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     OBJECTIU 
 

/ L'objectiu del curs és dotar als assistents de les eines necessàries per prevenir i 

detectar situacions d'abús en persones amb discapacitat intel·lectual. A més, en el 

curs es dotarà als assistents de les eines i pautes d'actuació a dur a terme enfront 

d'una sospita o una evidència d'abús a una persona amb discapacitat intel·lectual. 

/ Finalment, es dotarà als assistents del marc teòric i pràctic que ha de regir el treball 

interdisciplinari amb persones amb discapacitat intel·lectual i les seves familiars 

víctimes d'algun tipus d'abús. 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

Mòdul 1. La discapacitat intel·lectual: consideracions generals i nous paradigmes 

/ Conèixer l'evolució de la conceptualització de la did. 

/ Aprofundir en els nous paradigmes entorn del concepte did. 

/ Saber sobre l'etiologia i prevalença de la discapacitat. 

/ Manejar els models d'intervenció de la AAIDD amb persones amb did. 

Mòdul 2. La prevenció de l'abús i el maltractament a persones amb did 

/ Conèixer els factors que fan de les persones amb did un col·lectiu especialment 

vulnerable a l'abús: factors relacionats amb la discapacitat, factors de l'entorn, factors 

dels agents implicats en la denúncia i procés judicial i factors socials. 

/ Reflexionar i analitzar el grau de protecció de les entitats enfront dels abusos. 

/ Conèixer les mesures necessàries per prevenir des de les institucions i des de la 

/ família. 

/ Adoptar la comprensió com a actitud bàsica cap a la sexualitat, contra la normativitat i 

la combativitat. 

/ Dotar als professionals dels coneixements i aptituds necessaris per dur a terme un 

taller formatiu d'educació sexual, com a mesura fonamental en la prevenció de l'abús 

sexual 

 

 

 

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I PAUTES 
D’ACTUACIÓ EN CASOS D’ABÚS A 

PERSONES AMB DID 
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Mòdul 3. El context legal que envolta els casos d'abús a persones amb did 

/ Presentar el marc de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de 

Nacions Unides. 

/ Familiaritzar amb la Llei de Delictes contra la Llibertat Sexual, així com la Llei 

d'Enjudiciament Criminal i la nova modificació de l'Estatut de la Víctima del Delicte. 

/ Conèixer el recorregut al que ha d'enfrontar-se una víctima després de la revelació de 

l'abús i les limitacions quan es tracta de víctimes amb did. 

/ Oferir una proposta d'adaptació dels procediments policials i judicials. 

/ Conèixer la figura del facilitador com a principal suport a la víctima i als agents 

judicials. 

 

Mòdul 4. Detecció i pautes d'actuació davant una sospita d'abús a una persona amb 

did 

/ Conèixer les claus per a la detecció de l'abús en persones amb did. 

/ Saber com procedir davant una sospita d'abús. 

/ Saber com procedir davant una revelació d'abús. 

 

Mòdul 5. La intervenció professional davant un cas d'abús a una persona amb did 

/ Saber dur a terme les primeres valoracions entorn d'un cas d'un abús a una persona 

amb did: protecció de la víctima, abast de l'obligació de denunciar i capacitat de 

decidir sobre la denúncia. 

/  Conèixer els suports que s'han de brindar a la víctima en la denúncia i durant el 

procés judicial. 

/ Manejar la divulgació des de la institució i la família. 

 

Mòdul 6: la intervenció psicològica amb persones amb did víctimes d'abús 

/ Conèixer els principis de la intervenció psicoterapèutica amb víctimes amb did. 

/ Aprofundir en els mapes necessaris per crear contextos d'intervenció psicoterapèutics 

amb persones amb did: el dol i els sistemes multinacionals del vincle, el narcisisme i 

l'afectivitat. 

/ Analitzar els factors mediadors de l'impacte de l'abús en la persona amb did. 

/ Presentar les principals recerques entorn de la clínica de l'abús en persones amb did, 

amb especial èmfasi en els trastorns d'ansietat i del vincle. 

/ Analitzar les coordenades essencials de la psicoteràpia i les necessitats a les quals 

s'ha de respondre amb la persona i amb la família. 

/ Conèixer els objectius de tractament en els casos de víctimes d'abús que presenten 

trastorns de vincle. 

 
 

 



    

dincat formació  I  C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat www.aeesdincat.cat 

 

 

 

FORMADORA 

 / Isabel Cartagena Daudén  

: Psicòloga clínica, sexòloga i criminòloga, especialitzada en el treball amb 

persones amb did.  

: Actualment treballa com a psicòloga i facilitadora de la “Unidad de Atención 

a Víctimas con Discapacidad Intelectual”.  

 

FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ.  

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE 

 

 

 

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dates i horaris: 6 juny de 10.30h a 14.30 i de 15.30 a 18h,   

                         7 de juny de 9 a 14 i de 15 a 18h  

                         8 juny de 9.30 a 14 i de 15 a 17h 

Lloc:   Seu de Dincat. C/ Joan Güell, 90-92- 08028 Barcelona 

Total hores curs: 21h 

 

 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

1. Període de preinscripció:  

del 10 de maig al 5 de juny 2017 o fins esgotar les places. 

2. Preu de la inscripció: 270,19 €  (formació bonificable) 

3. Per formalitzar la inscripció, cal: 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades 

que es demanen): Formulari d’inscripció 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + ABUS,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Oskar Ferrerons oferrerons@dincat.cat 

4. Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2274613
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2274613
mailto:oferrerons@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís sempre serà 

amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la 

realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs. 

 


