
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

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

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transver-
sals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

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

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

LLEIDA
Del 2 al 13 de 
juliol de 2018

PatrocinEN:



Dijous 5 
 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna 

Nevado, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa 
Vallmanya

09.00-11.00 h L’abús sexual infantil aquí, a casa: “Un de cada 
cinc”

 Tràfic de persones, pornografia infantil i ciberbu-
llying 

11.30-13.30 h    Abús sexual infantil i salut mental: Detecció i abor-
datge 

 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna 
Nevado, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa 
Vallmanya

16.00-18.30 h La prevenció de l’abús sexual. Vídeo fòrum / Lli-
bre fòrum

Divendres 6 
 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna 

Nevado, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa 
Vallmanya

09.00-11.00 h El maltractament institucional. Discussió en grup 
sencer, en petits grups i posada en comú

11.30-13.30 h    Valoració final del grau de coneixements. Conclu-
sions, valoració i propostes de millora

 

22L8                                                                                                            Salut i Alimentació  

PODEM SER AGENTS DE CANVI 
DAVANT DEL MALTRACTAMENT I 
L’ABÚS SEXUAL INFANTIL? PASSEM 
A L’ACCIÓ!

Del 2 al 6 de juliol
Lleida 

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el 
món de l’infant,  professionals en exercici i a totes aquelles perso-
nes interessades 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 orientaci-
ons 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 al qual ens obliga 
la defensa dels drets dels infants: “No estàs sol! No el deixis sol!” És 
d’absoluta actualitat la campanya del Consell d’Europa, “Un de cada 
cinc”, destinada a sensibilitzar-nos sobre els casos de violència se-
xual contra els infants. Entre aquests cal destacar la incidència dels 
casos de ciberbullying, pornografia i grooming a les xarxes socials. 
També parlarem del programa ECPAT (End Child Prostitution, Child 
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes – Aca-
bar amb la prostitució infantil, la pornografia infantil i el tràfic de nens 
amb finalitats sexuals).
El fet de parlar dels maltractaments i de l’abús sexual infantil és en-
cara 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 i/o sanitari. Per detectar un problema i per 
saber gestionar-lo ens cal tenir tant les aptituds (els coneixements) 
com les actituds d’implicació i compromís de voler afrontar-lo.

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Francesc Domingo Salvany (Departament de Medicina de la 
UdL i ABS Balaguer)

Equip docent M. Àngels Balsells Bailón (UdL), Francesc Domingo Salvany 
(UdL i ABS Balaguer), Zaira Ibars Valverde (HU Arnau de 
Vilanova), Susagna Nevado Gutiérrez (CSMIJ Sant Joan de 
Déu, Lleida), Carme Piqué Anguera (ABS Balaguer), Carme 
Tello Casany (Associació Catalana per la Infància Maltracta-
da) i Teresa Vallmanya Cucurull (UdL i HU Arnau de Vilano-
va)

Durada a) 30 hores lectives
 b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 2
 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Nevado, 

Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
09.00-11.00 h Presentació del curs. Valoració inicial dels coneixe-

ments. Maltractament infantil versus el bon tracta-
ment: paraules evocadores

11.30-14.30 h    Definició i models explicatius dels diferents tipus de 
maltractament. Perquè hi ha maltractament infantil?  
El treball social i els professionals de l’ajuda

 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Nevado, 
Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya

16.00-18.30 h Maltractament intrafamiliar, maltractament institucio-
nal i maltractament derivat de separacions conflicti-
ves

 Com detectar els diferents tipus de maltractament? 
Factors de risc, símptomes i signes. Taller de millora 
de les actituds

  
Dimarts 3 
 Susagna Nevado, Carme Piqué i M. Àngels 

Balsells
09.00-11.00 h Els infants, la família, la societat i la nostra Llei d’In-

fància 
 M. Àngels Balsells, Francesc Domingo, Zaira 

Ibars, Susagna Nevado, Carme Piqué, Carme Te-
llo i Teresa Vallmanya

11.30-14.30 h    Actuació dels professionals davant d’una sospita o 
una certesa. El necessari treball en xarxa. El treball 
social com a nus bàsic de la xarxa

 M. Àngels Balsells, Francesc Domingo, Zaira 
Ibars, Susagna Nevado, Carme Piqué, Carme 
Tello i Teresa Vallmanya

16.00-18.30 h L’actuació a l’àmbit educatiu i sanitari. Taller de mi-
llora de les actituds

Dimecres 4 
 Carme Tello i Teresa Vallmanya
09.00-11.00 h Propostes preventives: el bon vincle com a primer 

pas. Com millorar l’autoestima dels infants que ate-
nem

 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Neva-
do, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya

11.30-13.30 h    Discussió en petit grup i en grup sencer de casos 
proposats 

 Francesc Domingo, Zaira Ibars, Susagna Neva-
do, Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya

16.00-18.30 h   Discussió en petits grups i en grup sencer de casos 
clínics concrets aportats pels assistents 

  

3 ECTS reconeguts per la UdL:
30 hores presencials + 45 hores de 

treball autònom de l’alumnat


