CURSOS D’ESTIU | 2017
FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS
FUNDACIÓ VICKI BERNADET

QUI SOM?

Des de 1997, la Fundació Vicki Bernadet treballa en l’abordatge integral de l’abús sexual infantil.
La nostra feina s’agrupa en tres àrees principas de treball:
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A més, comptem amb programes específics que ens permeten adequar la metodologia de treball als
diversos col·lectius: infància, adolescència, adults, famílies, dones, persones amb discapacitat, professionals
i futurs professionals.
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2017

ABÚS SEXUAL INFANTIL:
PREVENCIÓ - SOSPITA - ACTUACIÓ

“

Panoràmica sobre l’abús sexual infantil, amb un prisma eminentment pràctic, esperançat, que fomenta l’empatia i ajuda a comprendre el complex entramat de
factors i responsabilitats que tots tenim al voltant d’aquesta temàtica.

INFORMACIÓ

Duració: 30 hores
Preu: 180€
Dates: 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de juliol. De 15.30h a 20.30h a la seu de la Fundació a Barcelona
Professorat: Pilar Polo, Vicki Bernadet i Núria Martí

A qui va dirigit: A professionals (salut, educació, serveis socials, justícia, cossos de seguretat,…) i a
estudiants que vulguin aprofundir en aquest tema

1 Conceptualització de l’abús sexual infantil (part 1)
• Introducció a la victimologia del desenvolupament
• Definició d’abús sexual infantil (ASI)
• Falses creences
• Incidència i prevalença

2 Conceptualització de l’abús sexual infantil (part 2)

CONTINGUT

”

• L’ASI en l’entorn de confiança
• L’ASI en l’entorn de convivència
• L'ASI en les persones amb discapacitat
• L’ASI entre iguals

3 Sospita fonamentada i actuació.

• Definició de sospita, revelació i certesa
• Fonaments de la sospita: indicadors
• Intervenció psicosocial i circuits d'actuació, protocols i recursos existents

4 Revelació de l’abús sexual infantil

• Importància de la revelació
• Dificultats i necessitats enfront de la revelació
• La revelació de l’infant i de la persona adulta
• Altres perspectives sobre l’abús sexual infantil

5 Actuació legal davant de l’abús sexual infantil

• Anàlisis de les conseqüències legals de denunciar a comissaria/fiscalia/jutjat
• Funció dels hospitals de referència i incidència en el procés penal
• Diligències de prova, funcionament del procés legal i jutjats d’instrucció
• Drets de la víctima, funció de l’acusació particular i mesures cautelars

6 Prevenció de l’abús sexual infantil
• Prevenció primària i secundària
• Prevenció terciària

COM INSCRIURE’S
El procediment per inscriure’t és el mateix per als tres cursos ofertats aquest estiu. Recorda que
les places són limitades.

1

Fes el pagament del curs mitjançant transferència bancària. Fixa’t que el preu és diferent en cada
un d’ells.
PAGAMENT: IBAN ES66 2100 1058 0202 0015 9435 (La Caixa)
Recorda que a la transferència ha de constar:
- el nom de la persona que farà el curs
- el curs que vols realitzar indicat a l’assumpte:
· Curs ASI 30h per a Abús sexual infantil: prevenció-sospita-actuació.
· Curs Internet per a Victimització sexual infantil a través d’internet
· Curs jurídic per a El procés penal en l’abús i l’agressió sexual de menors: estudi de casos

2 Un cop feta la transferència, envia un correu a formacio@fbernadet.org indicant:
· El teu nom complet
· Número de DNI
· Còpia del rebut de la transferència en el que ha de constar el nom de la persona que fa el curs i
el concepte del curs que vols realitzar (indica’t al punt 1).

3 Quan tinguem les teves dades, t’enviarem un correu de confirmació de la teva plaça.
Si necessites més informació:
· contacta’ns per correu electrònic (formacio@fbernadet.org)
· o truca’ns al 933 189 769.

DADES DE CONTACTE
Seu Barcelona:
C/ Taquígraf Martí 30-32 08028 BARCELONA - 933 189 769
Seu Saragossa:
C/ San Clemente 25, planta 4a 50001 SARAGOSSA - 654762730
Pàgina web: www.fbernadet.org
Email: info@fbernadet.org | formacio@fbernadet.org

