BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.
PATROCINA

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

Curs

Titulació
/ No

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 registrat 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 protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

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

LLEIDA

de l’1 a l’11 de juliol de 2013

Signatura:

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 31 de maig de 2013*
A x 0,70
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013*
A x 0,80
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013*
A x 0,90

A
B
C
D

*Els descomptes no s’aplicaran 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.

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

17L1

Salut i Alimentació

EL MALTRACTAMENT I L’ABÚS
SEXUAL INFANTIL
De l’1 al 5 de juliol
Lleida

INFORMACIÓ
Matèria Transversal UdL
http://estiu.udl.cat

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb
el món de l’infant, professionals en els primers anys d’exercici,
professionals de l’ensenyament i a totes aquelles persones
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
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 al qual
ens obliga la defensa dels drets dels infants.
Llengua d’impartició: Català
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 Lleida), Carme
Piqué Anguera (ABS Balaguer), Carme Tello Casany (CSMIJ
Sant Joan de Déu Lleida) i Teresa Vallmanya Cucurull
(Hospital Universitari Arnau de Vilanova)
30
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta
30

PROGRAMA
Dilluns 1

Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
09.30-11.30 h Presentació i objectius del curs. Valoració inicial
del grau de coneixements. Maltractament infantil
versus el bon tractament: paraules evocadores
Francesc Domingo, Carme Tello i Teresa
Vallmanya
12.00-14.00 h Definició i tipus de maltractament infantil
Susagna Nevado i Carme Piqué
16.00-18.30 h Maltractament
intrafamiliar
i
maltractament
institucional. Taller: “Millora de les actituds”

Dimarts 2

Francesc Domingo i Carme Tello
09.30-11.30 h Com detectar els diferents tipus de maltractament.
Factors de risc, símptomes i signes
Carme Piqué i Teresa Vallmanya
12.00-14.00 h Actuació dels professionals davant d’una sospita o
una certesa. El necessari treball en xarxa: “Massa
motxilla per a una sola esquena”. El treball social
com a nus bàsic de la xarxa
Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Tello i Teresa Vallmanya
16.00-18.30 h Protocols d’actuació a l’àmbit educatiu i sanitari.
Com evitar el càstig corporal com a disciplina: “Educa, no peguis!”. Taller de millora de les actituds
Dimecres 3

Carme Tello i Teresa Vallmanya
09.30-11.30 h Propostes preventives: el bon vincle com a primer
pas. Com millorar, en el dia a dia, l’autoestima dels
infants que atenem
Francesc Domingo, Carme Piqué i Teresa
Vallmanya
12.00-14.00 h Discussió de casos clínics concrets: de l’atenció
primària a l’hospital. Discussió en grup sencer, en
petits grups i posada en comú
Susagna Nevado, Carme Piqué i Carme Tello
16.00-18.30 h L’abús sexual infantil: un desconegut. Taller de millora de les actituds
Dijous 4

Carme Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
09.30-11.30 h Abús sexual infantil i salut mental. Abús sexual infantil i tràfic de persones: una realitat amagada
Francesc Domingo i Susagna Nevado
12.00-14.00 h La prevenció de l’abús sexual des de l’escola.
Cinefòrum: Sentir que sí, sentir que no, Les tres preguntes de l’estrany, El meu cos és meu i la campanya del Consell d’Europa: Un de cada cinc
16.00-18.30 h Cinefòrum: No tengas miedo (Montxo Armendáriz,
2011)
Divendres 5

Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Tello i Teresa Vallmanya
09.30-11.30 h El maltractament institucional. Discussió en grup
sencer, en petits grups i posada en comú
Francesc Domingo, Susagna Nevado, Carme
Piqué, Carme Tello i Teresa Vallmanya
12.00-14.00 h Valoració final del grau de coneixements.
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: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

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
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

