Abús sexual: Detecció i exploració en infants i adolescents.
Enfoc terapèutic i atenció a l’infant víctima (6h) Online
INTRODUCCIÓ
Els professionals que atenen o assisteixen menors, necessiten tenir coneixements de com detectar
signes de patiment en el menor que puguin suggerir si ha viscut o està vivint una experiència abusiva.
Conèixer de quins mitjans de diagnòstic pediàtric i psicològic disposem per poder confirmar o no
l’experiència d’abús, quina repercussió te en l’infant i en les famílies aquesta experiència i, finalment,
quin suport han de rebre els menors víctimes d’abús tan des d’una intervenció psicoterapèutica
especialitzada, com l’atenció dels adults que els cuiden en els diferents espais de vida que freqüenten
(escola, espais de lleure, centre obert, serveis socials, EAIA...).
Aquest seminari els aportarà coneixements a aquest nivell.

ACREDITACIONS
Seminari amb Reconeixement de “formació d’interès en serveis socials concedit
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)”

Reconeixement
d’Interès Sanitari (RIS)
de la
Generalitat de Catalunya

Acreditació de la international Attachment Network España (IAN-E)

OBJECTIUS
Detectar, avaluar i atendre l’experiència d’abús en menors i les seves famílies. Aprendre a
acompanyar en la reparació del trauma.
Donar coneixements sobre:
•
•
•

L’expressió del malestar del menor víctima d’abús.
El procés diagnòstic per confirmar l’abús i valorar l’impacte en el menor.
El treball d’elaboració d’aquesta experiència i el suport a la família no abusadora per tal de
que el menor es pugui refer.

CONTINGUTS
Matí: Detectar i avaluar l’experiència d’abús en menors
1.-Introducció als conceptes generals
2.-El diagnòstic de l’experiència d’abús segons les edats:
en infants de < 5 anys
en infants d’edat escolar i púbers
en l’adolescència
3.- Avaluació de la capacitat protectora de la família no abusadora
4.- Presentació de casos

Tarda: Com atendre als menors que han viscut una experiència d’abús des dels circuits professionals
d’atenció als menors (Escola, Sanitat, Serveis Socials, Espais de lleure):
1.-Punts importants a considerar en la elaboració de l’experiència d’abús
2.-Atenció a la família no abusadora, elaboració de l’experiència a nivell familiar
3.-La Reparació del abusador i reconeixement del dany causat. Tancament del cicle de
l’elaboració de l’experiència abusiva.
4.- Presentació de casos

METODOLOGIA
La metodologia que plantegem és la introducció de conceptes teòrics, acompanyada de la mostra de
la pràctica amb la presentació de casos clínics, que permetran entendre l’aplicació real del contingut
del seminari. El seminari es realitzarà online en una plataforma de videoconferència que permeti la
participació activa dels alumnes.

A QUI VA DIRIGIT
A professionals i estudiants dels àmbits social, educatiu i sanitari, sobretot aquells que treballen amb
menors.

DURACIÓ, DATES, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ
El seminari és de 6h.
Es realitzarà el dia 28 de maig de 2021 de 10h a 13h. i de 14h a 17h.
Es farà una segona edició el dia 11 de juny en el mateix horari i contingut.
S’utilitzarà la plataforma de videoconferència Zoom i es facilitarà l’enllaç als alumnes uns dies abans.

DOCENT
Dra. Margarita Ibáñez Fanes. Psicòloga clínica, Dra. en psicopatologia.
Experiència clínica en l’assistència al menor víctima d’abús:
1998-2017 Psicòloga clínica del Equip de la Unitat Funcional d’Abús al Menor (UFAM) del Hospital
Universitari de Sant Joan de Déu de Barcelona
Supervisions a equips de protecció a la infància i adolescència:
2002-2006, Supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescencia (EAIA) de la Direcció
General de Protecció a la Infància de Lleida
2006-2010, Supervisió de l’Equip del Servei d’Atenció a la Víctima (SATAV) de la conselleria de
Justícia de Lleida.

2008-Fins l’actualitat, Supervisió dels Equips d’Atenció a la Infancia i Adolescencia (EAIA) de la
Direcció General de Protecció a la Infància. EAIA del Maresme Consell Comarcal i de Serveis socials
de primària i del EAIA de Mataró, Ajuntament de Mataró.
Docència:
2013: Seminari sobre : El vincle afectiu en la relació materno-filial quan s’han viscut situacions de
violència. per els equips SAR i SIE de la conselleria de Benestar i Família 1ª edició.
2016: Seminari sobre: El vincle afectiu en la relació materno-filial quan s’han viscut situacions de
violència. per els equips SAR i SIE de la conselleria de Benestar i Família 2ª edició.
2019: Taller: Abús sexual. Exploració en infants i adolescents i enfoc terapèutic. Duració 8 h,
Organitza el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, delegació de Tarragona.
2019: "La visibilitat de l'abús sexual infantil, un deure social: Com hi contribuïm des dels diferents
àmbits professionals " Organitzat per ACIM, Coordinadora del col·loqui Margarita Ibáñez, Membre
de la Junta d’ACIM
Publicacions:
Manuela Garcia Quiroga , Catherine Hamilton-Giachritsis, Margarita Ibañez Fanés (2017)
Attachment representations and socio-emotional difficulties in alternative care: A comparison
between residential, foster and family based children in Chile. Child Abuse & Neglect Volume 70
pages 180-189 August 2017.
Margarita Ibáñez (2020) Aportes de la psicología del desarrollo para el diagnóstico de la experiencia
de abuso en niños menores de 5 años. Revista de psicopatología y salud mental del niño
y del adolescente nº 4 Monográfico abuso sexual infantil.

AVALUACIÓ
L’avaluació del seminari es realitza amb l’assistència del 80% de les hores i la participació a les
activitats.
S’emetrà un certificat d’assistència amb aprofitament.

NOMBRE DE PLACES I ACCÈS
S’ofertaran 70 places i s’accedirà per rigorós ordre d’inscripció.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
El preu del seminari és:
Professionals 40€
Estudiants 30€
Alumnes i exalumnes de NECTUNT 30€
Alumnes que actualment cursen el Màster en formació Bàsica sistèmica i teoria del Vincle de
NECTUNT Gratuït (no els cal fer la inscripció, forma part de la formació del Màster)
La inscripció es pot realitzar a través de la web del centre www.nectunt.org

