BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re·
gistrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protec·
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·
lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de
formalitzar la matrícula, conformeu la compatibilitat horària dels cursos i la
disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos			
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits			

A

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés durant
el mes de maig de 2012*

B

A x 0,90

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals
Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu
(C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o
Banc Santander.

33U4

Salut i Alimentació

EL MALTRACTAMENT I L’ABÚS
SEXUAL INFANTIL
Del 17 al 20 de juliol
La Seu d’Urgell
El curs està adreçat a persones relacionades amb el món de l’infant
(professionals sanitaris, educadors infantils, mestres, professors de
secundària, psicòlegs, pedagogs, etc.), tant si són professionals en
exercici com si són estudiants dels mateixos àmbits, i també a totes
aquelles altres persones interessades a ampliar els seus coneixe·
ments sobre el fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil. El
professorat que impartirà el curs forma part de l’Associació Catala·
na per la Infància Maltractada (ACIM).
Aprofundirem en la millora de coneixements (aptituds) sobre les
causes de l’aparició del maltractament, la seva tipologia, els factors
que afavoreixen el seu manteniment, els signes i símptomes que
ens han de fer pensar que l’infant no està essent tractat com cal,
i les orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possi·
ble cas. Insistirem especialment en aquest darrer apartat: per una
banda, en la nostra sensibilització i disponibilitat (la nostra actitud)
davant d’una realitat en la que no hem estat prou formats i que és
massa pesada per ser abordada per un sol professional i, per l’altra,
en l’imprescindible treball en xarxa a que això ens obliga per tal de
defensar els drets d’aquells que no tenen ni veu ni vot. El lema és
clar: “No estàs sol. No el deixis sol!”
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Francesc Domingo Salvany (Departament de Medicina de la
UdL i ABS Balaguer)
Francesc Domingo Salvany (UdL i ABS Balaguer), Susagna
Nevado Gutiérrez (CSMIJ Sant Joan de Déu), Carme Piqué
Anguera (ABS Balaguer) i Carme Tello Casany (CSMIJ Sant
Joan de Déu)
30
INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dimarts 17
09.15-11.45 h
12.00-14.00 h
16.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Francesc Domingo, Susagna Nevado i Carme
Piqué
Presentació i objectius del curs
Definició i tipus de maltractament infantil
Carme Piqué, Susagna Nevado i Carme Tello
Maltractament
intrafamiliar,
entre
iguals
i
institucional
Taller: millora de la capacitat d’observació

Dimecres 18
Francesc Domingo, Carme Piqué i Carme Tello
09.15-11.45 h Detecció i protocols d’actuació
12.00-14.00 h Proposta i discussió de casos
Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Piqué i Carme Tello
16.00-18.00 h Nivells de prevenció. El primer pas: el vincle afectiu
18.00-20.00 h Taller: millora de les actituds
Dijous 19
09.15-11.45 h
12.00-14.00 h

16.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Piqué i Carme Tello
Abús sexual infantil i salut mental
Abús sexual infantil i tràfic de persones. Una realitat
amagada
Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Piqué i Carme Tello
La prevenció de l’abús sexual
Cinefòrum: No tengas miedo (Montxo Armendáriz,
2011)

Divendres 20
Francesc Domingo, Susagna Nevado i Carme
Tello
09.15-11.45 h Discussió en petits grups i posada en comú
12.00-14.00 h Conclusions, valoració i propostes de millora

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.
Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de
sopar fins a la de dinar de l’endemà):

Dilluns 16

Dimarts 17 Dimecres 18

Dijous 19

Divendres 20 Dissabte 21

Diumenge 22 Dilluns 23

Dimarts 24 Dimecres 25

Dijous 26

Divendres 27

						
Nombre total de nits		

C

Import de l’allotjament

28,00 € x C

D

Import total a ingressar (matrícula + allotjament)

A/B + D

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €
Podeu consultar les cobertures en els webs
http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí

/ No

