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  1-LA FUNDACIÓ VICKI BERNADET  

 
Treballem en la prevenció, detecció i atenció de l'abús sexual infantil 

promovent la millora de la qualitat de vida de les persones, l'ajuda i la 

defensa dels interessos de les víctimes i familiars. 

”
 

La Fundació Vicki Bernadet disposa de dues seus situades a Barcelona i Saragossa i treballa, des de 1997, 

en l'abordatge integral de l'abús sexual infantil produït en l'àmbit familiar o entorn de confiança dels 

nens, nenes i adolescents. La nostra missió és caminar amb la societat cap a un futur en el qual els nens 

i nenes no sofreixin abusos sexuals. 

 

El treball que desenvolupa la Fundació s'agrupa en tres àrees principals de treball: 

 
 

• SERVEI D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL I JURÍDICA 

Atenció a les víctimes, familiars i professionals a través del servei d'atenció psicosocial i el d'atenció 

jurídica. L’any 2017, es van realitzar 576 visites d'acollida, 347 teràpies individuals, 97 atencions 

jurídiques i es van assessorar 353 professionals. 

 

• SERVEI DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ 

Prevenció, formació i sensibilització a través de l'Escola de Formació, la Unitat de Recerca i Formació 

Especialitzada i el Servei Socioeducatiu. L’any 2017, van participar de manera directa en les nostres 

activitats i formacions: 2.454 infants, 1.849 adolescents, 598 familiars, 1.411 professionals i 644 futurs 

professionals. 

 

• SERVEI DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

La visibilització i tractament adequat de la problemàtica a través de les xarxes socials, mitjans de 

comunicació, així com campanyes de sensibilització. L’any 2017 vam fer 119 aparicions en els mitjans de 

comunicació. 

 

La Fundació Vicki Bernadet disposa d'un equip interdisciplinari de professionals i compta amb els següents 

programes específics en cada àrea que ens permeten adequar la metodologia de treball al col·lectiu: 

infància, adolescència, adults, famílies, dones, persones amb discapacitat, professionals i futurs 

professionals. 

“ 
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  2- OBJECTIUS  

 
 

L’objectiu principal de la formació és dotar de competències als professionals dels CSMA i CSMIJ en 

la detecció i atenció de l’Abús Sexual Infantil compartint el coneixement i les experiències clíniques 

entre professionals de la salut mental. 

 
Objectius específics 

o Comprendre l’Abús Sexual Infantil i el seu marc conceptual 

o Identificar l’Abús Sexual Infantil com una forma de maltractament. 

o Aprofundir en el concepte de Trauma psicològic i les conseqüències/seqüeles psicològiques de 

l’Abús Sexual Infantil. 

o Aplicar les competències professionals més adequades per a la intervenció en el tractament 

d’aquest tipus de maltractament. 

o Aplicació pràctica dels coneixements apresos a través de casos pràctics. 

o Compartir plans de treball en xarxa i fer seguiment dels casos. 
 
 

 

  3- METODOLOGIA I DATES  

 
Data d’inici: 15 de març de 2021.  Data de finalització: 4 de maig de 2021 
 

Data de la primera videoconferència: 13 d’abril de 12:00 h a 14:00 hores. 
 
Data de la segona videoconferència: 26 d’abril de 17:00 a 19:00 hores 
 

El curs consta de 20 hores organitzades en 16 hores de treball al moodle i 4 hores de videoconferència 

amb l’equip docent de referència.  

 
 

El moodle té una estructura modular organitzada al voltant de 4 mòduls als que s’anirà accedint de 

forma progressiva a mida de que avanci el curs.  Cada mòdul constarà de material de referencia 

consistent en lectures i visualització de materials així com de exercicis autocorrectius que permetran 

assegurar la consolidació d’aprenentatges i continguts principals. Es treballarà també a partir de casos 
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reals i de testimonis .  

 

La primera sessió de videoconferència consistirà en la presentació d’un cas de la Fundació i el treball 

d’abordatge des de la intervenció terapèutica. La segona sessió de videoconferència tindrà el mateix 

funcionament que la primera però es treballaran casos reals aportats prèviament per part dels 

participants del curs i dels quals se’n farà una petita selecció per treballar-los a la sessió de 

videoconferència.   

 

La eina principal de comunicació amb l’equip docent i amb els participants del curs per resoldre dubtes 

entorn al contingut del curs o comentar qualsevol qüestió que sorgeixi seran els forums. Per acotar 

els debats a la temporalitat i progressió del curs cada mòdul tindrà un fòrum per comentar les 

qüestions relaciones amb aquell mòdul que es tancarà a la finalització del mòdul.  
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  4- PROGRAMA  

 
MÒDUL 1. CONCEPTUALITZACIÓ I COMPETÈNCIES TEÒRIQUES 

Trastorn mental i victimització  

Victimització sexual durant la infància 

Victimització i trauma 

 

MÒDUL 2. ANÀLISI DEL CAS I DE LA SEVA CASUÍSTICA 

La revelació de l’abús sexual infantil  

La primera entrevista 

Historial jurídic del cas: Factor determinant en l’abordatge inicial del tractament.  

Diferències entre casos amb infants i persones adultes. El protocol d’actuació davant de maltractaments en la 
infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut 
 

 
MÒDUL 3. AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ INDIVIDUAL 

Simptomatologia i conseqüències a llarg termini 

La teràpia individual i la intervenció psicològica aplicada a l’abús sexual infantil: Estrès posttraumàtic i estrès 
crònic  

Elements de l’abús sexual infantil a abordar en el procés terapèutic: la culpa i el perdo, la sexualitat, la 
confiança i la traïció 

 
MÒDUL 4. ALTRES INTERVENCIONS 

La teràpia grupal amb víctimes d’abús sexual infantil 

La intervenció amb famílies i la mediació familiar 
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  5- EQUIP DOCENT  

 
L’equip docent que implementarà la formació estarà format per les següents persones: 

 

o Nuria Grau. Psicòloga del Servei d’Atenció Psicosocial i Jurídica de la Fundació Vicki 

Bernadet 

o Meritxell Artiaga. Psicòloga del Servei d’Atenció Psicosocial i Jurídica de la Fundació Vicki 

Bernadet 

o Pilar Polo. Psicòloga de la Fundació Vicki Bernadet i cap de relacions institucionals. 

o Marina Bartolomé. Criminòloga i professional del Departament de Formació i Prevenció de 

la Fundació Vicki Bernadet 

 

  6- PREU - INSCRIPCIONS  

 
El preu de la formació es de 135 € 

 
Podeu fer la inscripció aquí 
 

 

https://inscripcions.pssjd.org/aplic/Master_Cursos/Paginas/Inscripcion.aspx?curso=21C007

