domestic violence exposure. Es van utilitzar els 

següents descriptors en Ciències de la Salut (DeCS): Mental Health, Early Childhood, 

Violence Against Women (Taula 1). 

Taula 1. Descriptors i paraules clau 

Descriptor Paraula clau 

Mental health Mental health 

Early childhood Early childhood 

Violence against women Partner violence exposure 

Domestic violence exposure 

 

La recerca es va dur a terme en el període comprès entre el 22 de gener i el 28 de gener 

de 2016.  

 

5.2. Criteris de selecció  

D’entre tots els articles trobats a les bases de dades, la recerca es va dur a terme segons 

els següents criteris: 

 Criteris d’inclusió:  

 Articles que tinguin per objecte d’estudi menors que haguessin estat o estassin 

exposats a violència de gènere. 
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 Estudis que avaluïn variables relacionades amb la salut mental infantil. 

 Estudis que es centrin en violència de gènere o violència en la parella.  

 Articles publicats en revistes de reconeguda valia bibliomètrica.  

 

 Criteris d’exclusió:  

 Articles el resum dels quals no respongui als objectius del present treball. 

 Articles que tinguin per objecte d’estudi fills de pares i mares amb 

psicopatologies. Aquest criteri d’exclusió s’aplica degut a que la psicopatologia 

dels pares/mares podria afectar a la salut mental dels fills/es, pel que no es podria 

observar amb claredat si els efectes sobre la salut mental infantil es deriven de la 

psicopatologia dels progenitors o de l’exposició a la violència de gènere.  

 Articles als quals no es tingui accés a text complet a través de les bases de dades 

de la biblioteca de la UIB.  

 

Es van establir els límits següents: 

 Articles que estiguin en castellà, català o anglès. 

 Estudis realitzats en els últims deu anys.  

 

5.3. Recerca bibliogràfica 

A continuació es presenta el diagrama de flux que descriu tot el procés de recerca 

sistemàtica realitzada, des de la identificació inicial dels articles i estudis potencialment 

rellevants fins a la selecció definitiva d’aquests.  
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Figura 2. Diagrama de flux del procés de recerca sistemàtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTATS 

Els resultats obtinguts a través de la lectura crítica de les evidències científiques trobades 

a la recerca bibliogràfica s’organitzen en funció dels objectius proposats en el present 

document. S’ha observat que les diferències entre els nens/es exposats a violència de 

gènere durant la infància i els nens/es que no hi han estat exposats són notòries. El 

testimoniatge de la violència de gènere durant els anys d’infantesa provoca conseqüències 

Recerca inicial 

 Dialnet (n=11) 
 PubMed (n=31) 
 ScienceDirect (n=24) 
 EBSCOhost (n=114) 
 Web of Science (n=8) 
 SCOPUS (n=26) 
 CSIC-CINDOC (n=17) 

 

Articles seleccionats per a 
l’avaluació (n=160) 

Exclosos perquè el resum no respon als 
objectius del treball (n=71) 

Articles seleccionats per a 
l’avaluació (n=92) 

Articles seleccionats per a 
l’avaluació (n=47) 

Exclosos per no tenir accés a text complet 
(n=68) 

Exclosos per estar repetits (n=45) 

Articles inclosos en la revisió 
sistemàtica N=39 

Exclosos per parlar de patologies 
psiquiàtriques dels pares/mares  (n=8) 
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a curt i a llarg termini en totes les àrees de desenvolupament: a nivell físic, emocional, 

conductual, cognitiu i social. A més, es poden observar evidències diferenciades per 

gènere i per edat. A l’annex d’aquest treball es pot trobar un resum dels principals 

resultats de les evidències científiques analitzades.  

 

6.1. Investigacions que han trobat diferències en la salut mental de nens/es exposats 

a violència de gènere i de nens/es no exposats 

Diversos dels estudis analitzats han centrat la seva línia d’investigació en la comparació 

de nens/es exposats a violència de gènere i de nens/es no exposats. Per la seva importància 

científica, en aquest apartat es ressalten aquelles investigacions que, utilitzant un grup 

experimental format per infants que han estat exposats a violència de gènere, i comparant-

lo amb un grup de control format per infants que no hi ha estat exposats, han obtingut i 

observat, entre ambdós grups, diferències estadísticament significatives en la salut mental 

(Taula 2).  

Taula 2. Estudis que han trobat evidències en l’exposició de nens/es a violència de gènere i nivell 

d’impacte 

 Nivell 

 

Investigacions 

Fí
sic

 

Em
oc

io
na

l 

C
on

du
ct

ua
l 

C
og

ni
tiu

 

So
ci

al
 

Gosh, Harris, Van Horn & Lieberman (2011)      

Roustit, Renahy, Lesieur, Parizot & Chauvin (2009)      

Bellis et al. (2014)      

Dube et al. (2009)      

Carpenter & Stacks (2009)      

Bogat, DeJonghe, Levendosky, Davidson & Von Eye (2006)      

Graham, Gruber, Howell & Girz (2009)      

Lamers, Willemen & Visser (2012)      

Godbout, Dutton, Lussier & Sabourin (2009)      

Lepistö, Luukkaala & Paavilainen (2011)      

Fantuzzo & Fusco (2007)      

Ybarra, Wilkens & Lieberman (2007)      

Mejía, Kliewer & Williams (2006)      

Ghasemi (2009)      

Lamers, Schipper & Oosterman (2012)      

Almeida, Abrunhosa & Sani (2008)      
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6.2.Conseqüències de l’exposició a violència de gènere a curt termini 

 Conseqüències físiques/bio-fisiològiques 

Els nens/es que han estat testimonis d’episodis de violència de gènere presenten més 

problemes relacionats amb la salut física. Diversos autors/es (Benítez, 2013; Carpenter & 

Stacks, 2009; Ramos & García, 2011; Lamers, Willemen & Visser, 2012) coincideixen 

en una sèrie d’afectacions: trastorns de la conducta alimentària, tals com menjar molt poc 

o en excés, sobrepès o obesitat, restrenyiment, nàusees o vòmits; alteracions del son, tals 

com dificultat per dormir, cansament, insomni, malsons, somnambulisme, nens/es que 

mullen el llit, por a dormir sol/a, temors nocturns; i problemes amb el control dels 

esfínters.  

En els infants exposats a violència de gènere s’observa més presència de símptomes 

psicosomàtics (Alcántara, López, Castro & López, 2013; Ghasemi, 2009; Lamers 

Schipper & Oosterman, 2012; Ramos & García, 2011; Tárraga, Mateos, Sanz, Pastor & 

Fernández, 2015). Això es deu, tal vegada, a que aquests infants presenten més problemes 

a nivell psicològic, que els portaria a somatitzar més i a tenir més dificultats a nivell 

fisiològic (Ghasemi, 2009).  

En una investigació duta a terme per Roberts, Huang, Crusto i Kaufman (2014), es va 

observar que els nens/es que havien estat exposats a violència de gènere presentaven 

asma, al·lèrgies, otitis i problemes gastrointestinals de forma més habitual que infants no 

exposats. A més, els autors van observar que els infants exposats tenien tres vegades més 

probabilitats d’haver visitat recentment els serveis d’urgències i/o de pediatria, i d’haver 

necessitat medicació per problemes de salut física.  

L’estrès és un factor que desencadena diverses conseqüències en tots els nivells de 

desenvolupament. Seguint a Carpenter i Stacks (2009), l’exposició crònica a l’estrès, 

associada a l’exposició contínua a situacions de violència, genera en els infants un 

augment en els nivells de les hormones de l’estrès, com el cortisol, l’epinefrina i la 

norepinefrina. Tal i com afirmen els autors anteriors, alts nivells crònics d’aquestes 

hormones estan associats amb danys neurològics, una disminució del volum de 

l’hipocamp i danys en el sistema límbic i en la regió frontal del cervell. D’igual manera, 

Yount, DiGirolamo i Ramakrishnan (2011) afirmen, en la seva investigació, que l’estrès 

crònic en la infància pot ocasionar retards en l’alliberament de l’energia, així com retards 
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en l’activitat metabòlica, l’activitat immunològica, la maduració sexual, la funció 

reproductiva i el creixement físic. Aquests autors van observar que els nens/es que havien 

estat exposats a violència de gènere mostraven una major freqüència cardíaca, majors 

nivells d’aminoàcids en el plasma, major nivell d’activitat del sistema nerviós 

parasimpàtic, major angoixa, pressió arterial alta i més probabilitats de patir problemes 

de tiroides.  

Altres conseqüències a nivell físic observades en les investigacions revisades són: manca 

de respostes típiques als adults (per exemple, tendència a evitar el contacte ocular, 

demostrar poc interès per la veu humana, absència de resposta social a les emocions), 

augment de l’excitació, exageració de la resposta a les dificultats, sobresalts sense motiu 

aparent (Carpenter & Stacks, 2009), hipervigilància (Lepistö, Luukkaala & Paavilainen, 

2011), hipersensibilitat i alteracions en l’activitat elèctrica de la pell (Ramos & García, 

2011).  

Per altra banda, tal i com afirma Coohey (2007), s’estima que una quarta part dels nens/es 

que són testimonis de violència entre els pares resulten ferits de forma lleu degut a intents 

de defensar a la víctima o a aturar l’atac de l’agressor. A més, la cara més cruenta de 

l’exposició dels infants a violència de gènere tal vegada sigui la mort de menors a mans 

dels agressors, per exemple, per venjança del perpetuador envers la víctima (mare).  

 

 Conseqüències emocionals 

A nivell emocional, l’exposició de menors a violència de gènere comporta greus 

conseqüències per al seu ajustament. Les més freqüents observades en les investigacions 

revisades són:  

 Síndrome de Trastorn d’Estrès Posttraumàtic (TEPT) (Bogat, DeJonghe, Levendosky, 

Davidson & Von Eye, 2006; Devaney, 2009; Ghasemi, 2009; Gosh, Harris, Van Horn 

& Lieberman, 2011; Graham, Gruber, Howell & Girz, 2009; Lamers, Willemen & 

Visser, 2012; Maholmes & Prinz, 2009; Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014; 

Nguyen, Edleson & Kimball, 2012; Olaya, Tarragona, De la Osa & Ezpeleta, 2008; 

Ramos & García, 2011; Waldman, Bundy & Katz, 2015). Els infants poden patir 

reexperimentació de la situació de violència com a record persistent i angoixant de 

l’esdeveniment (Kolar & Davey, 2007; Carpenter & Stacks, 2009), que es manifesta 
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de diverses maneres: malsons, fòbies, fort desig d’evitar situacions associades amb el 

trauma, apatia, manca de regulació emocional, sobresalts continus sense motiu 

aparent, hipervigilància (Kolar & Davey, 2007; Benítez, 2013), trastorns dissociatius 

i manca d’habilitats per al joc (Carpenter & Stacks, 2009). La freqüència i la severitat 

i/o gravetat dels episodis de violència de gènere està directament relacionat amb el 

nombre de símptomes de TEPT en els nens/es exposats (Bogat et al., 2006).  

 Trastorns d’internalització (Alcántara et al., 2013; Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008; 

Bowyer, Swanston & Vetere, 2013; Carpenter & Stacks, 2009; De la Osa, Ezpeleta, 

Granero, Olaya & Doménech, 2011; De la Vega, De la Osa, Ezpeleta, Granero & 

Doménech, 2011; Devaney, 2009; Gosh et al., 2011; Graham et al., 2009; Moylan et 

al., 2010; Nguyen. Edleson & Kimball, 2012; Ramos & García, 2011; Roustit, 

Renahy, Lesieur, Parizot & Chauvin, 2009; Tárraga et al., 2015; Ybarra, Wilkens & 

Lieberman, 2007). Els nens/es que han estat testimonis de violència de gènere 

presenten ansietat, angoixa, depressió i inhibició. L’ansietat i la depressió esdevenen 

els comportaments d’internalització més freqüents. Seguint a Kolar i Davey (2007), 

l’ansietat es manifesta, bàsicament, a partir d’excessiva preocupació, atenció 

irracional pels detalls, malestar físic sense causes aparents, necessitat de seguretat 

freqüent, excessiva autoconsciència i queixes somàtiques. Per altra banda, en els 

nens/es amb simptomatologia depressiva s’observa tristesa, manca d’interès en 

activitats o interaccions, cansament o manca d’energia, canvis en la gana i el pes, 

indecisió, dificultats per concentrar-se, desesperança i sentiment de culpa o inutilitat. 

A més, aquests infants poden autolesionar-se i tenir ideacions suïcides (Lamers, 

Schipper & Oosterman, 2012; Moylan et al., 2010). Segons Graham et al., (2009), els 

nens/es que es mostren deprimits com a conseqüència de l’exposició poden presenciar 

menor quantitat d’episodis de violència de gènere que els nens/es amb altres 

afectacions (símptomes de TEPT, ansietat, etc.), però tenen majors temors i 

preocupacions envers la seguretat de la mare.  

 Trastorns d’externalització (Carpenter & Stacks, 2009; De la Vega et al., 2011; 

Maholmes & Prinz, 2009; McDonald, Jouriles, Tart & Minze, 2009; Moylan et al., 

2010; Nguyen, Edleson & Kimball, 2012; Ramos & García, 2011). Els 

comportaments d’externalització es caracteritzen per l’agressió i la destrucció, amb 

presència de conductes violentes, desafiadores i amenaçadores. Els nens/es amb 

problemes d’externalització es mostren constantment irritables i enfadats. Tal i com 

afirmen Kolar i Davey (2007), aquests comportaments poden incloure: bregues amb 
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els companys/es, intimidació dels companys/es, hostilitat física i/o verbal cap a altres 

nens/es o cap als adults, fer cas omís de les regles de comportament i dany i/o 

destrucció de coses o objectes personals o aliens.  

 Problemes en la regulació i el processament emocional (Almeida, Abrunhosa & Sani, 

2008; Carpenter & Stacks, 2009; Coohey, 2007; Maholmes & Prinz, 2009; Mohamed, 

Carracedo & Herrera, 2014; Yount, DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011). Els nens/es 

que tenen problemes en la regulació i el processament emocional presenten dificultats 

a l’hora d’expressar i interpretar les emocions pròpies i alienes. Degut a aquesta 

incapacitat, sorgeixen sentiments de confusió, ràbia, tristesa, vergonya, por, culpa i 

frustració, que poden generar baixa autoestima, angoixa, ansietat, depressió i 

aïllament (Mohamed, Carracedo & Kerrera, 2014). Seguint a Carpenter i Stacks 

(2009), la interrupció de la regulació emocional desencadenaria una resposta 

d’hiperactivació, provocant en el nen/a una sèrie de conductes: rebequeries, plors que 

no es calmen amb els intents de confort, ira intensa o augment de la sensibilitat als 

senyals ambientals que estan relacionats amb el trauma (per exemple, front a una 

expressió facial d’enuig o un to de veu concret). A més, en la investigació duta a terme 

pels mateixos autors, es va observar que els nadons exposats a violència de gènere 

mostraven més expressions facials d’angoixa, el que suggereix que poden tenir una 

major sensibilitat al conflicte verbal dels adults i una disminució de la capacitat per 

regular les seves emocions (Carpenter & Stacks, 2009).  

 

 Conseqüències cognitives 

En la dimensió cognitiva, els nens/es que han estat exposats a violència de gènere 

presenten majors dificultats que els nens/es que no han estat exposats. Tal i com afirmen 

Carpenter i Stacks (2009), això podria deure’s a l’existència d’alts nivells permanents de 

les hormones de l’estrès, que causarien danys en el sistema límbic i en la regió frontal i, 

en conseqüència, provocarien deteriorament a nivell cognitiu. Aquest deteriorament es 

manifesta en: problemes de pensament (Alcántara et al., 2013; Devaney, 2009), 

problemes d’atenció (Benítez, 2013; Tárraga et al., 2015), problemes de concentració i 

de memòria (Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014), retràs en l’aprenentatge del 

llenguatge i en el desenvolupament verbal (Ramos & García, 2011), dificultats en 
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l’activitat mental (Yount, DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011) i retràs en el 

desenvolupament general (Kolar & Davey, 2007).  

Les afectacions a nivell cognitiu afecten directament a l’àmbit escolar. Els nens/es que 

han presenciat violència de gènere mostren baix rendiment acadèmic/escolar (Almeida, 

Abrunhosa & Sani, 2008; Atenciano, 2009; Benítez, 2013;  Ramos & García, 2011). A 

més, els infants exposats presenten puntuacions de quocient intel·lectual 8 punts per sota 

de nens/es no exposats (Kolar & Davey, 2007; Olaya et al., 2008), el que suggereix un 

baix rendiment en proves d’intel·ligència.  

 

 Conseqüències conductuals 

Les evidències científiques demostren que els infants que han presenciat violència de 

gènere presenten problemes i trastorns a nivell conductual (Devaney, 2009; Gosh et al., 

2011; Lamers, Schipper & Oosterman, 2012). Tot i que la majoria dels problemes 

conductuals més greus es manifesten a llarg termini, alguns d’ells es poden observar 

també a curt termini: agressivitat, comportament disruptiu, hostilitat, ira, retraïment 

(Alcántara et al., 2013; Carpenter & Stacks, 2009; Ghasemi, 2009; Tárraga et al., 2015), 

rebequeries, immaduresa (Ramos & García, 2011), dificultats per acceptar i complir 

normes (De la Osa et al., 2011), conductes abusives (Moylan et al., 2010), conductes de 

lluita (Graham et al., 2009), comportaments desafiants i amenaçadors  (McDonald et al., 

2009) i manca en l’autoregulació conductual i en l’autocontrol (Yount, DiGirolamo & 

Ramakrishnan, 2011).  

Sovint l’exposició a violència de gènere provoca un impacte psicobiològic irreversible en 

els nens/es. La ràbia sentida pels infants envers les circumstàncies dels conflictes a la llar 

es va estenent a altres àmbits, manifestant-se, sobretot, en l’escola. Així, el testimoniatge 

de violència de gènere està relacionat amb la conflictivitat a l’escola, comportaments 

violents envers els iguals i perpetuació d’assetjament escolar, especialment la intimidació 

(Atenciano, 2009; Lepistö, Luukkaala & Paavilainen, 2011).  

Els problemes conductuals anteriorment esmentats van acompanyats d’altres 

comportaments i/o actituds per part dels nens/es: inhibició en el joc, el nen/a pareix 

excessivament complaent (Benítez, 2013), insuficient empatia, habilitats socials 

escassament desenvolupades o adquirides, dificultats per interpretar el llenguatge no 
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verbal, actitud desconfiada (Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014), presència apàtica 

(Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008), falta de vitalitat i tendència a l’aïllament (Olaya et 

al., 2008). A més, tal i com afirmen Kolar i Davey (2007), es pot donar l’aparició 

d’hipervigilància en entorns no amenaçadors. Segons els autors, la hipervigilància sorgeix 

degut a una persistent necessitat de controlar les situacions i els comportaments dels 

demés, com a resultat del constant temor per a la seguretat d’un mateix i d’altres persones 

estimades. En conseqüència, els infants mostren una manca de llibertat per explorar i per 

experimentar, degut a la concentració en la pròpia seguretat i supervivència.  

Per altra banda, en diverses investigacions (Benítez, 2013; Coohey, 2007; Nguyen, 

Edleson & Kimball, 2012) s’afirma que pot aparèixer el que els autors han denominat 

“parentalització dels nens/es”. La “parentalització” consistiria en l’assumpció, per part 

dels nens/es, dels rols dels adults, assumint les responsabilitats d’aquests degut a la no 

disponibilitat de la víctima com a conseqüència de la violència de gènere o a la por a 

l’incompliment de les ordres de l’agressor (Coohey, 2007). Així, els infants compleixen 

el paper dels adults, esdevenint protectors de la mare o de germans/es menors (Benítez, 

2013), o fent tasques de la llar, que viuen com una obligació, pel que són més propensos 

a faltar a l’escola, tenir un baix rendiment acadèmic o presentar abandonament escolar 

primerenc (Nguyen, Edleson & Kimball, 2012).   

 

 Conseqüències socials 

L’exposició a violència de gènere durant la infància suposa serioses repercussions també 

a nivell social (Alcántara et al., 2013; Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014; Olaya et 

al., 2008). Tot i que la majoria d’elles, les més greus, es donen a llarg termini, també se’n 

poden observar a curt termini.  

En general, els nens/es que han estat testimonis de violència entre els pares poden 

presentar: conductes antisocials (Murrell, Christoff & Henning, 2007; Mejía, Kliewer & 

Williams, 2006), manca d’habilitats socials i deficient competència social (Tárraga et al., 

2015; Yount, DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011), problemes de socialització tals com 

aïllament o inseguretat (Atenciano, 2009; Benítez, 2013), retraïment, interpretació hostil 

de la conducta dels altres (Ramos & García, 2011), autopercepció negativa, vulnerabilitat 

social (Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008) i dificultats en la interacció i les relacions 

socials tant amb adults com amb iguals (Olaya et al., 2008; Ramos & García, 2011).  
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En la infància, les imatges mentals són una poderosa font d’aprenentatge (Almeida, 

Abrunhosa & Sani, 2008). Així, els nens/es que estan exposats a violència de gènere 

incorporen la violència en la seva representació del món, establint una imitació i sorgint 

la repetició de patrons agressius (Ramos & García, 2011). D’aquesta manera, els infants 

aprenen que la utilització de l’agressivitat pot canviar els comportaments i les actituds 

dels demés i, en conseqüència, utilitzen la violència com a tècnica de resolució de 

conflictes  (Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008).   

Es pot trobar un resum de les conseqüències de l’exposició a curt termini en la figura 3. 
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Figura 3. Conseqüències de l’exposició a curt termini més comunes 
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6.3. Conseqüències de l’exposició a violència de gènere a llarg termini 

 Conseqüències físiques/bio-fisiològiques 

Les conseqüències de l’exposició d’infants a violència de gènere a nivell físic a llarg 

termini, segons diversos autors (Benítez, 2013; Ramos & García, 2011; Yount, 

DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011), es caracteritzen, en general, pels símptomes 

regressius, tals com retràs en el creixement i en el pes i baixa alçada en l’adultesa.   

De manera més específica, en una investigació duta a terme per Dube et al. (2009), es va 

trobar que l’exposició a violència de gènere durant la infància predeia l’aparició de 

malalties autoimmunes en l’adultesa. Les malalties autoimmunes més comuns van ser: 

diabetis mellitus insulinodependents, artritis reumatoide, púrpura trombocitopènia 

immune, fibrosi pulmonar idiopàtica i lupus eritematós sistèmic. Segons els autors, les 

persones amb exposició a violència de gènere en la infància tenien un 70% més de 

probabilitats de patir malalties autoimmunes en l’adultesa.  

D’altra banda, en la investigació duta a terme per Mohamed, Carracedo i Herrera (2014), 

es va observar que l’exposició a violència de gènere durant la infància estava relacionada 

amb certes patologies en l’adultesa, com l’ictus, el càncer o algunes cardiopaties. Els 

autors afirmen que això podria ser resultat d’alteracions més complexes a nivell 

psicològic, emocional i cognitiu.  

De manera general, Lepistö, Luukkaala i Paavilainen (2011) van observar que les 

persones que durant la seva infantesa havien estat testimonis de violència de gènere tenien 

una pitjor percepció de la pròpia salut a l’edat adulta.  

 

 Conseqüències emocionals 

Els efectes més comuns de l’exposició de nens/es a violència de gènere en l’àrea 

emocional a llarg termini són: trastorns d’internalització, tals com ansietat, depressió, 

símptomes de TEPT i intents de suïcidi (Benítez, 2013; Murrell, Christoff & Henning, 

2007, Roustit et al., 2009; Van den Bosse & McGinn, 2009); trastorns d’externalització, 

habitualment agressivitat i problemes d’autocontrol (Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008); 

trastorns d’autoestima i problemes en l’expressió i identificació d’emocions (Ramos & 

García, 2011).  
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A més, alguns autors (Benítez, 2013; Godbout, Dutton, Lussier & Sabourin, 2009) 

coincideixen en què l’exposició durant la infància a violència de gènere provoca trastorns 

de vincle que es manifesten en l’adultesa: vincles afectius ansiosos i/o evitatius, rang 

afectiu restringit i dificultat en la gènesi de les relacions de vincle amb altres persones 

(per exemple, els propis fills/es).  

 

 Conseqüències cognitives 

Respecte al nivell cognitiu, les dificultats més freqüents a les que s’enfronten les persones 

que en la seva infància van estar exposades a violència de gènere són: hiperactivitat, 

dèficit en la capacitat d’atenció (De la Osa et al., 2011; Ramos & García, 2011), dèficit 

en la capacitat de concentració i problemes de memòria (Carpenter & Stacks, 2009; 

Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014).  

 

 Conseqüències conductuals 

A llarg termini, l’exposició d’infants a violència de gènere suposa greus conseqüències a 

nivell conductual:  

 Conductes autodestructives i nocives per a la salut: Els adolescents i els adults que 

han estat exposats a violència de gènere en la seva infància presenten més conductes 

nocives per a la salut (Bellis et al., 2014), tals com abús de tabac, alcohol i/o altres 

drogues (Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008; Bellis et al., 2014; Devaney, 2009: 

Mejía, Kliewer & Williams., 2006; Roustit et al., 2009).  

D’altra banda, en la investigació duta a terme per Lepistö, Luukkaala i Paavilainen 

(2011), els autors van observar que els adolescents que havien presenciat episodis de 

violència de gènere en la seva infància iniciaven l’activitat sexual més prest i 

mantenien més relacions sexuals de risc.  

 Agressivitat i conductes abusives: Les persones que van presenciar violència de 

gènere durant la infància tenen actituds més favorables al càstig físic i el consideren 

necessari en major mesura que les persones que no van estar exposades (Lepistö, 

Luukkaala & Paavilainen, 2011). També s’observa un increment de l’agressivitat 

(Atenciano, 2009; Mejía, Kliewer & Williams, 2006; Moylan et al., 2010), majors 

dificultats per controlar la ira (Van den Bosse & McGinn, 2009), dificultats per 
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respectar els límits (Ramos & García, 2011) i conductes més desafiants (Lepistö, 

Luukkaala & Paavilainen, 2011).  

 Conductes delictives: Segons diversos autors (Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008; 

Murrell, Christoff & Henning, 2007; Nguyen, Edleson & Kimball, 2012), hi ha una 

forta associació entre l’exposició a violència de gènere en la infantesa i la comissió 

de delictes en l’adolescència i l’adultesa. Tal i com afirmen Almeida, Abrunhosa & 

Sani (2008), això es deuria a les emocions negatives que s’han anat acumulant al llarg 

de la infància com a conseqüència de l’exposició a violència de gènere, que 

provocaria un augment de la frustració i la ràbia i donaria lloc, posteriorment, a la 

delinqüència. Segons els autors anteriors, els comportaments delictius tindrien com a 

objectiu disminuir les emocions negatives que s’han anat acumulant, resultant en la 

utilització d’estratègies menys eficaces per aconseguir el propi benestar.  

 

 Conseqüències socials 

A nivell social, la conseqüència més seriosa i més preocupant de l’exposició de nens/es a 

violència de gènere a llarg termini és el que els autors denominen transmissió 

transgeneracional de la violència de gènere (Benítez, 2013; Godbout et al., 2009; 

Moylan et al., 2010; Murrell, Christoff & Henning, 2007; Ramos & García, 2011; Roustit 

et al., 2009), que consisteix en la repetició de rols en les relacions de parella (Atenciano, 

2009), i que augmenta les probabilitats de que els nens/es que han estat testimonis de 

violència entre els pares esdevinguin, en l’adultesa, agressors o víctimes (McDonald et 

al., 2009; Nguyen, Edleson & Kimball, 2012).  

La transmissió de la violència de gènere de generació en generació es dona a través de 

l’aprenentatge per observació i per imitació: les persones aprenen i entenen que les 

relacions de desigualat i coerció estan legitimades, i utilitzen la violència com a 

instrument normalitzat per a la resolució de conflictes (Almeida, Abrunhosa & Sani, 

2008; Olaya et al., 2008). En la investigació duta a terme per Ramos i García (2011), les 

dones que havien estat testimonis de violència de gènere en la infància eren més 

propenses a emparellar-se amb homes violents. Per altra banda, els homes que havien 

estat exposats de petits exercien més violència sobre les seves parelles i sobre els seus 

fills.  
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Seguint als mateixos autors, la transmissió transgeneracional de la violència de gènere 

està determinada pels valors que la nostra societat segueix transmetent envers les 

relacions entre homes i dones. Els nens/es exposats són víctimes d’una interacció entre 

les pròpies experiències personals i la societat patriarcal (Ramos & García, 2011).  

Altres conseqüències a llarg termini en l’àmbit social són: problemes de socialització, 

trastorns d’empatia, manca d’habilitats socials (Ramos & García, 2011), major estrès 

familiar, males relacions pares-fills, separació o divorci (Roustit et al., 2009), dificultats 

per confiar en la gent, sensació de sentir-se intimidat/a pels homes, problemes en les 

relacions íntimes i/o sexuals amb els conjugues (Van den Bosse & McGinn, 2009), 

ansietat en les relacions de parella per temor a l’abandonament i evitació de la intimitat 

(Godbout et al., 2009).  

Es pot trobar un resum de les conseqüències de l’exposició a llarg termini a la figura 4.  
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Figura 4. Conseqüències de l’exposició a llarg termini més comunes   
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6.4. Conseqüències de l’exposició per gènere i per edat 

 Per gènere 

En la majoria d’investigacions que examinen la variable gènere en relació a la salut 

mental infantil i a l’exposició a violència de gènere s’hi observen diferències 

significatives entre nens i nenes (Taula 3). La diferència més notòria es dona en els 

trastorns d’internalització i externalització: les nenes/dones són més propenses a mostrar 

trastorns d’internalització, tals com baixa autoestima, angoixa, ansietat i simptomatologia 

depressiva, mentre que els nens/homes mostren, principalment, trastorns 

d’externalització, com agressivitat, delinqüència o ús de la violència (Almeida, 

Abrunhosa & Sani, 2008; Godbout et al., 2009; McDonald et al., 2009; Mohamed , 

Carracedo & Herrera, 2014; Moylan et al., 2010; Roustit et al., 2009).  

A més, en diverses investigacions (Alcántara et al., 2013; Lamers, Schipper & 

Oosterman, 2012) es va observar una major prevalença de símptomes de TEPT, 

problemes de pensament i problemes socials en nenes que en nens. D’altra banda, Roustit 

et al. (2009) van trobar que els homes que havien estat exposats a violència de gènere en 

la infància tenien un major risc de patir alcoholisme en l’adultesa que les dones.  

No obstant, en tres de les investigacions analitzades no es van trobar diferències 

significatives per gènere (Ghasemi, 2009; Graham et al., 2009; Ybarra, Wilkens & 

Lieberman, 2007).   

Taula 3. Conseqüències de l’exposició per gènere 

Nenes Nens 

 Trastorns d’internalització 
- Baixa autoestima 
- Ansietat 
- Angoixa 
- Depressió 

 Trastorns d’externalització 
- Agressivitat 
- Conductes delictives 
- Ús de violència 

 TEPT 
 Problemes de pensament 
 Problemes socials 

 Alcoholisme en l’adultesa 

 

 

 Per edat 

Al igual que per a la variable gènere, aquelles investigacions que analitzen la variable 

edat en relació a la salut mental infantil i l’exposició a violència de gènere exposen 
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diferències depenent de l’etapa evolutiva en la que es trobi l’infant en el moment de patir 

l’exposició (Taula 4).  

Els nens/es més petits/es (menors de sis anys) tenen més probabilitats d’estar exposats de 

forma directa (visualment) a les situacions de violència de gènere, pel que esdevé el grup 

d’edat més vulnerable (Benítez, 2013; Fantuzzo & Fusco, 2007; Lavergne et al., 2011). 

A més, diversos autors coincideixen en què l’impacte de l’exposició a violència de gènere 

en edats primerenques agreuja les conseqüències d’aquesta (Benítez, 2013; Roustit et al., 

2009) i pot arribar a comprometre molt seriosament el desenvolupament del cervell i del 

sistema nerviós (Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014).  

Les alteracions varien en funció de l’etapa evolutiva en la que es trobi l’infant:  

 Nens/es menors de 5 anys: Necessiten una cura, atenció i afecte que no poden ser 

respostos adequadament per les seves mares degut a la condició de víctima d’aquestes 

(Benítez, 2013). Aquests infants mostren irritabilitat excessiva, regressió en el 

llenguatge i el control d’esfínters, problemes de son (insomni, somnambulisme), 

estancament en el pes, trastorns d’alimentació, ansietat per separació, tristesa, 

dificultats en el desenvolupament normal de l’autoconfiança i de posteriors conductes 

d’exploració (relacionades amb l’autonomia) i símptomes de TEPT 

(reexperimentació repetida de l’esdeveniment traumàtic, evitació, augment de 

l’excitació, etc.) (Benítez, 2013; Olaya et al., 2008). A més, solen mostrar intensos 

sentiments de culpa degut a que veuen a la seva mare enfadada i/o trista i pensen que 

ells són els causants (Benítez, 2013).  

 Nens/es d’entre 6 i 12 anys: Posseeixen una major capacitat de raonament i control 

de les seves emocions. Tot i això, imiten els rols dels seus progenitors (Benítez, 2013) 

i poden presentar ansietat, depressió, pors, conductes agressives, símptomes de TEPT, 

baixa autoestima, dificultats per dormir, problemes de concentració i de rendiment 

escolar i dificultats per afrontar les peculiaritats de l’entorn (Benítez, 2013; Olaya et 

al., 2008). A més, la seva competència i funcionament social es veuen afectats (Olaya 

et al., 2008).  

 Adolescents: Tenen una major capacitat per extreure conclusions del que està succeint 

a la llar (Benítez, 2013). Poden presentar comportaments violents i delictius, amb 

comissió d’actes vandàlics, fugues de la llar, consum de substàncies i, fins i tot, 

conductes suïcides (Benítez, 2013; Olaya et al., 2008). L’exposició a violència de 
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gènere pot interferir en la formació de la personalitat, arribant, en ocasions, a ser freds 

i indiferents (Benítez, 2013). A més, tendeixen a justificar l’ús de la violència en les 

seves relacions amoroses (Olaya et al., 2008).  

Taula 4. Conseqüències de l’exposició per edat 

Primera infància (0-5 anys) Segona infància (6-12 anys) Adolescència (13-17 anys) 

 Irritabilitat 
 Regressió (llenguatge, 

control d’esfínters, 

creixement, exploració) 
 Trastorns d’alimentació i 

de la son 
 Símptomes de TEPT  

 Ansietat 
 Depressió 
 Agressivitat 
 Símptomes de TEPT 
 Baix rendiment escolar 
 Trastorns del son 
 Baixa competència social 

 Agressivitat 
 Conductes delictives 
 Consum de substàncies 
 Conductes suïcides  
 Ús de la violència en les 

relacions de parella 

 

 

 

7. DISCUSSIÓ 

Tot i que en els últims anys s’ha observat un apogeu dels estudis publicats sobre les 

conseqüències que per als/les menors suposa esdevenir testimonis de violència de gènere, 

la majoria de les investigacions s’han dut a terme en altres països, essent escassos, gairebé 

nuls, les realitzades a Espanya.  

Al llarg d’aquest apartat es descriuen els resultats generals trobats en el present treball, 

discutint i matisant aquells més significatius per a la pràctica professional.  

L’objectiu principal d’aquest treball ha consistit en explorar i conèixer una mica més de 

prop la relació existent entre l’exposició a la violència de gènere dels fills i filles de dones 

maltractades i les repercussions que dita exposició comporta sobre la seva salut mental. 

En aquest sentit, i de forma general, els resultats obtinguts indiquen que els nens i nenes 

exposats a violència de gènere presenten conseqüències rellevants en els distints nivells 

de la salut mental, i així ho indiquen les prevalences trobades. A continuació, es mostren 

els objectius plantejats amb les respectives discussions.  
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 Objectiu 1. Diferències en la salut mental entre nens/es exposats a violència de 

gènere i nens/es no exposats 

De les 39 investigacions analitzades, només 16 (Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008; Bellis 

et al., 2014; Bogat et al., 2006; Carpenter & Stacks, 2009; Dube et al., 2009; Fantuzzo & 

Fusco, 2007; Ghasemi, 2009; Godbout et al., 2009; Gosh et al., 2011; Graham et al., 2009; 

Lamers, Willemen & Visser, 2011; Lamers, Schipper & Oosterman, 2012; Lepistö, 

Luukkaala & Paavilainen, 2011; Mejía, Kliewer & Williams, 2006; Roustit et al., 2009; 

Ybarra, Wilkens & Lieberman, 2007) manifesten expressament que s’han trobat 

diferències significatives en la salut mental dels infants exposats i la salut mental dels 

infants no exposats, parlant els demés estudis directament de conseqüències, no 

especificant si es van trobar diferències o no.  

Els 16 estudis que afirmen l’existència de diferències van utilitzar, en les respectives 

investigacions, dos grups d’infants: un grup experimental, format per nens i nenes 

exposats a violència de gènere, i un grup de control, format per infants que no havien estat 

exposats. Les demés investigacions es limiten a incloure en les seves mostres infants 

exposats a violència de gènere, pel que no poden afirmar que hagin trobat diferències 

entre aquests i els no exposats, degut a que no compten amb un grup de comparació.  

En aquestes 16 investigacions hi predomina una mostra masculina. A més, la majoria s’ha 

dut a terme a Amèrica del Nord, tot i que també en trobem moltes realitzades a Europa. 

Cap d’elles ha estat realitzada al nostre país.  

En les 16 investigacions que manifesten l’existència de diferències també s’hi observa un 

ampli ventall d’afectacions observades en els grups experimentals com a conseqüència 

de l’exposició. Aquest aspecte es tractarà amb més detall en el següent apartat.  

 

 Objectiu 2. Conseqüències de l’exposició a violència de gènere 

Dels 39 estudis analitzats en la present investigació, 12 afirmen que els infants exposats 

a violència de gènere tenen repercussions que afecten a la seva salut física a curt termini. 

Les investigacions que han trobat les afectacions físiques més freqüents són de tipus 

quantitatiu, (Alcántara et al., 2013; Ghasemi, 2009; Lamers, Schipper & Oosterman, 

2012; Lamers, Willemen & Visser, 2012), amb excepció d’una (Tárraga et al., 2015), que 

va utilitzar metodologies quantitatives i qualitatives. Quatre dels estudis són revisions 
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teòriques (Benítez, 2013; Carpenter & Stacks, 2009; Ramos & García, 2011; Yount. 

DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011), pel que s’ha de tenir cura a l’hora d’hipotetitzar 

sobre interpretació de resultats.  

El fet de que totes aquestes investigacions utilitzin metodologies quantitatives amb 

aplicació transversal podria explicar l’obtenció en totes elles de resultats similars respecte 

a les afectacions físiques a curt termini.  

Pel que fa a les conseqüències a llarg termini, l’afectació més important observada en els 

estudis fa referència a símptomes regressius, tot i que no es pot especificar els tipus 

d’investigacions que es recullen en les diverses revisions ja que es tracta de revisions 

teòriques que, al igual que el present treball, combinen els resultats de molts estudis.  

Diversos estudis han trobat altres conseqüències físiques i/o bio-fisiològiques derivades 

de l’exposició a violència de gènere, tant a curt termini (Carpenter & Stacks, 2009; 

Coohey, 2007; Lepistö, Luukkaala i Paavilainen, 2011.; Roberts et al., 2014; Yount, 

DiGirolamo & Ramakrishnan, 2011) com a llarg termini (Dube et al., 2009; Mohamed, 

Carracedo & Herrera, 2014), però són resultats sense consens en les investigacions i per 

tant, no es pot afirmar que esdevinguin conseqüències generalitzables a la majoria 

d’infants que han estat exposats a violència de gènere.  

Respecte al nivell emocional, són molts els/les autors/es que coincideixen en la presència 

d’alts nivells d’afectacions com a conseqüència de l’exposició a la violència de gènere. 

Concretament 25 estudis hi ha trobat conseqüències a curt termini. D’aquests, 12 utilitzen 

una metodologia quantitativa, deu d’ells amb aplicació transversal  (Bogat et al., 2006; 

De la Osa et al., 2011; De la Vega et al., 2011; Ghasemi, 2009; Graham et al., 2009; 

Lamers, Schipper i Oosterman, 2012; Lamers, Willemen & Visser, 2012; McDonald et 

al., 2009; Olaya et al., 2008; Waldman, Bundy & Katz, 2015) i dos de caràcter 

longitudinal (Moylan et al., 2010; Roustit et al., 2009). Tan sols dos dels estudis van 

utilitzar una metodologia qualitativa, ambdós de caràcter transversal (Coohey, 2007; 

Bowyer, Swanston & Vetere, 2013). Curiosament aquests dos estudis no van obtenir 

resultats significatius en TEPT, però sí en trastorns d’internalització i externalització, tal 

vegada degut al tipus de metodologia utilitzada. Finalment, dues de les investigacions van 

utilitzar mètodes propis d’enfocaments quantitatius i qualitatius, una de caràcter 

transversal (Ybarra, Wilkens & Lieberman, 2007) i una de caràcter longitudinal (Gosh et 
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al., 2011), trobant ambdues resultats similars en quant als trastorns d’internalització. La 

resta d’estudis es centren en revisions teòriques.  

Pel que fa a les conseqüències observades a llarg termini, set són les investigacions que 

van observar afectacions, de les quals dues utilitzen metodologies quantitatives, una amb 

aplicació transversal (Murrell, Christoff & Henning, 2007) i una amb aplicació 

longitudinal (Roustit et al., 2009); i dues utilitzen metodologies qualitatives, ambdues 

amb aplicació transversal (Godbout et al., 2009; Van den Bosse & McGinn, 2009). La 

resta es tracta de revisions teòriques.  

En comparació amb els estudis que han trobat conseqüències a curt termini, són pocs els 

que n’observen a llarg termini. D’aquests últims, la majoria són revisions teòriques, tal 

vegada degut a que la recollida i la comparació d’investigacions que en elles es duu a 

terme permet ampliar la mirada sobre el fenomen, obtenint informació des de diverses 

vessants.  

Com s’observa, de les 39 investigacions aquí analitzades, en 32 d’elles s’hi observen 

resultats que apunten a conseqüències a nivell emocional, pel que aquesta suposaria, 

partint dels resultats aquí obtinguts, una de les majors afectacions que es troben en infants 

que han testimoniat la violència de gènere.  

En quant a les afectacions a nivell cognitiu, els resultats són més bé escassos en 

comparació a altres tipus d’afectacions. Concretament 11 investigacions (Alcántara et al., 

2013; Almeida, Abrunhosa & Sani, 2008; Atenciano, 2009; Benítez, 2013; Carpenter & 

Stacks, 2009; Devaney, 2009; Kolar & Davey, 2007; Mohamed, Carracedo & Herrera, 

2014; Olaya et al., 2008; Ramos & García, 2011; Tárraga et al., 2015) troben 

conseqüències cognitives tant a curt com a llarg termini, essent totes, excepte tres 

(Alcántara et al., 2013; Olaya et al., 2008; Tárraga et al., 2015), revisions teòriques. 

Aquests tres estudis utilitzen metodologies quantitatives i són de caràcter transversal. Els 

efectes a llarg termini de l’exposició són gairebé els mateixos que a curt termini: 

problemes de pensament, d’atenció, de concentració i de memòria, entre d’altres. Sembla 

lògic pensar que si un infant no adquireix, per exemple, les habilitats pròpies de 

concentració, al llarg del temps perdurin les dificultats per concentrar-se en les diverses 

tasques.  

Pel que fa a les conseqüències a nivell conductual, al igual que succeeix amb les 

emocionals, són múltiples les investigacions que han obtingut resultats en aquest àmbit. 
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Les conseqüències conductuals tenen origen en els trastorns d’externalització, pel que si 

és molt comú trobar aquest tipus de trastorn en infants que han estat testimonis de 

violència de gènere, és evident que les conseqüències a nivell conductual també seran 

nombroses.  

La majoria de problemes conductuals severs es presenten a llarg termini, però s’assenten 

en comportaments que podem observar ja des de la infància (agressivitat, violència, 

hostilitat, ira, manca d’autocontrol, etc.). Així, l’exposició a violència de gènere 

“condemna” als nens/es que la pateixen a esdevenir individus socialment poc desitjables 

en l’adultesa. Per altra banda, sembla lògic que si dins la llar estan constantment sotmesos 

a episodis de violència, aprenguin aquesta violència i actuïn en conseqüència, transferint-

la a tots els espais en que l’infant interactua.  

Totes les investigacions que han trobat problemes conductuals derivats de l’exposició a 

llarg termini segueixen metodologies quantitatives, predominant l’aplicació transversal i 

utilitzant, per tant, individus ja adults que en la infància havien patit exposició. La 

conseqüència observada més freqüentment és el manteniment de conductes nocives per a 

la salut, seguida de conductes delictives i, en última instància, agressivitat.  

Finalment, en quant a les conseqüències a nivell social, tant a curt com a llarg termini, les 

més destacables es centrarien en la manca d’habilitats socials, comunicatives i 

d’interpretació. No obstant, n’observem una que està per sobre, i que esdevé, si cap, molt 

pitjor que les anteriors: l’aprenentatge de la violència. Així, l’aprenentatge de la violència, 

entès com a conseqüència a curt termini, esdevé, a llarg termini, transmissió 

transgeneracional de la violència de gènere. Són molts els autors/es que coincideixen en 

aquesta troballa; concretament 13 investigacions (Alcántara et al., 2013; Almeida, 

Abrunhosa & Sani, 2008; Atenciano, 2009; Benítez, 2013; Godbout et al., 2009; 

McDonald et al., 2009; Mohamed, Carracedo & Herrera, 2014; Moylan et al., 2010; 

Murrer et al., 2009; Nguyen, Edleson & Kimball, 2012; Olaya et al., 2008; Ramos & 

García, 2011; Roustit et al., 2009) han trobat de forma específica la presència de 

transmissió de la violència de generació en generació com a conseqüència de l’exposició 

en la infància, fent-se evident, per la seva prevalença, la importància de la intervenció 

amb els/les menors que són testimonis de violència sobre les mares en la pròpia llar.  
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 Objectiu 3. Diferències per gènere i edat 

Pel que fa a les conseqüències per gènere, vuit són les investigacions que han trobat una 

diferència considerable entre nens i nenes. Així, aquests estudis afirmen que mentre que 

els nens presenten majors trastorns d’externalització (agressivitat, ús de la violència), les 

nenes són més propenses a patir problemes d’internalització (ansietat, depressió, baixa 

autoestima i autoconcepte). A més, en les investigacions dutes a terme per Alcántara et 

al. (2013) i Lamers, Schipper i Oosterman (2012) s’afirma que, en general, les nenes són 

les que pateixen més afectacions en comparació amb els nens patint la victimització en 

major mesura i essent, per tant, les més perjudicades.  

No obstant, tres de les investigacions analitzades no van trobar diferències significatives 

per gènere (Ghasemi, 2009; Graham et al., 2009; Ybarra, Wilkens & Lieberman, 2007). 

Aquestes tres investigacions van utilitzar una metodologia quantitativa amb aplicació 

transversal, tot i que no es poden treure conclusions d’aquesta dada degut a que algunes 

de les investigacions que sí van trobar diferències utilitzen la mateixa metodologia i 

aplicació.  

Tot i això, s’ha de tenir en compte que, curiosament, els tres estudis que no van trobar 

diferències significatives van utilitzar mostres molt petites (al voltant dels 50 participants) 

en comparació amb els estudis que sí van trobar diferències (no menys de 220 

participants). Així, les discrepàncies en els resultats podrien deure’s a la mida de la mostra 

utilitzada que, al ser més grossa, engloba molt més casos i permet més diversitat de 

resultats, menor error de mostreig i menors biaixos.  

En quant a les diferències per edat, només dos estudis en fan referència, essent un d’ells 

una revisió teòrica. Per aquest motiu no és possible fer gaires discussions sobre els 

resultats obtinguts. En ambdues investigacions (Benítez, 2013; Olaya et al., 2008) 

s’afirma que a més curta edat, major afectació. És a dir, tot i que les conseqüències poden 

ser les mateixes en totes les edats (des dels 0 fins als 18 anys), aquestes seran majors i 

afectaran en major mesura als infants menors de cinc anys. Això pot sorprendre, ja que 

existeix una forta creença, sobretot en la població general, de que als infants més petits 

no els afecta la violència perquè “no se’n adonen”, perquè encara no tenen la capacitat 

per distingir el que està bé del que està malament, i perquè encara no en són conscients.  
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Aquesta és una creença errònia, ja que la vivència de la violència, com s’ha vist al llarg 

d’aquest treball, repercuteix en totes les esferes del desenvolupament, essent més 

vulnerables els nadons i infants en edat preescolar degut a que estan en el seu màxim 

apogeu d’evolució i aprenentatge.  

 

Cal destacar dos aspectes que es creuen importants en aquesta revisió bibliogràfica. 

Per una banda, s’ha de tenir en compte que, llevat de les revisions teòriques (per motius 

evidents), tots les investigacions aquí analitzades han utilitzat en els respectius mètodes 

instruments baremats, fiables i vàlids, pel que compten amb una base sòlida que aporta 

confiabilitat i validesa als resultats obtinguts.  

Un segon aspecte que crida molt l’atenció és que en la majoria de les investigacions es 

van utilitzar mostres on hi predominen els nens (més homes en aquelles que es van dur a 

terme en població adulta). Tan sols en deu investigacions (Bellis et al., 2014; Bogat et al., 

2006; Bowyer, Swanston & Vetere, 2013; Ghosh et al., 2011; Godbout et al., 2009; 

Graham et al., 2009; Lamers, Schipper & Oosterman, 2012; Lepistö, Luukkaala & 

Paavilainen, 2011;  McDonald et al., 2009; Mejía, Kliewer & Williams, 2006) de les 39 

aquí analitzades la majoria dels/les participants pertanyien al gènere femení. Tot i 

predominar els nens en les mostres, curiosament els resultats obtinguts en els estudis que 

exposen les diferències per gènere apunten a que són les nenes les que presenten majors 

afectacions. Aquestes dades podrien fer pensar que, efectivament, tot i que són menys les 

nenes que estan exposades a violència de gènere, les repercussions que d’aquesta se’n 

deriven són pitjors per elles que no pas pels nens.  

  

 

 

8. CONCLUSIONS 

L’objectiu general del present treball consistia en determinar si existeixen diferències en 

la salut mental dels infants exposats a violència de gènere i la salut mental dels infants no 

exposats. D’acord als resultats obtinguts de l’anàlisi crítica a partir de la revisió 

bibliogràfica, es pot afirmar que sí existeixen diferències entre ambdós col·lectius 
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d’infants, presentant a més, els exposats, greus repercussions a diversos nivells en la salut 

mental (física/bio-fisiològica, emocional, cognitiva, conductual i social). A més, les 

consquències difereixen en funció del gènere i de l’edat dels infants exposats.  

Així, arribat aquest punt, resulta evident que en la violència de gènere “no hi ha una sola 

víctima” (Ayllón, Orjuela & Román, 2011). Amb tot el que aquí s’ha vist, sembla difícil 

sostenir la idea de que les nenes i els nens que viuen en llars on es dona violència contra 

les seves mares poden quedar al marge d’aquesta. Així, els fills i filles de les dones que 

pateixen violència de gènere són també víctimes d’aquesta violència, i han de ser valorats 

i atesos com a tals. El terme “víctima” no pretén aquí col·locar al nen/a com a subjecte 

passiu o disminuir la seva capacitat de resiliència i la seva habilitat per fer front a les 

conseqüències patides i a recuperar-se d’elles, sinó que, per contra, posa l’èmfasi en què 

aquests infants requereixen d’assistència i protecció, ja que el seu desenvolupament es 

veu afectat i els seus drets són vulnerats.  

En la Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions Unides (1989) s’afirma que el nen/a 

ha de tenir una protecció especial i disposar d’oportunitats i serveis, per a que pugui 

desenvoluparse física, mental i socialment de forma saludable, així com en condicions de 

pau, llibertat i dignitat, essent la consideració fonamental l’interès superior del nen/a. 

Quan l’infant creix en una família on existeix la violència de gènere, tots aquests drets es 

veuen vulnerats, vegent-se danyat, a més, el seu desenvolupament (Mohamed, Carracedo 

& Herrera, 2014; Orjuela & Horno, 2008).  

En la mateixa línia que Atenciano (2009), considero que tot i que la major part de 

professionals que treballen amb aquesta problemàtica coincideixen en tractar als infants 

com a víctimes, encara n’hi ha alguns, sobretot de l’àmbit judicial i policial, que es 

resisteixen a denominar-los com a tals, defensant que si no ha existit una victimització 

“directa” (en forma de maltractament físic, psicològic, sexual o negligència), la qualitat 

de vida del menor en l’àmbit familiar no pot ser qüestionada. Segons afirmen Ramos i 

García (2011), els/les professionals de l’àmbit social posen èmfasi en el fet que no és 

necessari que exiseixi una violència directa per a que el/la menor pateixi les seves 

conseqüències, i en les investigacions aquí realitzades es recolza aquesta afirmació.  

Sembla que la identificació de la violència de gènere com a fet relatiu a la privacitat de la 

família, que tant esforç ha costat enderrocar, segueix vigent quan es tracta de situar als 

infants en l’escenari, frenant la protecció a favor de protegir la relació paterno-filial, per 
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sobre de l’impacte que les agressions a la mare tenen en el desenvolupament dels fills/es, 

i les seves conseqüències tant a curt com a llarg termini.  

La percepció de la violència contra la dona com un fet relatiu a la parella, en lloc de a la 

família, no tan sols deixa als fills/es sense la protecció que els correspon, sinó que també 

invisibilitza el patiment dels familiars de la dona maltractada, col·lectius que en el nostre 

país no tenen intervencions ni suports específics (Atenciano, 2009). Així, ignorar que 

aquests infants exposats pateixen efectes i conseqüències derivades del maltractament 

vers les seves mares, suposa fer una passa enrere i tornar al mite de la violència de gènere 

com un problema en l’esfera privada.  

En aquest sentit, tot i que no existeix encara un consens en aquest àmbit, l’elaboració 

d’investigacions com les aquí analitzades suposen una primera passa per considerar la 

protecció integral dels infants en les situacions d’exposició a violència de gènere. No 

obstant, tal i com manifesten Orjuela i Horno (2008), per a que això sigui possible calen 

respostes institucionals eficaces per atendre al nen/a. Això suposa la necessitat de 

dissenyar i implementar intervencions de qualitat, partint de la base d’una adequada 

formació i capacitació dels/les professionals dels diversos àmbits d’intervenció, creant 

equips multidisciplinars que avaluïn i atenguin les necessitats dels infants de forma 

independent a l’atenció que reben les seves mares. A més, seria interessant capacitar 

també als/les professionals de sanitat i educació, com a observadors privilegiats per a la 

detecció d’aquestes situacions i de les seves conseqüències en els infants (Rosser, Surià 

& Villegas, 2014).  

La violència de gènere no és només un cop, un insult, una agressió sexual o l’aïllament 

de la víctima i dels seus fills/es, i els resultats obtinguts en el present treball ho confirmen, 

permetent observar la magnitud i la gravetat de les conseqüències de l’exposició dels 

menors a dita violència. Així, en aquest sentit, és necessari analitzar els problemes que 

presenten els infants exposats a violència de gènere, conèixer més a fons els complicats 

mecanismes que posen en pràctica en unes condicions de criança tan conflictives i 

doloroses, i utilitzar instruments adequats per poder comprendre les estratègies que posen 

en funcionament els fills i filles de les dones víctimes de violència de gènere per 

sobreviure al caos físic i emocional que suposa viure en aquesta “zona de guerra”.  
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ANNEX 

 

Resum dels articles revisats 

 Títol Autors i any Tipus d’estudi i objectius Resultats Conclusions Enllaç 

 

 

Traumatic and 
stressful events in 

early childhood: can 
treatment help those 

at highest risk? 

 
 
 
 

Gosh-Ippen, 
C., Harris, 

W.W., 
Van Horn, P., 
& Lieberman, 
A.F. (2011) 

Estudi quantitatiu i qualitatiu 
longitudinal 

 
- Analitzar en quina mesura la 
psicoteràpia conjunta de mares i 
fills en edat preescolar permet la 
recuperació d’aquests 
d’experiències traumàtiques i 

esdeveniments estressants.  
S’utilitza un grup format per 

mares i nens en edat preescolar 
exposats a violència de gènere, 
grup considerat d’alt risc, i un 
grup de mares i nens en edat 
preescolar considerat de baix 
risc. 

 
- Els nens exposats a violència de 
gènere van mostrar reduccions 
significatives dels símptomes 
depressius, trastorn d’estrès 

posttraumàtic i problemes de 
comportament respecte al grup de 
comparació.  
- Les mares dels nens exposats a 
violència de gènere també van 
mostrar una reducció dels 
símptomes de trastorn d’estrès 

posttraumàtic i una millora de 
l’autoeficàcia en la cura dels fills.   

Evidència de que treballar la 
relació materno-filial i aplicar la 
psicoteràpia conjunta en casos 
d’exposició a violència de 
gènere resulta efectiva per 
disminuir els símptomes 
depressius, el TEPT i els 
problemes conductuals dels 
nens.  
Els esdeveniments traumàtics en 
la primera infància augmenten el 
risc de patir trastorns 
conductuals i de tenir una mala 
salut física i mental en 
l’adolescència i l’adultesa.  

 
 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC3159839/  

 
 
 

Health, emergy 
department use, and 

early identification of 
Young children 

exposed to trauma 

 
 
 

Roberts, Y.H., 
Huang, C.Y., 
Crusto, C.A., 
& Kaufman, 
J.S. (2014) 

Estudi quantitatiu transversal 
 

- Descriure la prevalença de 
símptomes físics i problemes 
relacionats amb la salut en nens 
d’edat preescolar (0-5 anys) com 
a conseqüència de la vivència 
d’experiències traumàtiques. 
- Predir si els nens exposats a 
experiències traumàtiques són 
més propensos a veure’s afectats 

per problemes de salut. 

- El 72% de nens amb problemes 
de comportament havien patit 
almenys un tipus d’experiència 

traumàtica.  
- Un alt percentatge d’aquests nens 

(76’9%) també havien patit 

problemes de salut física 
recentment. 
- Els nens exposats a alts nivells 
d’experiències traumàtiques (4 o 

més) reportaven 3 vegades més 
probabilitats de patir problemes de 
salut física.  

La prevenció de l’exposició a 

situacions traumàtiques és 
difícil, però és essencial perquè 
les conseqüències negatives a 
curt i a llarg termini augmenten 
de forma molt important.  
L’aplicació de procediments en 
els serveis d’urgències per 

identificar i avaluar aquells 
infants exposats a experiències 
traumàtiques és essencial, ja que 
la identificació primerenca pot 
reduir l’impacte del trauma.  

 
 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC4004686/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159839/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159839/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159839/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004686/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004686/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004686/
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Exposure to 
interparental 
violence and 
psychosocial 

maladjustment in the 
adult life course: 

advocacy for early 
prevention 

 
 
 
 

Roustit, C., 
Renahy, E., 
Lesieur, S., 

Parizot, I., & 
Chauvin, P. 

(2009). 

 
Estudi de cohorts (quantitatiu 

longitudinal) 
 
- Investigar l’associació entre 

l’exposició a violència de gènere 
en la infància i la salut mental 
dels adults que, de nens, hi van 
estar exposats, a partir de cinc 
problemes de salut mental: 
depressió, violència conjugal, 
intents de suïcidi i abús i 
dependència de l’alcohol.   

Els adults exposats a violència de 
gènere o violència en la parella 
durant la seva infància tenien 
major risc d’inadaptació 

psicosocial: 
- Depressió: 1.44 (escala entre 
1.03-2.00) 
- Violència conjugal: 3.17 (escala 
entre 1.75-5.73) 
- Maltractament infantil: 4.75 
(escala entre 1.60-14.14) 
- Intents de suïcidi: 1.36 (escala 
entre 0.75 i 2.48) 
- Abús i dependència de l’alcohol: 

1.75 (escala entre 1.19-2.57) 

 
 
 
Les conseqüències en l’adultesa 

de l’exposició a violència de 

gènere en la infància, 
independentment d’altres formes 

de violència domèstica, 
condueix a majors i més intensos 
riscos psicosocials. En aquest 
estudi es veu l’exposició a 
violència de gènere com un tipus 
de maltractament infantil.  

 
 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2696641/  

 
 
 
 
 
 

The effects of child 
abuse and exposure 
to domestic violence 

on adolescent 
internalizing and 

externalizing 
behavior problems 

 
 
 
 
 
 

Moylan, C.A., 
Herrenkohl, 

T.I., Sousa, C., 
Tajima, E.A., 
Herrenkohl, 

R.C., & 
Russo, M.J. 

(2010) 

 
 
 
 
 

Estudi quantitatiu longitudinal 
 

- Investigar els efectes únics i 
combinats de l’abús infantil i de 

l’exposició a violència de gènere 

en la llar duran la infància.  
- Examinar com interactua el 
gènere amb l’abús infantil i 

l’exposició a violència de gènere 

en trastorns d’internalització i 

externalització dels adolescents.   

- Els adolescents que havien estat 
sotmesos a abús infantil,  exposats 
a violència de gènere en la 
infància, o a doble exposició (els 
dos alhora) tenien més 
normalitzades conductes abusives 
i de violència de gènere, en 
comparació amb adolescents no 
exposats.  
- No es van trobar diferències 
estadísticament significatives 
entre els nens amb doble exposició 
i els nens amb una única exposició 
(només abús o només exposició). 
- Les nenes mostraven més 
problemes d’internalització, 

mentre que els nens mostraven 
més problemes d’externalització. 
Tot i això, no es van trobar 
diferències significatives en 
conductes agressives i delictives 
per gènere.  

 
 
 
 
 
El maltractament infantil, 
l’exposició a violència de gènere 

i els dos en combinació (és a dir, 
la doble exposició) augmenta el 
risc de normalitzar i manifestar 
conductes similars en 
l’adolescència i l’adultesa. A 
més, es presenten problemes 
d’externalització i alguns 

d’internalització (ansietat i 

depressió).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2872483/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2696641/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2696641/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2696641/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872483/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872483/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872483/
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Adverse childhood 
experiences and 
associations with 
health-harming 

behaviours in young 
adults: surveys in 

eight eastern 
European countries 

 
 
 
Bellis, M.A., 
Hughes, K., 

Leckenby, N.,  
Jones, L., 
Baban, A., 

Kachaeva, M. 
... Terzic, N. 

(2014) 

 
Estudi quantitatiu transversal 

 
- Avaluar la relació entre 
experiències adverses en la 
infància (per exemple, abusos, 
abandonament, exposició a 
violència de gènere, consum de 
substàncies dels pares, 
empresonament dels pares) i els 
comportaments nocius per a la 
salut en una mostra de joves de 
vuit països d’Europa de l’Est.   
 

- El patiment d’una experiència 

augmentava la possibilitat de patir 
més experiències adverses durant 
la infància.  
- Es va observar una correlació 
significativa entre el nombre 
d’experiències adverses durant la 

infància i major nombre de 
comportaments i conductes 
nocives per a la salut.  
- L’exposició a violència de gènere 
durant la infància comportava 
major probabilitat d’abús de tabac, 

alcohol i altres drogues.  

Els individus amb una infància 
segura i una educació òptima 
presenten menys comportaments 
nocius durant l’adolescència i la 

joventut.  
Els programes de criança dels 
fills i de recolzament del 
desenvolupament infantil basats 
en l’evidència, així com el treball 

intersectorial i interdisciplinar 
ajuden a reduir els efectes del 
patiment d’experiències 

adverses en la infància.   

 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
25378755  

 
 
 
 
 
 

Cumulative 
childhood stress and 
autoimmune diseases 

in adults 

 
 
 
 

Dube, S.R., 
Fairweather, 
D., Pearson, 
W.S., Felitti, 

V.J., 
Anda, R.F., & 

Croft, J.B. 
(2009) 

 
 
 

Estudi quantitatiu longitudinal 
(estudi de cohorts) 

 
- Examinar si l’acumulació 

d’experiències traumàtiques 
durant la infància degut a 
situacions de greu disfunció en la 
llar augmenta el risc de 
desenvolupar malalties 
autoimmunes a l’adultesa.  

- Les malalties autoimmunes es 
van incrementar en les persones 
que havien patit almenys una 
experiència traumàtica en la 
infància. 
- En comparació amb les persones 
que no havien patit cap 
experiència traumàtica, les 
persones amb dues o més 
experiències traumàtiques tenien 
un 70% més de possibilitats de ser 
hospitalitzats per malalties 
autoimmunes.  
- Les dones d’entre 19 i 64 anys 

tenien un 50% més de possibilitats 
de ser hospitalitzades per malalties 
autoimmunes que els homes.  

 
 
En els adults que durant la 
infància han estat sotmesos a 
experiències traumàtiques 
augmenten les possibilitats 
d’hospitalització amb 

diagnòstics de malalties 
autoimmunes.  
Aquests resultats coincideixen 
amb estudis biològics recents 
que afirmen que l’impacte de 
l’estrès durant els primers anys 

de vida pot desembocar en 
futures respostes inflamatòries.    

 
 
 
 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
19188532  

 
 
 

Differential effects of 
psychological 

maltreatment on 
children of mothers 

 
 
 

De la Vega, 
A., 

De la Osa, N., 
Ezpeleta, L., 

 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 

- Explorar els resultats adversos 
dels diferents tipus de 
maltractament psicològic infantil 

- El menyspreu va ser el subtipus 
de maltractament psicològic que 
més afectava als nens, associant-se 
amb problemes d’internalització i 

externalització.  
- L’exposició a violència de gènere 

va augmentar específicament el 

 
La importància de tenir en 
compte el maltractament 
psicològic a la infància és vital 
per comprendre plenament els 
problemes associats amb la salut 
mental infantil i en el disseny de 

 
 
 
 
http://www.science
direct.com/science/a

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25378755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25378755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25378755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411001463
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411001463
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exposed to intimate 
partner violence 

Granero, R., & 
Domènech, 
J.M. (2011) 

per a la salut mental i el 
desenvolupament de nens que 
estan exposats a violència de 
gènere.    
 

risc de patir problemes 
d’internalització, psicopatologies i 

deteriorament de la zona 
emocional.  
- L’amenaça no es va associar 
significativament amb un major 
nombre de psicopatologies dels 
nens.  

programes de prevenció 
eficaços.  
L’exposició d’infants a violència 

de gènere ha de ser considerada 
un tipus de maltractament 
psicològic infantil.  

rticle/pii/S01452134
11001463  

 
 
 

Developmental 
effects of exposure to 

intimate partner 
violence in early 

childhood: a review 
of the literature 

 
 
 
 
 

Carpenter, 
G.L., & 

Stacks, A.M. 
(2009) 

Revisió de la literatura 
 

- Estudiar el desenvolupament 
socioemocional i el 
desenvolupament fisiològic/ 
neurològic típic en la primera 
infància per determinar 
l’impacte que té l’exposició a 

violència de gènere en l’òptim 

desenvolupament dels infants.  
- Confirmar la importància de la 
detecció primerenca de la 
violència de gènere per a 
millorar el benestar infantil.  
 

   
 
 
 
http://www.science
direct.com/science/a
rticle/pii/S01907409
09000644  

 
 
 
 
 
 

Trauma symptoms 
among infants 

exposed to intimate 
partner violence 

 
 
 
 
 
Bogat, G.A., 

DeJonghe, E., 
Levendosky, 

A.A., 
Davidson, 

W.S., & Von 
Eye, A. (2006) 

 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 

- Determinar si els nadons tenen 
una resposta traumàtica al 
testimoniatge de situacions de 
violència de gènere a partir de 
dues preguntes: 
a)Estan relacionats els 
símptomes de TEPT dels nadons 
amb el seu temperament i amb 
l’estrès de la mare? 
b)La severitat de la violència 
modera la intensitat del trauma? 

- Els infants amb exposició a 
violència de gènere severa 
presentaven més símptomes de 
TEPT que aquells amb exposició a 
violència de gènere moderada.  
- Els símptomes de TEPT de les 
mares estaven relacionats amb els 
símptomes de TEPT dels nens en 
els casos de violència de gènere 
severa.  
- El temperament dels nadons no 
va predir símptomes de TEPT.  
- Les mares eren més propenses a 
informar que les seves filles 
havien estat testimonis de 

 
 
 
Els nadons menors d’un any 

d’edat poden presentar 
símptomes de TEPT com a 
resultat de presenciar situacions 
de violència de gènere.  
Les intervencions per a mares i 
famílies que pateixen violència 
de gènere han de tenir en compte 
la intensitat i la severitat dels 
episodis de violència per 
treballar amb infants.  

 
 
 
 
 
http://www.science
direct.com/science/a
rticle/pii/S01452134
06000081  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411001463
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411001463
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740909000644
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740909000644
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740909000644
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740909000644
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213406000081
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213406000081
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213406000081
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213406000081
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violència de gènere que no les 
mares de nens.  

 
 

Children’s 

adjustment problems 
in families 

characterized by 
men’s severe 

violence toward 
women: Does other 

family violence 
matter? 

 
 
 
 

McDonald, R., 
Jouriles, E.N., 
Tart, C.D., & 
Minze, L.C. 

(2009) 

 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 

-Examinar si els fills de famílies 
que es caracteritzen per la 
presencia de violència de gènere 
severa i que, per tant, hi estan 
exposats, presenten problemes 
d’inadaptació.  

 
 
- Els infants exposats a violència 
de gènere severa presentaven alts 
nivells d’inadaptació i de 

comportaments amenaçadors.  
- Les conductes amenaçadores 
eren més freqüents en nens que en 
nenes.  
- Els problemes d’externalització 

eren més freqüents en nens que en 
nenes.  

L’exposició dels infants a 
violència de gènere severa 
suposa l’aparició de problemes 

d’inadaptació, conductuals i de 
comportament.  
Aquests problemes 
s’intensifiquen quan, a més de 
l’exposició a violència de 

gènere, els nens estan sotmesos a 
altres formes de violència a la 
llar (per exemple, maltractament 
infantil, abús o negligència 
envers els fills).  
 

 
 
 
http://www.science
direct.com/science/a
rticle/pii/S01452134
09000222  

 
 
 
 

Factors 
discriminating 

among profiles of 
resilience and 

psychopatology in 
children exposed to 

intimate partner 
violence (IPV) 

 
 
 
 
 

Graham-
Bermann, 

S.A., Gruber, 
G., Howell, K. 
H., & Girz, L. 

(2009) 

 
Estudi quantitatiu transversal 

 
- Examinar l’ajustament social i 

emocional de nens i nenes de 
famílies amb diferents nivells de 
violència de gènere utilitzant el 
model de factors de risc i de 
protecció. 
- Avaluar les variables 
relacionades amb els nens, les 
mares i el funcionament familiar 
per crear els perfils que 
diferencien els nens que tenen 
problemes d’ajustament amb els 

que tenen capacitat de 
recuperació (resiliència).  

- Un alt percentatge de mares 
presentava símptomes de TEPT.  
- La majoria de les famílies es 
caracteritzaven per ser 
disfuncionals, amb un nivell de 
funcionament pobre.  
- Tant en nens com en nenes es van 
trobar més problemes 
d’internalització que 

d’externalització.  
- Es van trobar quatre perfils de 
nens: nens amb problemes severs 
(24%), nens amb conductes de 
lluita (45%), nens amb 
simptomatologia depressiva 
(11%) i nens resilients amb alta 
competència i problemes lleus 
d’ajustament (20%).  

 
 
Els factors relacionats amb el 
nen, la mare i la família 
distingeixen perfils diferents 
d’ajustaments en els nens 

exposats a violència de gènere. 
Els nens resilients estan menys 
exposats, tenen menys pors i 
preocupacions, i mares amb una 
millor salut mental i més 
habilitats, el que suggereix vies 
per a la intervenció amb la 
població menys resilient i les 
seves mares.  

 
 
 
 
 
http://www.science
direct.com/science/a
rticle/pii/S01452134
09001665  

 
 
 
 

 

 

 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 

- Els infants testimonis de 
violència de gènere també havien 
patit altres experiències 

 
 
 

 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213409000222
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213409000222
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213409000222
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Adverse childhood 
experiences of 

referred children to 
intimate partner 

violence: 
consequences for 
their wellbeing 

Lamers-
Winkelman, 

F., Willemen, 
A., & Visser, 

M. (2012) 

-Investigar la manera com 
l’exposició a violència de gènere 

i el patiment d’altres 

experiències adverses es 
relacionen amb problemes 
conductuals, problemes 
emocionals i símptomes de 
TEPT en aquells nens que són 
testimonis de violència de 
gènere.  

traumàtiques (abús, disfunció 
familiar, abandonament).  
- Els nens exposats a violència de 
gènere van puntuar per sobre de la 
mitjana en els tres ítems 
(problemes conductuals, 
problemes emocionals i 
símptomes de TEPT) .  
- Es va observar una limitada 
relació entre les experiències 
adverses addicionals i els 
problemes conductuals, 
emocionals i símptomes de TEPT, 
esdevenint l’exposició a violència 

de gènere la causa principal 
d’aquests.  

Els nens testimonis de violència 
de gènere també van estar 
exposats a altres situacions 
adverses. En la mostra utilitzada 
en aquest estudi, les experiències 
adverses patides a més de 
l’exposició a violència de gènere 

condicionen la salut mental dels 
infants exposats.  

 
 
http://www.science
direct.com/science/a
rticle/pii/S01452134
11003061  

 
 
 

Honour our voices: a 
strengths-based 

approach to 
supporting children 
exposed to domestic 

violence 

 
 
 
 

Nguyen, H.T., 
Edleson, J.L., 
& Kimball, E. 

(2012) 

Revisió de la literatura 
 

- Presentar pràctiques 
prometedores en la intervenció 
amb nens exposats a violència de 
gènere, a partir de les 
conclusions extretes d’un 

congrés en el que hi van 
participar professionals i 
persones que havien estat 
testimonis de violència de gènere 
durant la seva infància, així com 
a través d’una revisió de la 

literatura.  

  http://0-
web.b.ebscohost.co
m.llull.uib.es/ehost/
detail/detail?sid=ca
770736-01bb-46a2-
9d37-
940b50662b5b%40s
essionmgr113&vid=
0&hid=118&bdata=
Jmxhbmc9ZXMmc
2l0ZT1laG9zdC1sa
XZl#AN=85755119
&db=aph  

 
 
 
 

Children’s exposure 

to domestic violence: 
holding men to 

account 

 
 
 
 
 

Devaney, J. 
(2009) 

 
 

Revisió de la literatura 
 
- Oferir propostes per millorar la 
situació dels nens exposats a 
violència de gènere i les seves 
mares, víctimes directes, a partir 

  http://0-
web.b.ebscohost.co
m.llull.uib.es/ehost/
detail/detail?sid=c8
9c1f9e-80c1-48ad-
a912-
e4351bc56851%40s
essionmgr112&vid=

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411003061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411003061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411003061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411003061
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=ca770736-01bb-46a2-9d37-940b50662b5b%40sessionmgr113&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=85755119&db=aph
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de l’apoderament de la dona i de 
l’adequada actuació 
professional.  

0&hid=118&bdata=
Jmxhbmc9ZXMmc
2l0ZT1laG9zdC1sa
XZl#db=aph&AN=
45694504  

 
 
 
 
 
 
 

Early exposure to 
violence, domestic 

violence, attachment 
representations, and 

marital ajustment 

 
 
 
 
 
 
 

Godbout, N., 
Dutton, D., 

Lussier, Y., & 
Sabourin, S. 

(2009) 

 
 

Estudi qualitatiu transversal 
 

- Comprendre la relació empírica 
entre l’exposició primerenca a 

violència de gènere i les 
conductes violentes i abusives 
posteriors.  
- Examinar el grau en què 
l’exposició a violència de gènere 

durant la infància dona lloc a 
violència de gènere en 
l’adultesa, tant directa com 
indirectament (com a 
conseqüència d’un vincle afectiu 

insegur).  
- Avaluar l’eficàcia d’un model 

de mediació integradora 
utilitzant la parella com a unitat 
analítica.  

- L’exposició a violència de gènere 

i el maltractament psicològic en la 
infància estava relacionat amb la 
violència de gènere en l’adultesa 

(esdevenir agressor o víctima).  
- Les persones que a la infància 
havien estat testimonis de 
violència de gènere presentaven 
trastorns de vincle insegurs 
(majoritàriament ansiosos i 
evitatius) que esdevenien causants 
de la violència de gènere en 
l’adultesa.  
- Tant les dones com els homes 
que havien estat testimonis de 
violència de gènere psicològica en 
la infància presentaven trastorns 
de vincle de tipus evitatiu.  
- Els homes que havien estat 
exposats a violència de gènere 
física en la infància eren més 
propensos a agredir físicament a 
les seves parelles.   

 
 
L’exposició a violència de 

gènere durant la infància suposa 
visions alterades de la figura de 
vincle i no permet un adequat 
ajustament emocional. Això 
provoca que en l’adultesa, en el 

si de les relacions amoroses, es 
doni violència de gènere, 
agredint o esdevenint víctima.  
Els resultats posen de manifest 
que la importància que li donen 
els adults que de nens van 
presenciar violència de gènere a 
l’abandonament, a l’ansietat per 

separació i a l’evitació de la 

intimitat poden esdevenir factors 
claus per a que es doni violència 
de gènere i desajustament en la 
parella.  
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Child welfare 
professional’s 

experiences of 
childhood exposure 
to domestic violence 

 
 
 
 
 

Van den 
Bosse, S., & 

McGinn, M.A. 
(2009) 

 
 

Estudi qualitatiu transversal 
 
- Explorar l’impacte de 

l’exposició infantil a la violència 

de parella i l’efectivitat de l’ús de 

tècniques d’intervenció a partir 
d’una mostra de professionals de 

benestar infantil que van ser 

- Tots els participats havien 
experimentat en algun moment de 
la seva adultesa problemes 
d’autoestima, depressió, 

símptomes de TEPT i ansietat, i 8 
d’ells havien estat amb tractaments 

psiquiàtrics.  
- 7 dels 12 participants van afirmar 
tenir problemes per confiar en la 

 
 
 
És important crear mètodes que 
ofereixin oportunitat als nens per 
parlar de les seves vides amb els 
professionals, a més de millorar 
les tècniques de detecció i crear 
intervencions centrades en la 
rehabilitació de l’agressor.  
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testimonis de violència de gènere 
en la infància.  

gent, manejar la ira i la sensació 
d’intimidació davant els homes.  
- 10 dels 12 participants havien 
rebut algun tipus de suport formal 
o intervenció en la seva infància.  

2l0ZT1laG9zdC1sa
XZl#AN=49717648
&db=aph  

 
 
 
 
 
 

Characteristics of 
domestic violence 

offenders: 
associations with 

childhood exposure 
to violence 

 
 
 
 
 
 
 

Murrell, A., 
Christoff, K., 

& Henning, K. 
(2007) 

 
 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 

 
- Examinar les diferències en la 
freqüència i la gravetat de la 
violència de gènere provocada 
per homes adults que van ser 
testimonis de violència de gènere 
en la infància i per homes que 
van patir abusos o 
maltractaments en la infància.  

- A mesura que augmentava el 
nivell d’exposició a violència de 

gènere en la infància, també 
augmentaven els delictes violents i 
els actes de violència de gènere en 
l’adultesa. 
- Els homes que havien patit 
abusos eren més violents que els 
homes que havien estat exposats a 
violència de gènere en la infància.  
- Els homes que havien estat 
exposats a violència de gènere en 
la infància mostraven més 
psicopatologies (antisocial, 
dependent, depressiu, narcisista i 
borderline) que els homes que 
havien estat abusats.  

 
Els nens exposats a violència de 
gènere presenten més problemes 
de conducta violenta com a 
adults, manifestant patrons de 
comportament abusiu.  
Les troballes recolzen la teoria 
del modelatge, pel que els homes 
que han estat testimonis de 
violència de gènere en la 
infància cometen delictes 
violents i actes de violència de 
gènere amb més freqüència i més 
greus. Per tant, es pot parlar de 
transmissió intergeneracional de 
la violència de gènere.  
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Witnessing and 
experiencing 

domestic violence: a 
descriptive study of 

adolescents 

 
 
 
 
 
 
 

Lepistö, S., 
Luukkaala, T., 
& Paavilainen, 

E. (2011) 

 
 
 
 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 
- Descriure les experiències 
d’exposició a diferents tipus de 

violència de gènere 
d’adolescents i comparar-les 
amb les associacions dels 
adolescents sobre diversos 
aspectes de la seva vida.  

- Els adolescents que havien estat 
exposats a violència de gènere 
tenien una pitjor percepció de la 
pròpia salut i menys satisfacció 
amb la vida.  
- Perpetuaven l’assetjament 

escolar, especialment la 
intimidació.  
- Les nenes eren més propenses 
que els nens a patir violència de 
gènere.  
- Els adolescents que havien estat 
testimonis de violència de gènere 
mostraven més conductes 
desafiadores envers els pares, 
iniciaven l’activitat sexual més 

 
 
 
 
Els càstigs corporals i el 
testimoniatge de violència de 
gènere són factors de risc per a la 
presència de violència domèstica 
més greu i abús sexual envers els 
fills. Els diferents tipus de 
violència de gènere tenen un 
efecte important en el benestar i 
en les conductes de risc dels 
adolescents, fins i tot aquelles 
formes més lleus de violència.  
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prest i amb menys precaucions, i 
tenien una actitud favorable envers 
el càstig físic, considerant-lo més 
necessari.   

 
 
 
 

Children’s direct 

exposure to types of 
domestic violence 

crime: a population-
based investigation 

 
 
 
 

Fantuzzo, J., 
& Fusco, R. 

(2007) 

 
 

Estudi quantitatiu longitudinal 
 
- Investigar la prevalença 
d’exposició sensorial directa a 
violència de gènere d’infants i el 

tipus d’aquesta violència en un 

municipi amb la policia com a 
principal agent de detecció.  
- Examinar els riscs associats a 
nens exposats a violència de 
gènere en comparació amb nens 
no exposats.  

-  El 81% de nens van patir 
exposició sensorial directa a la 
violència de gènere (només 
escoltar, només veure, escoltar i 
veure).  
- Els nens menors de 6 anys tenien 
més risc d’exposició. 
- Els nens amb alts nivells 
d’exposició sensorial directa es 

van relacionar amb els perfils 
d’agressors més inestables 

(consum de substàncies, ús 
d’armes).  
- La pobresa i la monomarentalitat 
suposaven factors de risc per a 
l’exposició infantil a violència de 

gènere.  

 
 
 
 
La detecció de les situacions de 
violència de gènere en les que els 
menors hi estan exposats és vital, 
degut a que la majoria d’aquests 

menors es troben en la primera 
infància. La col·laboració dels 
agents socials, sobretot de les 
autoritats, és fonamental per a la 
detecció.  
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The influence of 
domestic violence on 
preschooler behavior 

and functioning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ybarra, G., 
Wilkens, S., & 
Lieberman, A. 

(2007) 

 
 
 
 

Estudi quantitatiu i qualitatiu 
transversal 

 
- Determinar si l’exposició de 
nens a violència de gènere 
condueix a dèficits en els nivells 
de funcionament cognitiu i 
conductual, a partir de la 
comparació d’un grup de nens 

exposats i un grup de nens no 
exposats (3-5 anys) i les seves 
mares.  

- Els nens exposats a violència de 
gènere van tenir més baix 
coeficient intel·lectual i nivells 
menors d’habilitats verbals que els 

nens no exposats.  
- No es van trobar diferències 
significatives en el funcionament 
cognitiu.  
- Els nens exposats mostraven més 
conductes d’internalització que 

ens nens no exposats. No es van 
trobar diferències significatives en 
comportaments d’externalització.  
- No es van trobar diferències 
significatives per gènere en cap 
dels ítems.  

 
 
 
 
L’exposició a la violència de 

gènere provoca en els infants 
dèficits o complicacions a nivell 
psicològic i cognitiu. A més, 
degut a les repercussions 
psicològiques de la violència en 
les mares, aquestes tenen unes 
pautes de criança més ineficaces, 
i menors habilitats parentals, que 
repercuteix de forma directa en 
els fills, arribant a ser perjudicial 
per al seu òptim 
desenvolupament.   
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- Les mares víctimes de violència 
de gènere reportaven majors 
nivells d’angoixa i ansietat i, en 

conseqüència, menors habilitats de 
criança.   

 
 
 
 
 

What criteria do 
child protective 

services investigators 
use to substantiate 

exposure to domestic 
violence? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coohey, C. 
(2007) 

 
 
 

Estudi qualitatiu transversal 
 
- Examinar les situacions per les 
que passen els nens que són 
testimonis de violència de gènere 
a través del relat de les seves 
mares.  
- Determinar els criteris que 
segueixen els professionals dels 
serveis de protecció a la infància 
per identificar l’exposició de 

nens a violència de gènere.  

- Tots els nens mostraven 
problemes a nivell emocional.  
- La meitat dels nens va intentar 
defensar la seva mare durant una o 
més agressions.  
- Les mares que justificaven i 
protegien a l’agressor (la meitat 

dels casos) protegien menys als 
seus fills.  
- Un 25% dels nens va resultar ferit 
de forma lleu com a conseqüència 
de la violència entre els pares. 
- Els serveis de protecció a la 
infància només van intervenir en 
un 7% dels casos d’exposició de 

nens a violència de gènere, i en tots 
aquests casos els nens havien patit 
lesions lleus.  

 
 
 
 
Des d’aquest servei de protecció 

a la infància no s’intervenia 

suficient en els casos de 
violència de gènere en presència 
de menors. S’observa una altra 
prevalença de dones que 
justifiquen la violència patida i 
que, en conseqüència, 
protegeixen menys els seus fills.  

 
 
http://0-
web.b.ebscohost.co
m.llull.uib.es/ehost/
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Domestic violence 
exposure in 
colombian 

adolescents: 
pathways to violent 

and prosocial 
behavior. 

 
 
 
 

Mejia, R., 
Kliewer, W., 
& Williams, 

L. (2006) 

 
Estudi quantitatiu transversal 

 
- Examinar els efectes de 
l’exposició infantil a violència 

de gènere en una mostra 
d’adolescents que de nens hi van 

estar exposats, respecte a tres 
variables: consum de 
substàncies, impulsivitat, 
agressivitat i conducta antisocial.  

- En els adolescents que de nens 
havien estat exposats a violència 
de gènere es van observar més 
problemes d’agressivitat i 

comportaments antisocials.  
- La impulsivitat i el consum de 
substàncies jugaven un paper 
mediador entre l’exposició a 

violència de gènere i l’agressivitat, 

tenint els adolescents exposats 
menors capacitats per respondre de 
forma proactiva als demés.  
 

 
 
 
L’exposició a violència de 

gènere en la infància i la 
conducta antisocial estan 
relacionades de manera directa, 
afectant la primera en aspectes 
cognitius, conductuals i de 
comportament.  
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Estudi quantitatiu transversal 

- Els nens exposats a violència de 
gènere presentaven puntuacions 
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Impact of domestic 
violence on the 
psychological 

wellbeing of children 
in Iran 

 
 
 

Ghasemi, M. 
(2009) 

 
- Examinar la manera en què 
l’exposició de nens a violència 

de gènere afecta al seu benestar 
psicològic, en comparació amb 
un grup de nens sense exposició, 
partint de tres variables: 
hostilitat, símptomes de TEPT i 
somatització.  

significativament més altes en les 
tres variables (símptomes de 
TEPT, hostilitat i somatització) 
que el grup de control.  
- Es van observar més problemes 
psicològics en els nens exposats, 
que comportava una major 
somatització i, en conseqüència, 
més problemes a nivell fisiològic. 
- No es van trobar diferències per 
gènere.  

 
Els nens exposats a violència de 
gènere tenen més problemes de 
salut física i psicològica, i més 
traumes fisiològics i psicològics, 
en comparació amb els nens que 
no estan exposats.  

m.llull.uib.es/ehost/
detail/detail?sid=2ef
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Key decisions in 
child protection 

services in cases of 
domestic violence: 

maintaining services 
ans out-of-home 

placement 

 
 
 
 

Lavergne, C., 
Damant, D., 

Clément, 
M.E., 

Bourassa, C., 
Lessard, G., & 

Turcotte, P. 
(2011) 

 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 
-Analitzar la resposta del sistema 
de protecció a la infància en els 
casos en què hi ha menors 
exposats a violència de gènere, 
en els casos en què hi ha 
maltractament o negligència 
infantil, i en els casos en que 
conflueixen ambdues situacions 
(exposició i maltractament o 
negligència).  

- Els nens que només estaven 
exposats a violència de gènere 
tendien a ser més petits.  
- Els nens que estaven exposats i 
que, a més, patien maltractament o 
negligència, presentaven més 
conseqüències a nivell emocional i 
físic que els nens només exposats.  
- No es van trobar diferències 
significatives a nivell cognitiu, 
conductual o psicosocial entre els 
grups (només exposats, només 
maltractats, o ambdós).  
- L’exposició a violència de gènere 

per si sola no era motiu 
d’intervenció ni de col·locació del 

nen en un centre de protecció.  

La manca de connexió entre 
exposició a violència de gènere i 
intervenció dels serveis de 
protecció a la infància és font de 
preocupació, ja que els resultats 
indiquen que quan es dona 
exposició d’un nen a violència 

de gènere sense confluir amb 
altre tipus de maltractament 
directe infantil, no hi ha 
intervenció per part dels serveis 
de protecció a la infància, no 
tenint en compte les 
conseqüències que l’exposició 

pot suposar per al nen.  
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Children’s exposure 

to violence 

 
 
 
 
 

Maholmes, V., 
& Prinz, R.J. 

(2009) 

 
 

Revisió teòrica 
 
-Revisar dues publicacions del 
Clinical Child and Family 
Psychology Review dedicades a 
la infància exposada a violència 
de gènere, posant èmfasi en la 
prevalença, les conseqüències, 
els serveis i les intervencions 
amb aquests infants.  
 
 

 
 

 http://0-
web.b.ebscohost.co
m.llull.uib.es/ehost/
detail/detail?sid=61
42a42b-f1e7-4c61-
b7d0-
cd7b6ebdc872%40s
essionmgr114&vid=
0&hid=118&bdata=
Jmxhbmc9ZXMmc
2l0ZT1laG9zdC1sa
XZl#AN=2009-
03928-
001&db=psyh  

 
 

Silent victims: 
children exposed to 

family violence 

 
 

Kolar, K.R., & 
Davey, D. 

(2007) 

Revisió teòrica 
 
-Aprofundir en les 
conseqüències de l’exposició 

d’infants a violència de gènere. 
- Examinar el rol de la infermera 
escolar  com a figura important 
de detecció de l’exposició de 

nens a violència de gènere.  

  http://0-
web.b.ebscohost.com.l
lull.uib.es/ehost/detail/
detail?sid=6b90c677-
6db1-48ee-bad5-
45f6cecd9d4c%40sess
ionmgr112&vid=0&hi
d=118&bdata=Jmxhb
mc9ZXMmc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#AN=2
007-05057-
005&db=psyh  

 
 
 
 
 

Alteraciones 
psicológicas en 

menores expuestos a 
violencia de género: 

prevalencia y 
diferencias de género 

y edad 

 
 
 
 
 
 

Alcántara, 
M.V., López-

Soler, C., 
Castro, M., & 

López, J.J. 
(2013) 

Estudi quantitatiu transversal 
 
- Determinar el nivell d’afectació 
psicològica que presenten els 
nens/es exposats a violència de 
gènere a partir de vuit síndromes 
(ansietat/depressió, retraïment, 
problemes somàtics, problemes 
socials, problemes de 
pensament, problemes d’atenció, 
conducta disruptiva i conducta 
agressiva).   
- Examinar les diferències per 
sexes i edats, per tal d’elaborar 

- La prevalença clínica de tots els 
síndromes va ser 5 vegades 
superior a la registrada en població 
normal, i en el síndrome 
“retraïment” va ser 10 vegades 

superior.  
- No es van trobar diferències 
estadísticament significatives per 
sexe, excepte en els síndromes 
“problemes de pensament” i 

“problemes socials”, 

estadísticament superiors en les 
nenes. 

 
 
L’exposició a violència de 

gènere determina en els menors 
greus conseqüències 
psicològiques que influeixen 
negativament en el seu benestar, 
desenvolupament psicològic i 
salut mental, manifestant 
problemes d’internalització 

(ansietat/depressió, retraïment, 
símptomes somàtics) i 
d’externalització (agressivitat). 

 
 
 
 
 
 
http://dialnet.unirioj
a.es/servlet/articulo
?codigo=4386911  
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http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6142a42b-f1e7-4c61-b7d0-cd7b6ebdc872%40sessionmgr114&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2009-03928-001&db=psyh
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http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6b90c677-6db1-48ee-bad5-45f6cecd9d4c%40sessionmgr112&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2007-05057-005&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6b90c677-6db1-48ee-bad5-45f6cecd9d4c%40sessionmgr112&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2007-05057-005&db=psyh
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=6b90c677-6db1-48ee-bad5-45f6cecd9d4c%40sessionmgr112&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2007-05057-005&db=psyh
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protocols d’intervenció tenint en 

compte les característiques 
psicològiques dels menors 
afectats.  

- En el grup de nens més petits (0-
12) es va observar una prevalença 
significativament superior en 
problemes socials i de pensament 
que en el grup 13-17.  

Les nenes són les que presenten 
major afectació.  

 
Impacto de la 

violencia de género 
en el estado de salud 

física y 
psicoemocional de 

los hijos 

 
Mohamed 

Mohand, L., 
Carracedo 

Cortiñas, S., & 
Herrera 

Torres, L. 
(2014) 

Revisió teòrica 
 
-Conèixer la trajectòria científica 
vigent sobre les repercussions 
físiques i psicoemocionals en 
menors que han estat testimonis 
de violència de gènere, i 
reflexionar sobre les noves 
demandes que aquesta situació 
planteja.  

   
 
 
http://dialnet.unirioj
a.es/servlet/articulo
?codigo=4733978  

 
 
 

Menores expuestos a 
violencia contra la 
pareja: notas para 

una práctica clínica 
basada en la 

evidencia. 

 
 
 

Atenciano 
Jiménez, B. 

(2009) 

Revisió teòrica 
 
- Exposar les principals 
conclusions, basades en la 
investigació científica en llengua 
anglesa, envers les 
conseqüències de l’exposició de 

menors a violència de gènere.  
- Explorar la figura dels 
maltractadors com a pares i de 
les dones víctimes com a mares. 
- Plantejar un marc per a la 
intervenció clínica a partir 
d’articles basats en l’evidència.   

   
 
 
http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=1
80613881007  

 
Violencia de género y 
su efecto en menores: 
estado de la cuestión, 

análisis de 
programas de 
intervención y 

propuesta de un 

 
Ramos Torres, 

E. & García 
Martínez, J. 
(2011), en 
Vázquez 

Bermúdez, I. 
(Ed.) 

(congrés) 

Revisió teòrica 
 
- Estudiar els diversos aspectes 
de l’exposició de menors a 

violència de gènere 
(conseqüències, símptomes, 
tractaments, estat de la qüestió, 
etc.). 

   
 
 
http://dialnet.unirioj
a.es/servlet/articulo
?codigo=4508055  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4733978
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4733978
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4733978
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180613881007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180613881007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180613881007
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4508055
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4508055
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4508055
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model de 
intervención grupal 

- Resumir breument alguns 
programes d’intervenció i 

proposar una millora d’aquests.  
 
 
 

Los hijos e hijas de 
mujeres expuestas a 
violencia de género: 

víctimas directas 

 
 

Benítez 
Sánchez, M. 
(2013), en 

Durán Ruíz, 
F.J. (Ed.) 
(congrés) 

Revisió teòrica 
 

-Contextualitzar la violència de 
gènere patida tant per dones com 
pels seus fills i filles, observant-
se aquests últims com a víctimes 
directes quan hi estan exposats.  
-Reflexionar sobre els serveis i 
intervencions a l’abast de les 

víctimes i dels fills.  

    
 
 
http://dialnet.unirioj
a.es/servlet/articulo
?codigo=4246573  

 
 

Diseño, 
implementación y 
evaluación de un 

programa de 
Educación 

Emocional con un 
niño expuesto a una 

situación de 
violencia de género. 

 
 

Tárraga 
Mínguez, R., 

Mateos 
Minaya, L., 

Sanz, P., 
Pastor 

Cerezuela, G., 
Fernández 

Andrés, M.I. 
(2015) 

Estudi quantitatiu i qualitatiu 
longitudinal 

 
- Aplicar un programa 
d’Educació Emocional amb un 

nen d’educació infantil que ha 

estat espectador de violència de 
gènere durant gran part de la 
seva vida.  
- Avaluar a curt termini si gràcies 
al programa es produeixen 
millores en la conducta del nen 
en l’escola, i si es produeixen 

beneficis en diferents 
constructes cognitius (ansietat, 
depressió, hiperactivitat, 
habilitats socials, problemes 
d’atenció, retraïment i 

somatització).  

- Després de la intervenció, es va 
observar: 
* Descens en la desviació 
conductual.  
* Fort descens en les puntuacions 
en ansietat, agressivitat, depressió, 
hiperactivitat i retraïment.  
* Lleuger descens en les 
puntuacions en problemes 
d’atenció i somatització.  
* Augment considerable en les 
puntuacions en habilitats socials.  
- Els que més millores van 
mostrar: agressivitat, hiperactivitat 
i habilitats socials (expressió de 
sentiments, relació amb iguals, 
comunicació assertiva).  

 
 
 
La implementació d’aquest 
programa d’intervenció remet 

millores en els resultats dels 
indicadors avaluats. Aquest 
programa podria ser aplicar en 
l’àmbit social, jurídic i 

psicològic, i no tan sols en 
l’educatiu. 
S’ha de tenir en compte que els 

avenços aconseguits gràcies al 
programa es poden truncar,  
degut a que la problemàtica de la 
violència de gènere a la llar no 
està eradicada.  

 
 
 
 
 
http://dialnet.unirioj
a.es/servlet/articulo
?codigo=5155144  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Estudi quantitatiu transversal 

 
-Investigar si els nens exposats a 
violència de gènere tenen més 
risc de patir problemes de salut 

- Els nens exposats a violència de 
gènere mostraven més problemes 
de salut (en l’alimentació, en el 

son i el descans, més dolors i 
autolesions i intents de suïcidi) que 
els nens no exposats.  

 
 
 
El nivell de problemes de salut 
física dels nens exposats és més 
elevat que aquells no exposats, 

 
http://0-
web.b.ebscohost.co
m.llull.uib.es/ehost/
detail/detail?sid=9df
133ab-0234-4f32-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4246573
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4246573
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4246573
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5155144
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5155144
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5155144
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
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Children’s physical 

health complaints 
after exposure to 
intimate partner 

violence. 

Lamers-
Winkelman, 

F., De 
Schipper, J.C., 
& Oosterman, 

M. (2012) 

física en comparació amb nens 
no exposats.  
-Explorar les diferències en la 
salut de nens exposats a 
violència de gènere i de nens 
que, a més d’estar exposats, 

patien algun tipus d’abús o 

negligència.   

- No es van trobar diferències 
significatives entre els nens només 
exposats i els nens exposats i amb 
algun altre tipus d’abús o 
negligència.  
- Les nenes patien més mals de 
panxa que els nens.  
- Els nens majors de 6 anys patien 
més mals de caps que els nens més 
petits.  

independentment de patir altres 
formes d’abús a més de 

l’exposició. Atendre les queixes 

sobre la seva salut podria 
prevenir problemes de salut més 
greus en l’adolescència i 

l’adultesa.  

b0bc-
789abb879755%40s
essionmgr102&vid=
0&hid=118&bdata=
Jmxhbmc9ZXMmc
2l0ZT1laG9zdC1sa
XZl#AN=79680697
&db=s3h  

 
 

Impacts of domestic 
violence on child 

growth and nutrition: 
a conceptual review 
of the pathways of 

influence 

 
 
Yount, K.M., 
DiGirolamo, 

A.M., & 
Ramakrishnan

, U. (2011) 

Revisió teòrica 
 
- Examinar l’impacte de 

l’exposició de menors a 
violència de gènere en la nutrició 
i el creixement infantil, de 
manera general durant els 
primers sis anys de vida, i més 
específicament durant els 36 
primers mesos de vida.   

   
 
http://0-
www.sciencedirect.
com.llull.uib.es/scie
nce/article/pii/S027
7953611001547  

 
 
 
 

Playfulness and 
interaction: an 

exploratory study of 
past and current 

exposure to domestic 
violence. 

 
 
 
 

Waldman-
Levi, A., 

Bundy, A., & 
Katz, N. 
(2015) 

 
Estudi quantitatiu transversal 

 
- Examinar l’efecte de la 

violència de gènere greu en 
mares víctimes i en els seus fills 
exposats, observant la interacció 
mare-fill i l’alegria i vitalitat dels 

nens.  
Eren díades mare-fill que havien 
patit problemes de violència de 
gènere greus. Algunes mares 
tenien trastorn d’estrès 

posttraumàtic i d’altres no.  

- Algunes mares van presentar 
símptomes de TEPT i d’altres no. 
- Els fills de mares que no 
presentaven símptomes de TEPT 
es van mostrar més lúdics, més 
juganers i més alegres que els fills 
de mares amb símptomes de 
TEPT.  
- Els fills de mares sense 
símptomes de TEPT i els fills de 
mares víctimes que no havien 
visualitzat la violència (només 
sentit) tenien interaccions més 
lúdiques i dinàmiques amb les 
seves progenitores.  

L’exposició de nens a violència 
de gènere ja condiciona el seu 
comportament i conducta, però a 
més s’ha demostrat que la en la 

relació mare-fill hi ha diferències 
significatives entre aquells que 
han estat directament exposats 
(visualitzaió) i aquells que no 
han presenciat episodis de 
violència de gènere directament 
(no visualització). El TEPT en 
les mares també condiciona les 
relacions d’aquestes envers els 

fills.  

 
 
 
 
http://0-
otj.sagepub.com.llul
l.uib.es/content/35/2
/89  

“Eventually you just 

get used it”: an 

interpretative 

 
 
 

 
Estudi qualitatiu transversal 

 

- Les nenes presentaven 
comportaments d’internalització 

 
 
 

 
 
 

http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/detail/detail?sid=9df133ab-0234-4f32-b0bc-789abb879755%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=79680697&db=s3h
http://0-www.sciencedirect.com.llull.uib.es/science/article/pii/S0277953611001547
http://0-www.sciencedirect.com.llull.uib.es/science/article/pii/S0277953611001547
http://0-www.sciencedirect.com.llull.uib.es/science/article/pii/S0277953611001547
http://0-www.sciencedirect.com.llull.uib.es/science/article/pii/S0277953611001547
http://0-www.sciencedirect.com.llull.uib.es/science/article/pii/S0277953611001547
http://0-otj.sagepub.com.llull.uib.es/content/35/2/89
http://0-otj.sagepub.com.llull.uib.es/content/35/2/89
http://0-otj.sagepub.com.llull.uib.es/content/35/2/89
http://0-otj.sagepub.com.llull.uib.es/content/35/2/89
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phenomenological 
analysis of 10-16-

year-old-girls’ 

experiences of the 
transition into 

temporary 
accomodation after 

exposure to domestic 
violence perpetrated 
by men against their 

mothers 

 
 

Bowyer, L., 
Swanston, J., 
& Vetere, A. 

(2013) 

- Examinar la vivència de nenes 
de 10 a 16 anys que han estat 
exposades a episodis continuats 
de violència de gènere i que han 
estat traslladades a llars o a pisos 
de protecció per a víctimes de 
violència de gènere. 
- Avaluar les conseqüències que 
l’exposició i el trasllat suposen 
per la seva salut.  

(ansietat, depressió) com a 
conseqüència de l’exposició.  
- Es van manifestar tres sensacions 
fonamentals després de la transició 
(de la llar familiar al pis de 
protecció): sensació de descontrol 
i pèrdua, sensació d’inseguretat i 

incertesa; sensació d’estar sotmesa 

a l’entorn i a les accions dels altres.  
- Les nenes van experimentar una 
sensació de manca de suport per 
part d’altres persones al llarg de la 

transició.  

 
L’entorn d’allotjament temporal 

pot inhibir la capacitat de l’infant 
per processar emocionalment la 
transició. El suport d’altres 

persones és central per facilitar 
la transició als infants.  

 
http://0-
ccp.sagepub.com.llu
ll.uib.es/content/20/
2/304  

 
 

Protocolo de 
evaluación de niños y 
adolescentes víctimas 

de violencia 
doméstica 

 
Olaya 

Guzmán, B., 
Tarragona, 
M.J., De la 
Osa, N., & 
Ezpeleta, L. 

(2008) 

Protocol d’avaluació 
 
- Sintetitzar les àrees principals 
d’avaluació psicològica en nens i 

adolescents exposats a violència 
de gènere 
- Proposar instruments adequats 
per avaluar cada una de les 
variables que intervenen en el 
benestar psicològic del nen. 

    
http://8085-
bddoc.csic.es.llull.ui
b.es/detalles.html;js
essionid=CCB7679
4F0F5D3F0A251E7
0CF4A6302C?id=5
68348&bd=ISOC&t
abla=docu  

 
 

Diagnostic value of 
the Dominic 
Interactive 

Assessment with 
children exposure to 

intimate partner 
violence 

 
 
 

De la Osa, N., 
Ezpeleta, L., 
Granero, R., 
Olaya, B. & 
Doménech, 
J.M. (2011) 

 
 

Estudi quantitatiu transversal 
 
- Analitzar l’eficàcia i la validesa 
diagnòstica del Dominic 
Interactive Assessment (DIA) en 
una mostra de nens espanyols 
d’entre 6 i 11 anys exposats a 

violència domèstica 

- L’instrument permetia obtenir 

informació útil dels nens exposats. 
- La informació que reportaven els 
nens sobre les seves sensacions i 
sentiments sovint no coincidia 
amb la reportada per les mares, 
degut a la “normalització” de 

certes situacions (per exemple, les 
pors dels nens).  
- El DIA va permetre predir i 
validar el procés d’avaluació 

clínica de nens exposats a 
violència de gènere.  

 
 
El DIC podria ser un instrument 
efectiu per identificar casos 
d’exposició a violència 

domèstica greu en població 
infantil. L’instrument és 

evolutivament adequat i 
s’utilitzen bons criteris de 
funcionament.  

 
 
http://8085-
bddoc.csic.es.llull.ui
b.es/detalles.html;js
essionid=CCB7679
4F0F5D3F0A251E7
0CF4A6302C?id=6
73058&bd=ISOC&t
abla=docu  

http://0-ccp.sagepub.com.llull.uib.es/content/20/2/304
http://0-ccp.sagepub.com.llull.uib.es/content/20/2/304
http://0-ccp.sagepub.com.llull.uib.es/content/20/2/304
http://0-ccp.sagepub.com.llull.uib.es/content/20/2/304
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=568348&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
http://8085-bddoc.csic.es.llull.uib.es/detalles.html;jsessionid=CCB76794F0F5D3F0A251E70CF4A6302C?id=673058&bd=ISOC&tabla=docu
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La agresividad en 
niños que 

testimonian la 
violencia de género 

 
 

Almeida, T.C., 
Abrunhosa 

Gonçalves, R., 
& Sani, A.I. 

(2008) 

Revisió teòrica 
 
- Examinar les conseqüències a 
curt i a llarg termini que suposa 
ser testimoni de violència de 
gènere en la infància, centrant-se 
en problemes d’internalització i 

externalització, com 
l’agressivitat i els problemes 

conductuals.  

   
 
http://psicodoc.idba
ratz.com/Validado/r
evistas/JURIDICO/
2008/jr2008v24a12.
pdf  

 

http://psicodoc.idbaratz.com/Validado/revistas/JURIDICO/2008/jr2008v24a12.pdf
http://psicodoc.idbaratz.com/Validado/revistas/JURIDICO/2008/jr2008v24a12.pdf
http://psicodoc.idbaratz.com/Validado/revistas/JURIDICO/2008/jr2008v24a12.pdf
http://psicodoc.idbaratz.com/Validado/revistas/JURIDICO/2008/jr2008v24a12.pdf
http://psicodoc.idbaratz.com/Validado/revistas/JURIDICO/2008/jr2008v24a12.pdf

