
LLEIDA
Del 4 al 8 de juliol de 2022

PODEM SER AGENTS DE CANVI DAVANT DEL 
MALTRACTAMENT I L’ABÚS SEXUAL INFANTIL? PASSEM A 
L’ACCIÓ! (11a EDICIÓ)

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el món de l’infant, professionals en exercici i a totes aquelles persones inte-
ressades a adquirir uns coneixements bàsics del fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil. Es donaran a conèixer les causes de la seva 
aparició, els diferents tipus de maltractament, els factors que afavoreixen el seu manteniment, els signes i símptomes que ens han de fer pensar 
que l’infant està sent maltractat i orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possible cas. Insistirem en la necessària sensibilització 
i disponibilitat que cal mostrar davant d’una realitat que és massa pesada per ser abordada per un sol professional i en l’imprescindible treball 
en xarxa a què ens obliga la defensa dels drets dels infants: “No estem sols! No el deixem sols!”. És d’absoluta actualitat la campanya del Consell 
d’Europa, “Un de cada cinc”, destinada a sensibilitzar-nos sobre els casos de violència sexual contra els infants. Entre aquests cal destacar la in-
cidència dels casos de ciberbullying, pornografia i grooming a les xarxes socials. També parlarem de la nova Llei orgànica de protecció integral 
de la infància i l’adolescència davant la violència (també coneguda com a Llei Rhodes) i del nou programa EFE (equips funcionals d’expertesa). 
El fet de parlar dels maltractaments i de l’abús sexual infantil és encara un tabú en la nostra societat. Trencar el silenci en benefici dels infants 
és una exigència per als que treballem o volem treballar en els àmbits social, educatiu, sanitari i/o del lleure. Per detectar un problema i per 
saber gestionar-lo cal tenir tant les aptituds (els coneixements i les habilitats) com l’actitud d’implicació i compromís de voler afrontar-lo.

Llengua d’impartició: Català 

Coordinació: Zaira Ibars Valverde (Hospital Universitari Arnau de Vilanova, HUAV i ABS Cappont) i Teresa Vallmanya Cucurull (Departament de Medicina de la 
UdL i HUAV)

Equip docent: M. Àngels Balsells Bailón (UdL), Francesc Domingo Salvany (Associació Catalana per la Infància Maltractada), Zaira Ibars Valverde (HUAV, EFE i ABS 
Cappont), Susagna Nevado Gutiérrez (EFE, CSMIJ Sant Joan de Déu-Lleida), Carme Piqué Anguera (ABS Balaguer), Carme Tello Casany (Associació Catalana per la 
Infància Maltractada) i Teresa Vallmanya Cucurull (UdL, EFE i HUAV)

Durada: a) 30 hores
 b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 83,01 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta

15I2

Patrocinen:

3 ECTS reconeguts per la UdL:
30 hores presencials + 45 hores 
de treball autònom de l’alumnat



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat  la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu: 

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dilluns 4
 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Nevado, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
08.00-10.00 h Presentacions. Valoració inicial dels coneixements.
 Espai pràctic.
 Francesc Domingo
10.00-11.00 h Introducció al bon tractament i al maltractament. Model d’interacció social i model ecològic.
 Maltractament infantil versus bon tractament: paraules evocadores.
11.30-12.30 h Model ecològic i diferents tipus de maltractament: negligència, físic, maltractament prenatal i maltractament emocional.
 Zaira Ibars
12.30-13.30 h Casos pràctics.
 Susagna Nevado i Carme Piqué
13.30-14.30 h Taller d’actituds: espai vivencial. 

Dimarts 5 
 Carme Piqué 
08.00-09.30 h Nova Llei d’infància.
 M. Àngels Balsells
09.30-11.00 h Treball amb famílies i circuits A, B i C
 Zaira Ibars
11.30-12.30 h Casos pràctics.
 Teresa Vallmanya
12.30-13.30 h Introducció a la teoria de l’attachment.
 Susagna Nevado i Carme Piqué
13.30-14.30 h Taller d’actituds: espai vivencial. 
 
Dimecres 6 
 Teresa Vallmanya
08.00-09.00 h Les relacions afectives com a eina preventiva de maltractament. Bon tracte prenatal.
 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Nevado, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
09.00-11.00 h Treball en grup dels casos triats i posada en comú en grup gran.
 Carme Tello
11.30-13.30 h Relacions abusives: bullying, ciberabús i abús entre iguals (I-II).
 Susagna Nevado i Carme Piqué
13.30-14.30 h Taller d’actituds: espai vivencial.

Dijous 7 
 Francesc Domingo
08.00-10.00 h Introducció a l’abús sexual infantil Sweet Trick (dolç engany). Com fer la primera entrevista.
 Zaira Ibars
10.00-11.00 h Casos pràctics d’abús sexual infantil. Abordatge multidisciplinari: EFE.
11.30-14.00 h    Pel·lícula i videofòrum.
 Susagna Nevado
14.00-14.30 h Abordatge psicològic d’ASI des de l’EFE.

Divendres 8
 Susagna Nevado i Teresa Vallmanya
08.00-09.30 h Treball xarxa.
 Zaira Ibars i Francesc Domingo
09.30-11.00 h Prevenció: eines i recursos.
 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Nevado, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
11.30-13.00 h Valoració final del grau de coneixements assolits. Conclusions, valoració i propostes de millora.
13.00-14.30 h Dinàmica: picar de mans, confiança i passeig a ulls clucs.
 Cloenda: L’home i la papallona, Paganini.
 Dansa final i comiat.


