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L’abús sexual infantil és un problema social que afecta 
els infants i adolescents d’arreu del món. El Consell 
d’Europa estableix que un de cada cinc infants euro-
peus patirà abús sexual infantil abans dels 18 anys. Pel 
que fa a les dades recollides entre la població espa-
nyola, l’estudi de López (1995) determina que entre el 
20 i el 25% de les nenes i d’entre el 10 i el 15% dels 
nens patirà abús sexual infantil. A Catalunya, Pereda 
et al. (2015) conclouen que entre un 10 i un 20% 
de la població ha estat víctima d’abús sexual durant la 
seva infància. Malgrat que totes les dades coincideixen, 
l’abús sexual infantil continua sent un tema tabú, la 
conseqüència principal del qual és una gran falta de 
programes i mesures destinades a la seva prevenció.  
Si ens fixem en la primera infància, aquesta mancança  
és encara més evident, ja que els pocs recursos dirigits 
a la prevenció de la violència sexual contra la infància, 
sovint s’emmarquen dins de l’educació primària o se-
cundària. 

La Fundació Vicki Bernadet treballa de forma integral 
en la prevenció, la detecció i l’abordatge de l’abús se-
xual infantil des de 1997. Al llarg de tots aquests anys, 
la Fundació ha gestionat casos d’abús sexual infantil 
que afectaven infants de 3 a 5 anys, ha organitzat xer-
rades de sensibilització amb famílies d’infants d’edats 
primerenques i, també, ha atès víctimes adultes en el 
Servei d’Atenció Psicològica que van patir abús sexual 
infantil en la franja de 3 a 5 anys.  

Tota aquesta feina ha constatat que la franja de 3 a 5 
anys té característiques diferents a franges d’edats més 
altes. La dependència dels infants i la manca de recur-
sos adreçats de forma específica a infants d’aquesta 
edat i a les persones adultes de referència la convertei-
xen en una etapa d’alta vulnerabilitat. No obstant això,  
també és una etapa plena d’oportunitats en la que, 
si es treballa de forma adequada, es poden establir 

les bases d’una prevenció que afavoreixi la detecció 
de possibles situacions abusives que els infants poden 
viure al llarg de les seves vides. 

En aquest context, la Fundació Vicki Bernadet inicia 
l’any 2020 una línia de treball específica sobre la pre-
venció de l’abús sexual infantil en edats primerenques 
per aprofundir en les necessitats, els reptes i les opor-
tunitats d’aquesta franja d’edat i articular un programa 
de prevenció específic. Un dels primers passos que 
s’han realitzat  ha estat el desenvolupament d’un cicle 
de reflexions amb diverses organitzacions i adminis-
tracions diverses en el marc dels projectes de reflexió 
del Palau Macaya de la Fundació ”La Caixa”. Aquest 
projecte ens ha permès reflexionar conjuntament amb 
entitats i administracions que treballen des de dife-
rents mirades i sectors sobre una problemàtica que 
ens afecta a tots i totes com a societat: l’abús sexual 
infantil i la seva prevenció en edats primerenques.   

L’informe que presentem a continuació recull el pro-
cés de reflexió desenvolupat amb altres organitzacions 
i presenta el marc de treball i les línies principals que 
la prevenció de l’abús sexual infantil ha de tenir en 
compte quan s’orienta a la franja d’edat de 3 a 5 anys. 
Les propostes aquí descrites són fruit del procés de 
reflexió realitzat, així com també del coneixement i el 
bagatge acumulat per la Fundació Vicki Bernadet des-
prés de 24 anys de treball especialitzat.

Introducció
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• Els diàlegs, que van donar l’oportunitat de sentir de 
primera mà la veu de totes aquelles persones que 
són claus en la prevenció de l’abús sexual infantil i de 
la violència contra la infància, però que sovint queden 
al marge dels programes de prevenció, com ara les 
víctimes, les famílies dels infants i els mateixos infants. 

Els espais de reflexió van partir d’una metodologia par-
ticipativa en la qual les persones participants van poder 
compartir les diferents mirades, les experiències i les ma-
neres de fer, convertint-se en espais d’intercanvi enriqui-
dors per a tots i totes les participants i generadors d’un 
coneixement realment interdisciplinari. En tots els debats 
i reflexions es van tenir en compte les perspectives de 
gènere i intercultural, amb l’objectiu de generar reflexions, 
propostes i anàlisis tan inclusives com sigui possibleamb 
les diferents realitats existents al nostre territori.
 
A continuació, es presenten els espais de reflexió realit-
zats i, tot seguit, s’adjunta una breu descripció de cada un.

Gràcies al finançament de la Fundació ”La Caixa” en el 
marc de la convocatòria de projectes de reflexió del Palau 
Macaya, entre octubre de 2020 i el juny de 2021, vam 
poder organitzar diferents espais de reflexió amb altres 
organitzacions i administracions públiques sobre la pre-
venció de l’abús sexual infantil en edats primerenques. 

El projecte es va desenvolupar a partir de tres formats 
de treball diferents: 

• La jornada inicial i la jornada final, que van permetre 
establir les bases del projecte en l’àmbit teòric per tal 
de poder donar sortida a la resta d’activitats des d’un 
punt comú, així com presentar altres experiències exis-
tents a Europa i relacionar-les amb la nostra realitat.  

• Els tallers d’aprofundiment, que van permetre gene-
rar un debat amb persones professionals d’entitats 
públiques i privades vinculades a la pràctica en les 
matèries tractades. 

Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

Jornada inicial

Taller d’aprofundiment 1: Intercanvi 
de bones pràctiques en educació 

sexual en la primera infància

Taller d’aprofundiment 2:  
Intercanvi de bones pràctiques 
en la prevenció de l’abús sexual 

infantil des de la primera infància

Diàlegs 3 i 4: Tallers amb infants 

Diàlegs 2: Taller amb famílies

Diàlegs 1: Taller amb persones 
víctimes d’abús sexual infantil

Taller d’aprofundiment Internacional: 
Intercanvi de bones pràctiques en la 

prevenció de l’abús sexual infantil des 
de la primera infància

Taller d’aprofundiment 3:  
La sexualitat, de qui és feina?

Jornada final
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La jornada inicial

La primera jornada va permetre donar a conèixer el pro-
jecte en l’àmbit autonòmic i obrir un espai de reflexió 
sobre l’educació en sexualitat i la prevenció de l’abús 
sexual infantil en edats primerenques. 

Els ponents convidats a aquesta primera jornada van 
exposar l’estat de la qüestió sobre els temes principals 
del projecte des de la seva reconeguda expertesa. 

Així, la Dra. Noemí Pereda, experta en victimització in-
fantil de la Universitat de Barcelona, va presentar l’es-
tat de la recerca en relació amb l’abús sexual infantil 
en edats primerenques, les dades de prevalença i les 
conseqüències que es produeixen en aquestes franges 
d’edat. El Dr. George Nikolaidis, del Consell d’Europa, 
va explicar com s’aborda la prevenció de l’abús sexual 
infantil en l’àmbit europeu, així com la situació de la 
prevenció en edats primerenques. El Dr. Félix López, de 

Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

la Universitat de Salamanca, va centrar la seva presenta-
ció en la situació de l’educació sexual, d’on partim, com 
abordar-la, quines resistències, oportunitats i reptes hi 
ha, així com quina és la situació en edats primerenques. 
La Sra. Pepa Horno, psicòloga experta en desenvolupa-
ment afectiu, va parlar del paper del vincle afectiu en 
edats primerenques i la seva relació amb la prevenció 
de l’abús sexual infantil. La Sra. Pilar Polo, psicòloga es-
pecialista en abús sexual infantil i relacions institucionals 
de la Fundació Vicki Bernadet, va concloure la jornada 
parlant de la prevenció de l’abús sexual infantil, dels 
obstacles principals, des d’on s’ha de treballar, com cal 
enfocar aquest treball, els reptes de futur i la feina que 
s’ha fet fins ara en edats primerenques. La jornada es va 
enregistrar i la seva visualització està oberta a tothom. 

La
 D

ra
. N

oe
m

í P
er

ed
a 

(d
re

ta
) 

du
ra

nt
 la

 s
ev

a 
in

te
rv

en
ci

ó.



– 7 –

La prevenció de l’abús sexual infantil  
i l’educació sexual en edats primerenques

Taller d’aprofundiment 1: Intercanvi de 
bones pràctiques en educació sexual en la 
primera infància

El taller va reunir professionals d’entitats i administraci-
ons que treballen activament en l’àmbit de l’educació 
sexual amb famílies, infants, adolescents i projectes 
comunitaris. Al llarg de dues sessions, vam reflexionar 
sobre l’educació sexual, quin és el punt de partida, què 
s’està fent i com, i cap a on caldria avançar. En el marc 
del grup, es va constatar el buit existent de treball de la 
sexualitat en la franja de 3 a 5 anys, així com la resis-
tència i el tabú encara existents entre la població adulta 
a l’hora d’abordar aquesta temàtica, que sovint dificulta 
el treball amb els infants, especialment els més petits. 
Es van identificar programes i pràctiques d’èxit ja re-
alitzades, i es va reflexionar, també, sobre els contin-
guts i les metodologies més adequades per treballar 
la sexualitat amb els infants d’edats primerenques. En 

Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

el marc de les reflexions, es va debatre sobre la neces-
sitat d’una educació sexual que inclogui, també, la po-
blació adulta que està a càrrec dels infants, així com la 
necessitat de treballar des d’una perspectiva feminista 
i antiracista que parteixi de la inclusió i la diversitat des 
de les edats més primerenques. 

Taller d’aprofundiment 2: Intercanvi de 
bones pràctiques en la prevenció de l’abús 
sexual infantil des de la primera infància

Aquest taller de dues sessions va reunir professionals 
que treballen en organitzacions especialitzades en 
l’abús sexual infantil de diferents comunitats autòno-
mes. Un cop més, el taller va posar de manifest la falta 
de programes específics i d’organitzacions dirigides a 
edats primerenques en totes les comunitats. Totes les 
organitzacions van coincidir que, si bé en tots els ca-
sos s’estava treballant amb infants d’aquestes edats, la 
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importància de fer-ho des d’una perspectiva específica 
adequada a les característiques de l’edat podria pro-
porcionar millors resultats. En aquest grup es van com-
partir les resistències, encara existents, a abordar la 
problemàtica de l’abús sexual infantil obertament i en 
tots els espais, com es fa amb altres problemàtiques 
que afecten la infància. El tabú existent i una llarga llista 
de falses creences, entre les que es troba pensar que 
l’abús sexual infantil és un problema llunyà, dificulten 
la implementació de programes sistemàtics amb to-
tes les escoles i manca, encara,  moltíssima feina de 
sensibilització. Moltes de les organitzacions que van 
participar en el taller disposen de serveis psicològics 
per a víctimes i els seus familiars i, en el marc del 
grup, vam poder reflexionar sobre les característiques 
pròpies de l’abús sexual infantil que té lloc en edats 
primerenques, identificar-ne els elements clau i esta-
blir els continguts concrets que convindria incloure per 
tal de prevenir-lo i abordar-lo en la franja de 3 a 5 anys.  

Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

Diàlegs 1:  Taller amb persones  
víctimes d’abús sexual infantil

Van formar part d’aquest primer diàleg set persones 
adultes (sis dones i un home) d’edats diverses que, 
durant la infància, havien estat víctimes d’abusos se-
xuals per part d’una persona de l’entorn de confiança. 
Els participants van partir de les seves pròpies vivènci-
es a l’hora d’expressar què els hauria pogut ajudar en 
aquell moment.  

Un tema recurrent va ser la importància que té, per a 
un infant, disposar d’una persona de confiança a qui 
poder recórrer per explicar-li el que el preocupa sen-
se sentir-se jutjat. També es va parlar de la necessitat 
de posar la infància en el centre i de respectar-ne els 
drets. Els participants van posar de manifest que, en la 
seva experiència com a mares, pares o familiars pro-
pers, cal seguir treballant cap a la prevenció de l’abús 
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i trencar amb un tabú que encara està molt present a 
la nostra societat. 

El taller va ser especialment profitós, no només pel 
gran nombre de reflexions que van sorgir, sinó també 
perquè les mateixes persones participants van expres-
sar satisfacció de poder donar un sentit a la seva ex-
periència, utilitzant els seus coneixements per ajudar 
a prevenir i protegir altres nens i nenes davant l’abús 
sexual infantil. 

Diàlegs 2:  Taller amb famílies

Aquest espai pel diàleg es va realitzar presencialment 
amb 33 mares d’infants d’edats compreses entre els 
4 i els 5 anys de l’escola Turó de Can Gili de Grano-
llers. Es tracta d’un centre amb una gran diversitat 
cultural (el 30% dels infants de l’escola prové del 

Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

Marroc, un altre 30% és de procedència subsaharia-
na, un 16% dels infants és d’origen català i el 24% 
restant prové d’altres llocs del món, com ara l’Amèrica 
Llatina o Àsia). El grup de mares va ser representatiu 
d’aquesta diversitat cultural.  

Atès que el taller aborda la reflexió de temes íntims 
com ara la sexualitat o l’abús sexual infantil, conside-
rats encara com un tabú entre la població adulta, en 
aquesta ocasió es va decidir crear un grup no mixt i 
convidar només les mares, amb l’objectiu de poder 
parlar el més obertament possible. L’alta participació 
en el taller avala l’adequació d’aquesta decisió.   

Al llarg d’aquest segon diàleg, vam compartir punts de 
vista sobre la necessitat d’educar en sexualitat infants 
d’edats primerenques i sobre el paper que haurien de 
tenir les famílies; també vam reflexionar sobre la pro-
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Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

blemàtica de l’abús sexual infantil. En el marc del ta-
ller, es van posar de manifest les dificultats existents a 
l’hora de parlar d’aquests temes, tant entre elles, com 
amb els fills. Les principals dificultats per abordar-los 
van ser, d’una banda, sentiments com ara la vergonya, 
i, de l’altra, el desconeixement o la manca d’eines per 
abordar-los, independentment de la cultura de cada 
persona. L’existència d’episodis d’abús sexual infantil, 
de violència sexual o d’una sexualitat no satisfactòria 
també van aparèixer com a elements que dificultaven 
abordar aquestes temàtiques. 

A més a més, durant la sessió, també vam reflexionar 
amb les participants sobre les expectatives en relació 
amb aquests temes amb els seus fills; vam compartir 
experiències amb fills i filles més grans; vam indagar 
en les diferències entre nens i nenes, en el paper 
dels pares i en el d’altres agents de la comunitat, com 
ara el professorat de l’escola o els professionals de 
la salut.  

Diàlegs 3 i 4:  Tallers amb infants

Es van realitzar dos tallers amb dos grups d’infants de 
P4 i P5 de dues escoles diferents per tal d’incloure les 
visions dels dos rangs d’edat, dels 3-4 anys i dels 4-5 
anys, i poder observar si hi ha diferències significatives 
que caldria tenir en compte. Es va organitzar una ses-
sió amb la classe dels Caçafantasmes de P5 de l’escola 
La Salle de Premià de Mar i, una altra, amb la classe 
dels Eriçons de P4 de l’escola Thau de Barcelona. 

Aquests tallers tenien l’objectiu de donar veu als infants i 
d’incloure les seves visions i experiències en el marc de 
la reflexió sobre la prevenció de l’abús sexual infantil en 
edats primerenques, assegurant així la participació de la 
infància en qüestions que l’afecten directament. 

Al llarg de les sessions, es van realitzar diferents acti-
vitats i jocs per conèixer què saben els infants sobre 
la sexualitat i com l’entenen, així com per identificar la 
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Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

seva capacitat de reconèixer situacions abusives, esta-
blir límits, donar el consentiment o buscar estratègies 
davant de situacions compromeses. Finalment, i en el 
marc de l’activitat, també es van realitzar activitats adre-
çades a identificar les persones de confiança priorità-
ries, el seu rol i les expectatives dels infants en relació 
amb elles.   

Taller d’aprofundiment internacional: 
Intercanvi de bones pràctiques en la 
prevenció de l’abús sexual infantil des 
d’edats preescolars en l’àmbit internacional

El taller internacional anomenat International Exc-
hange of Good Practices in the Prevention of CSA 
at Preschoolar Age (Intercanvi internacional de bones 
pràctiques en la prevenció de l’abús sexual infantil 
en la primera infància) es va realitzar amb l’objectiu 
d’incloure en el projecte els coneixements i la mirada 
d’entitats europees especialitzades en àrees crucials 
per a la prevenció de l’abús sexual infantil des de la 
primera infància. En aquest cas, es va treballar amb 
un grup interdisciplinari, format per organitzacions eu-

ropees expertes en les diferents àrees que implica la 
prevenció de l’abús sexual infantil. Durant aquestes 
aquestes jornades de treball, es va reflexionar sobre 
les necessitats i els reptes que presenta la preven-
ció de l’abús sexual infantil. També es van poder 
identificar les actuals resistències per poder buscar 
solucions i es van compartir bones pràctiques i ex-
periències prèvies existents a Europa, econeixent les 
metodologies més adequades per abordar aquesta 
problemàtica amb infants de 3 a 5 anys i tenint en 
compte el paper de les famílies i dels centres educa-
tius. En el marc d’aquest grup, també es va posar de 
manifest la necessitat de treballar des d’una perspec-
tiva de gènere i de diversitat cultural per tal d’obtenir 
resultats d’impacte en el major volum de població 
infantil possible.  

Taller d’aprofundiment 3:   
La sexualitat, de qui és feina?

En aquest taller, es va obrir un espai de reflexió sobre 
la responsabilitat de l’educació en sexualitat i de la pre-
venció de l’abús sexual infantil. També es va debatre 
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La prevenció de l’abús sexual infantil  
i l’educació sexual en edats primerenques

Cicle de reflexions  
del Palau Macaya.  
El procés 

des d’on s’hauria de dur a terme aquesta prevenció. En 
aquest sentit, es van identificar els principals escenaris 
potencialment preventius i, tot seguit, es va reflexionar 
sobre les necessitats que té cada sector per poder fer 
aquesta prevenció de forma adequada. 

El taller va posar de manifest la necessitat del treball en 
xarxa, la falta d’elements i d’eines transversals, així com 
la manca de formació dels professionals de tots els 
sectors per poder-ho fer de forma qualitativa. A més 
a més, va servir per fer xarxa i integrar els diferents 
actors, així com per desenvolupar un discurs comú que 
reunís diferents realitats i visions des d’àmbits diversos. 

La jornada final

La jornada final va suposar el tancament del cicle de 
reflexió. D’una banda, es va deixar palès tot allò après a 
través del projecte i, de l’altra, es va marcar un punt d’inici 
en el treball de la prevenció de l’abús sexual infantil en 
edats primerenques.  A la primera part de la jornada, el  
Sr. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infan-
cia, va fer una breu ponència sobre la situació actual 
de la infància a Espanya i sobre totes les formes de 
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. violència de les quals els infants són víctimes. A conti-

nuació, Marta Skierkowska, responsable de l’estratègia 
de prevenció de l’abús sexual infantil a la Fundació Em-
powering Children Foundation de Polònia, va compartir 
com havien adaptat el model de prevenció de l’abús 
sexual anglès des de la seva fundació i el bon acolli-
ment que ha tingut aquesta adaptació en la societat 
polonesa. Seguidament, Margaret Gallagher, cap del 
servei de campanyes locals de la National Society for 
the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) del Reg-
ne Unit, va presentar el projecte pioner de prevenció 
de l’abús sexual infantil a partir d’edats primerenques 
que la seva organització va liderar i que, a dia d’avui, 
és un referent per a tot Europa. Finalment, Pilar Polo, 
cap de relacions institucionals de la Fundació Vicki Ber-
nadet, va parlar de la importància de la protecció a la 
infància des d’un punt de vista ampli i sensibilitzador.  

La segona part de la jornada es va centrar en la pre-
sentació de resultats del projecte de reflexió del Palau 
Macaya; es van compartir amb els assistents les con-
clusions principals, el procés i, també,  les recomanaci-
ons que formen part d’aquest informe. 
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La prevenció de l’abús sexual infantil  
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A continuació, presentem les principals reflexions i 
conclusions sobre la prevenció de l’abús sexual infantil 
en edats primerenques, elaborades a partir de dues 
fonts principals: 

a. Els debats i les reflexions duts a terme amb les al-
tres organitzacions i institucions públiques de l’àm-
bit local, autonòmic, estatal i europeu explicades 
anteriorment en el marc del projecte de cicle de 
reflexions del Palau Macaya. 

b. El bagatge i el coneixement propis de la Fundació 
Vicki Bernadet, organització estatal que porta tre-
ballant de forma especialitzada en l’abordatge de 
l’abús sexual infantil des de l’any 1997. 

El marc de la prevenció de l’abús sexual 
infantil

Des de la Fundació Vicki Bernadet, apostem per un 
marc de prevenció de l’abús sexual infantil en què la 
responsabilitat de la protecció no recau ni en l‘infant 
ni en l’adolescent, sinó en les persones adultes, que 
són les que han de garantir-ne la protecció. En aquest 
sentit, les persones adultes tenim la responsabilitat de 
garantir espais i institucions protectores on els infants 
i els adolescents es puguin desenvolupar i gaudir de 
forma saludable i segura. 

Els entorns protectors i la cultura del bon tracte són els 
dos eixos des dels quals cal articular aquesta preven-
ció, que travessa i emmarca qualsevol acció, actitud o 
activitat que es vulgui portar a terme. A partir d’aquí, 
identifiquem tres àrees de treball que, juntes, perme-
ten treballar la identificació, detecció i prevenció de 
l’abús sexual infantil: els drets dels infants, l’educació 
sexual i afectiva i, finalment, el treball específic sobre 
abús sexual infantil. 

Necessitats, idees clau  
i oportunitats  

Aquestes tres àrees permeten fer un treball integral de 
prevenció de l’abús sexual infantil amb adults, infants 
i/o adolescents des de la cultura del bon tracte i el 
foment d’espais protectors com a marc de treball.

No obstant això, en la prevenció de l’abús sexual infan-
til cal tenir en compte que dues de les tres àrees de 
treball proposades (l’abús sexual infantil i la sexualitat)
representen encara temes tabú i trobem resistències i 
dificultats per part de la població adulta per poder-ne 
parlar obertament. Aquestes resistències augmenten a 
mesura que disminueix l’edat dels infants. 

És per aquest motiu que cal començar per trencar el 
silenci i el tabú instaurats al voltant de l’abús sexual 
infantil; només així el podrem treballar de forma ober-
ta i sistemàtica, com fem amb altres problemàtiques 
que afecten la infància. També és necessari incorporar 
altres temes tabú com ara la sexualitat, que és inherent 
a totes les persones des que neixen, per abordar el 
problema de l’abús de forma valenta, desacomplexada 
i respectuosa. 

L’abús sexual infantil en la franja  
de 3 a 5 anys

Cal constatar que existeixen molts pocs estudis que 
abordin l’abús sexual que ocorre en aquestes edats, 
la qual cosa fa que hi hagi un gran desconeixement 
entorn a la prevalença dels abusos que es donen en 
aquesta etapa i les seves conseqüències. 

El que sí que se sap és que els abusos que comencen 
a la primera infància tendeixen a cronificar-se i que 
l’infant pot desenvolupar problemes de vincle insegur 
amb els cuidadors principals, fet que podria influir en 
la forma de vincular-se amb les persones del seu en-
torn al llarg de la seva vida. Per això, és imprescindible 
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començar a fer prevenció de l’abús sexual com més 
aviat millor.  

D’altra banda, l’abús que té lloc durant la primera in-
fància normalment es produeix en un entorn amb lla-
ços afectius, com ara la família. Aquest context afavo-
reix que, en la majoria dels casos, no hi hagi cap tipus 
d’evidència física de l’abús, ja que la persona abusado-
ra no utilitzarà la força física, sinó que manipularà l’in-
fant aprofitant la seva confiança plena en les persones 
adultes cuidadores que l’envolten. Al mateix temps, la 
dependència i la relació emocional de l’infant respecte 
a la persona abusadora dificulta molt que pugui expli-
car què li passa o, fins i tot, identificar-ho com una cosa 
negativa. Tot i que això també succeeix amb infants de 
més edat, en l’etapa infantil és encara més evident. 

Els pocs estudis realitzats també mostren que molts 
infants obliden les experiències traumàtiques de la pri-
mera infància a través de la dissociació. Per això, és molt 
important la prevenció i la detecció en aquesta primera 
infància, promovent i facilitant que l’infant pugui revelar 
què li passa quan està passant.

Necessitats, idees clau  
i oportunitats  

Finalment, cal tenir en compte que l’abús sexual infan-
til que es produeix durant la primera infància sovint no 
és viscut per l’infant com un fet traumàtic, ja que forma 
part de la seva quotidianitat i en la majoria de casos 
és exercit per una persona de confiança. Aquest fet 
posa de manifest la necessitat d’incloure programes i 
actuacions que ajudin els nens i nenes a identificar les 
situacions abusives en edats primerenques, d’abordar 
la sexualitat des d’un punt de vista adequat a la franja 
d’edat, així com d’incloure el treball de conceptes com 
la intimitat, el consentiment, les relacions saludables, 
els límits o les persones de confiança. 

Els infants de 3 a 5 anys 

Sobre el coneixement dels cossos, els infants de 3 a 5 
anys saben anomenar les parts del cos però, quan es 
parla de genitals, acostumen a utilitzar una gran diver-
sitat de paraules alhora que s’observen petites resis-
tències a parlar-ne tan obertament com d’altres temes. 
Així doncs, en aquestes edats podem afirmar que, en 
la seva majoria, ja tenen instaurat part del tabú social 
instaurat sobre les parts íntimes i trobem actituds ver-
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gonyoses. D’altra banda, poden entendre el concepte 
de «part íntima» i saber a què ens referim; no obstant 
això, és més difícil que recordin la terminologia concre-
ta i no la tenen integrada com a tal. 

Pel que fa a les diferències de coneixements sobre 
aquests temes entre els infants, podem afirmar que no 
és significativa entre nens i nenes. En aquest sentit, cada 
infant mostra més coneixement sobre els propis geni-
tals i el propi cos. Les diferències observades responen 
a la diversitat de famílies i a la informació rebuda a casa. 
És a dir, observem heterogeneïtat de coneixements en 
aquells infants (la minoria) que han parlat obertament 
de forma prèvia amb les seves famílies.  

Davant de situacions abusives o en aquelles en què 
algú ha traspassat algun tipus de límit, hem observat 
que, els infants de 3 a 5 anys, poden reconèixer la 
situació com a abusiva, expressant que no se senten 
còmodes o que no els agrada. No obstant això, també 
la majoria té dificultats per pensar com gestionar una 
situació concreta i per buscar alternatives d’actuació en 
el marc d’aquesta situació. Malgrat això, podem afirmar 
que gairebé la totalitat de l’alumnat, davant d’una cir-
cumstància complicada i que no sap com resoldre, de-
cideix demanar ajuda a un adult de confiança (mestre 
d’educació infantil o pare/mare) o a algun altre com-
pany o companya del grup d’iguals. En aquest sentit, 
podem afirmar que, en la seva majoria, els infants de 3 
a 5 anys confien al 100% en les persones adultes de 
referència i estan segurs que rebran l’ajuda adequada 
i necessària en cas de demanar-la.

Cal destacar que, si bé aquesta confiança en les perso-
nes adultes ens obre un marc de treball amb aquelles 
que són referents amb impacte directe sobre els infants, 
al mateix temps és un element que eleva la vulnerabili-

Necessitats, idees clau  
i oportunitats  

tat dels infants d’aquesta franja d’edat, que poden patir 
l’abús sexual per part de les persones del seu entorn. 

Les persones cuidadores (I): 
Les famílies

En general, les famílies dels infants de 3 a 5 anys s’inte-
ressen per la sexualitat i, sobretot, per la protecció dels 
seus fills i filles davant l’abús sexual infantil. Educar en la 
sexualitat, però, és un tema que se’ls fa difícil d’abordar 
per diferents motius, entre els quals destaquen:

• La falta de referents en la família sobre com parlar 
de sexualitat, ja que elles tampoc van rebre aquesta 
educació. 

• El desconeixement de què és adequat en cada mo-
ment evolutiu de l’infant.

• La pròpia història vital que, en ocasions, inclou situ-
acions d’abús sexual i/o violència sexual en la infàn-
cia, l’adolescència o la vida adulta, o bé una sexuali-
tat no viscuda de manera positiva. 

Tots aquests factors esdevenen obstacles comuns per 
a moltes famílies a l’hora de poder prevenir de forma 
apropiada l’abús sexual infantil i donar als seus fills i 
filles una educació sexual adequada. 

Tot i això, les famílies manifesten obertament tenir clar 
que volen oportunitats diferents a les que van tenir elles 
durant la infantesa i, per tant, esperen que els seus fills i fi-
lles tinguin més coneixements sobre la sexualitat dels que 
elles tenien. Al llarg del projecte, hem identificat els pro-
fessionals de pediatria com les persones de referència de 
les famílies per a consultes relacionades amb l’educació 
sexual o amb possibles situacions d’abús sexual infantil. 
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La identitat cultural influeix a l’hora de parlar de sexua-
litat. Moltes famílies aborden la qüestió de la sexualitat 
i tenen converses sobre temes relacionats amb l’abús 
sexual infantil amb els seus fills i filles, intentant pro-
moure hàbits i comportaments saludables, des d’una 
perspectiva cultural i de comunitat. En aquest sen-
tit, l’espai dedicat a la transmissió de valors culturals 
s’identifica, també, amb un espai potencial de treball 
en família sobre aquests temes. 

En conjunt, les famílies són conscients que arriben tard 
a parlar de la sexualitat i que, quan ho fan, els seus 
fills i filles ja tenen molta informació que els ha arri-
bat d’altres fonts. La totalitat de les famílies participants 
manifesten interès en assistir en espais de formació i 
coneixement sobre com abordar la prevenció de l’abús 
sexual infantil i la sexualitat amb els seus fills i filles de 
forma adequada.   

Finalment, cal destacar el paper del vincle entre els 
infants i les seves persones cuidadores de referència 
(normalment la mare) com un element clau en la pro-
tecció i la prevenció de l’abús sexual infantil. L’esta-

Necessitats, idees clau  
i oportunitats  

bliment d’un vincle segur i saludable en els primers 
anys de vida dels infants amb la persona cuidadora 
de referència els permetrà identificar possibles situaci-
ons abusives amb més claredat. En canvi, si els vincles 
que s’estableixen són desorganitzats o insegurs, l’infant 
serà més vulnerable a patir situacions abusives. 

Les persones cuidadores (II):   
Professionals d’educació infantil 

L’educació infantil de segon cicle, tot i que no és obli-
gatòria, forma part de l’oferta pública i té un nivell d’as-
sistència dels infants de 3 a 5 anys molt alt que, si bé 
no representa la totalitat de la població, sí que n’és la 
gran majoria. 

Les persones educadores de l’etapa infantil són adults  
de referència per als infants de 3 a 5 anys. En molts 
casos, són les primeres persones externes a la família 
que n’assumeixen la cura. El volum d’hores compartit, 
així com el grau evident de dependència dels nens i 
nenes d’aquesta edat, genera relacions molt properes 
entre els i les mestres i els infants, que els reconeixen 
com a persones de confiança i, en part, com una ex-
tensió del nucli familiar. 

D’altra banda, el currículum de l’educació infantil de 
segon cicle és prou flexible i ampli com per poder in-
cloure i abordar la prevenció de l’abús sexual infantil i 
l’educació sexual sense que això vagi en detriment de 
l’adquisició d’altres competències. Les competències 
clau a assolir durant el segon cicle de educació infantil 
van en sintonia amb els conceptes clau de l’educa-
ció sexual i la prevenció de l’abús sexual infantil. No 
obstant això, caldria que les formacions a professionals 
d’educació infantil abordessin la necessitat d’incloure 
aquests temes i proporcionessin les eines per fer-ho 
de forma adequada.
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La societat

La prevenció de l’abús sexual infantil és responsabilitat 
de tota la societat en el seu conjunt en la mesura que es 
tracta d’un problema social que afecta per igual infants 
i/o adolescents, independentment de la seva cultura, 
situació socioeconòmica, origen, edat, etc. 

Més enllà de la família i dels centres educatius com es-
pais principals de desenvolupament dels infants de 3 a 
5 anys, hi ha altres escenaris i institucions claus des de 
les quals es pot abordar la prevenció de l’abús sexual 
infantil.

Els infants tenen accés als continguts audiovisuals des 
d’edats primerenques de manera que acaben conver-
tint-se en espai d’aprenentatge al qual accedeixen en 
clau d’oci. Cal tenir en compte que, a aquestes edats, 
l’accés es fa a través d’una persona adulta de referència, 
que és qui selecciona el contingut que l’infant visionarà 
i el temps i la franja horària d’exposició a aquest con-
tingut. No obstant, aquests continguts audiovisuals no 
sempre eduquen en el bon tracte i, sovint, fomenten 
rols i relacions desiguals que després els infants poden 
normalitzar i reproduir. Per aquest motiu, és important 
reconèixer la responsabilitat que tenen les persones 
que desenvolupen aquests continguts audiovisuals en 
la prevenció de la violència contra la infància i en el 
foment de relacions sanes des de la primera infància.  

D’altra banda, cal tenir en compte que els infants 
d’edats primerenques assisteixen de forma regular als 
serveis de pediatria. Més enllà dels episodis de malal-
tia, la totalitat de la població infantil té programades 
unes visites sistemàtiques de revisió, que permeten 
assegurar un desenvolupament saludable i adequat de 
la població infantil. Així doncs, els serveis de pediatria 
es presenten com a espais on les famílies poden com-

Necessitats, idees clau  
i oportunitats  

partir les seves preocupacions i necessitats envers els 
infants i això fa que els professionals tinguin l’oportu-
nitat, tant d’educar en sexualitat i el bon tracte, com 
de detectar situacions de risc que potser no arriben a 
altres espais. 

El lleure educatiu, si bé és cert que disposa d’una oferta 
reduïda per als infants d’edats primerenques, en els ca-
sos que s’ofereix representa un altre espai de socialització 
i d’aprenentatge proper, com ho són la família i els cen-
tres educatius. Són especialment rellevants els espais de 
menjador escolar, els casals d’estiu o els extraescolars, 
entre d’altres. Aquests espais es van ampliant a mesura 
que l’infant creix i es consoliden en la etapa de primària. 

Finalment, els professionals que intervenen en l’etapa 
d’educació infantil són de tipus qualificat. En funció de les 
tasques que realitzen, requereixen titulació universitària 
o, en els espais de lleure educatiu, titulacions homolo-
gades. Aquesta formació qualificada és, també, un espai 
privilegiat que pot oferir els recursos necessaris per poder 
abordar aquesta problemàtica de forma adequada. 
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Entendre l’abús sexual infantil com a part 
de l’educació en sexualitat

La por a parlar de la sexualitat sovint és superada pel 
temor a tractar el tema de l’abús sexual infantil que, 
d’entrada, pot semblar fins i tot més complicat. Hi ha 
molts punts de connexió entre la prevenció de l’abús 
sexual infantil i l’educació sexual, de manera que hem 
de assumir que no se’n pot fer una bona prevenció 
sense incloure-hi elements d’educació sexual i, al 
revés; no es pot fer educació sexual sense tenir en 
compte la problemàtica de l’abús sexual infantil, ja que 
pot arribar a ser contraproduent. 

La sexualitat és una esfera de les persones i ens 
acompanya des que naixem. És important que els 
infants coneguin alguns aspectes bàsics de la sexua-
litat que els ajudin a conèixer-se a si mateixos i als 
altres des de la primera infància. Aquests aspectes 
no es redueixen a la part de continguts; treballar la 
sexualitat ha de traduir-se en treballar l’afectivitat, les 
emocions, les relacions i, sobretot, el consentiment. 
Per tal de poder oferir una perspectiva més com-
plerta i realista del que inclou la sexualitat i que doni 
resposta a les necessitats, preguntes i realitats de 
tots els infants, és indispensable poder-la treballar 
des d’una perspectiva global, que traspassi els límits 
dels elements que s’estudiaven fins ara i que, habi-
tualment, estaven molt vinculats a la reproducció i a 
les conductes de risc. 

Els infants en edats primerenques han de ser capaços 
de diferenciar un abús fins i tot quan aquest no es 
presenta en forma de dolor o fàstic, per la qual cosa 
els coneixements sobre les parts íntimes, la privacitat, 
el consentiment i els límits són indispensables tant per 
educar en sexualitat com per prevenir l’abús sexual. 

Recomanacions

Educar en la prevenció de l’abús sexual 
infantil en les persones adultes

El primer pas per poder començar a trencar amb el si-
lenci que envolta l’abús sexual infantil és treballar amb 
les persones adultes que estan en contacte amb els 
infants en edats primerenques. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’abús sexual in-
fantil i l’abordatge de la sexualitat segueixen sent dos 
temes tabús que generen resistència a parlar-ne ober-
tament. A més a més, partim de la inexistència d’un 
escenari previ o de referents de prevenció en la in-
fantesa de les persones adultes. En aquest sentit, no 
es pot pretendre tractar temes amb els infants que la 
població adulta no és capaç d’abordar; en aquestes 
circumstàncies, els programes no funcionen, no s’im-
plementen o, si ho fan, és de manera parcial. 

Les persones adultes que acompanyen els infants so-
vint no tenen les eines o els coneixements suficients 
com per poder educar des d’una perspectiva global, a 
causa de la seva pròpia manca de coneixement sobre 
la problemàtica de l’abús sexual infantil, així com, tam-
bé, sobre l’educació sexual durant la infància. 

Els programes de prevenció de l’abús sexual infantil 
en edats primerenques han de tenir en compte actua-
cions específiques dirigides a la població adulta (es-
pecialment famílies i docents d’educació infantil), per 
tal de poder crear espais de formació, debat i reflexió 
sobre l’abús sexual infantil, la seva identificació i la seva 
prevenció. 

En aquests espais s’han de poder trencar els silencis, 
desmuntar falses creences, superar les resistències per-
sonals i col·lectives, conèixer la problemàtica i, finalment, 
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oferir eines per treballar-ho amb els infants. Al mateix 
temps, cal abandonar la idea que temàtiques com 
l’abús sexual infantil o la sexualitat s’han  de treballar de 
forma aïllada i entendre que la sexualitat és inherent a 
totes les persones des que neixen i que, com molts al-
tres aspectes o problemàtiques que afecten la infància, 
cal abordar-la de forma natural, des de la quotidianitat 
i la transversalitat, en tot el que es fa amb els infants 
d’edats primerenques i des de tots els espais. 

Educar en la prevenció de l’abús sexual 
infantil des de la primera infància

Fer prevenció de l’abús sexual infantil des d’edats pri-
merenques no significa focalitzar l’atenció en aquells 
abusos que comencen o passen en aquestes edats. 
La prevenció a partir d’aquestes edats permet establir 
unes bases que, en un futur, permetin als infants iden-
tificar un abús i que, alhora, seran vàlides per a aquells 
que estiguin patint una situació d’abús en el present. 

Si, des d’edats primerenques els infants comencen a sa-
ber els seus drets i se’ls ensenya a conèixer els límits, no 

Recomanacions

només farem prevenció de l’abús sexual, també els es-
tarem donant eines que els permetran identificar altres 
formes de maltractament infantil, que poden tenir lloc 
en el moment que es fa la prevenció o bé anys després. 

D’acord amb diferents estudis i recerques, la major part 
dels casos d’abús sexual infantil s’inicien a partir dels  
9 anys. No obstant això, si des de la primera infància 
s’aborden continguts preventius, es contribuirà a tenir 
verbalitzacions de situacions abusives abans, hi haurà 
major detecció per part de professionals i, fins i tot en 
alguns casos, es podran prevenir abans que comencin 
perquè l’infant o el seu entorn haurà estat capaç d’iden-
tificar les dinàmiques que acompanyen aquest abús. 

Durant la primera infància és important poder treballar 
no només des d’un punt de vista teòric, sinó també pràc-
tic. El comportament dels nens i nenes o la manera que 
tenen de relacionar-se amb les persones de confiança 
constitueixen una gran part de la seva educació. Així 
doncs, posar límits, respectar les seves decisions, ensen-
yar a escoltar cos, identificar què sent el cos o parlar ober-
tament de les qüestions que plantegen sobre sexualitat 



– 20 –

La prevenció de l’abús sexual infantil  
i l’educació sexual en edats primerenques

en la quotidianitat contribuirà a establir un marc de rela-
cions en el qual serà molt més fàcil que, si es dona el cas, 
l’infant pugui verbalitzar una situació abusiva o demanar 
ajuda de forma prèvia a que succeeixi. 

Educar en la prevenció de l’abús sexual 
infantil des de la  comunitat 

La prevenció de l’abús sexual infantil en edats primeren-
ques s’ha de poder dur a terme més enllà de la família 
i els centres educatius, entenent que els infants tenen 
moltes altres interaccions al llarg del dia. Des d’un enfo-
cament comunitari, identifiquem quatre escenaris que 
s’haurien de incloure en els programes de prevenció 
destinats a infants d’entre 3 i 5 anys. Són: 

• Els mitjans de comunicació
• La sanitat
• La formació de professionals
• L’educació en el lleure

Recomanacions

Els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat 
d’abordar, en la seva programació i de forma trans-
versal, continguts que promoguin la visibilització i la 
prevenció de l’abús sexual infantil i els drets dels in-
fants; també, continguts d’educació sexual dirigits a 
les diferents franges d’edat. Paral·lelament, i tenint en 
compte que l’accés a aquests continguts es fa a través 
de les persones adultes, cal desenvolupar guies i ma-
terials destinats a les famílies i a altres adults responsa-
bles, per tal que puguin seleccionar els més adequats 
a l’edat i aquells que posin en valor la protecció i el 
desenvolupament saludable dels infants.  

Pel que fa a l’àmbit de la salut, des de pediatria s’iden- 
tifiquen les revisions sistemàtiques amb infants d’edats 
primerenques com a espais privilegiats per a la de- 
tecció i la prevenció d’abusos. En aquestes revisions 
es promou el respecte cap al cos i la intimitat dels 
infants, s’escolta la veu dels mateixos infants en relació 
amb el seu cos i es poden arribar a detectar situacions 
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d’abús sexual infantil a través de la pròpia mirada dels 
professionals. La formació d’aquests professionals de 
salut en aquests temes, així com la generació d’eines 
i materials per a famílies i professionals resulta, doncs, 
cabdal per poder-ho fer de forma adequada. 

Aquesta formació passa per incloure temàtica específi-
ca sobre l’abús sexual infantil en els graus universitaris 
(magisteri, pedagogia, educació infantil, INEF, treball 
social, educació social, entre d’altres), que els perme-
trà entendre la problemàtica, prendre’n consciència i 
adquirir eines per poder-la prevenir i detectar. 

Finalment, cal tenir en compte també tots els profes-
sionals del lleure educatiu i oferir formació adequada 
en tots els plans formatius que incloguin les persones 
d’aquest sector. Els professionals del lleure sovint es-
devenen persones de molta confiança i de referència 
per als infants d’edats primerenques, ja que hi com-
parteixen moments més distesos i amb poca càrrega 
curricular (com l’espai menjador, el casal d’estiu, etc.), 

Recomanacions

que esdevenen espais privilegiats per a la prevenció i 
detecció de l’abús sexual infantil. 

Dotar de més recursos econòmics les 
polítiques de protecció de la infància i la 
prevenció de l’abús sexual infantil

Espanya és un dels països de la Unió Europea amb 
la inversió més baixa en la infància, tant històricament 
com en els darrers anys, fet que acaba derivant en 
xifres de pobresa infantil superiors a la majoria d’estats 
membres. La falta d’una renda garantida que protegeixi 
la infància o d’un sistema de protecció que asseguri el 
desenvolupament adequat de tots els infants col·loca 
un col·lectiu dependent i vulnerable en una situació de 
risc, que varia en funció de variables com l’entorn, la 
família, el territori, la cultura, etc. 

En aquest sentit, convé prioritzar, també des dels pres-
supostos, les polítiques dirigides a assegurar un cor-
recte desenvolupament i la protecció de la infància, 
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que tinguin en compte la prevenció i l’abordatge de les 
violències que pateixen. Cal tenir clar que els recursos 
econòmics destinats a la prevenció de l’abús sexual 
infantil i a altres maltractaments a infants en edats pri-
merenques són necessaris per tal d’assegurar una pro-
tecció efectiva, de forma sistemàtica i que afavoreixi al 
major nombre de infants possible.

Abandonar la idea de la diversitat com a 
ideologia

Cal allunyar del debat ideològic les perspectives de la 
diversitat i de gènere per tal de poder créixer i perquè 
s’entenguin com la via única d’assegurar una educació 
justa i igualitària per a tothom. 

El respecte i la defensa dels drets humans bàsics, així 
com la promoció d’una educació en la qual aquests 
es mostrin explícitament reconeguts, és un dret de la 
infància i una obligació de les persones adultes.   

La diversitat i la perspectiva de gènere no són una part 
del contingut a treballar, sinó elements transversals 
d’una educació que ha de poder servir de base a l’hora 
de construir un discurs destinat als infants i generar els 
materials educatius. Valors com el respecte, la inclusió 
i la igualtat només s’adquiriran si apareixen de forma 
transversal en totes les àrees que es treballin amb els 
infants. El gènere, la cultura, la religió, les orientacions 
sexuals i la diversitat de cossos són part del contingut 
implícit en l’educació sexual i, en definitiva, en la pre-
venció de l’abús sexual infantil. 

La perspectiva de la diversitat es basa en reconèixer i 
acceptar que existeixen diverses formes de viure i de 
relacionar-se, així com sexualitats diferents, i que, sem-
pre que compleixin el principi de respecte d’un mateix 
i de l’entorn, totes són vàlides. 

Recomanacions

D’altra banda, la perspectiva de gènere és crucial a 
l’hora de fer prevenció dels abusos sexuals. En aquest 
sentit, però, el gènere no ha de ser entès com un con-
cepte dicotòmic (home/dona), sinó com un element 
que, de forma transversal, ajuda a comprendre en 
profunditat els matisos, les causes i les conseqüències 
dels abusos, i permet prevenir-los entenent-ne la com-
plexitat. 

La perspectiva de la diversitat i de gènere és, doncs, el 
reflex d’una educació que defensa els drets humans 
i que, per tant, no pot ser obviada del currículum ni 
entesa com una posició ideològica, sinó que s’ha de 
considerar la base de qualsevol forma d’educació so-
cialment acceptable.  

La mirada des de la diversitat és una eina que per-
met protegir la infància independentment del gènere, 
la raça, els orígens ètnics o socials, les característiques 
genètiques, la llengua, la religió, el lloc de naixement, 
la diversitat funcional, l’edat o l’orientació sexual, tal 
i com està establert en la Declaració Universal dels 
Drets Humans. 
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