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Destinataris 
 

1. Mestres d’Educació Infantil 
(0-3 i 3-6) i Primària de centres 
públics i concertats. 
 
2. Psicòlegs i orientadors  
d’EAP I EOEP. 
 
3.Professorat de FP de CFGS 
d’Educació Infantil. 

Durada: 20 hores. 
(15h presencials i 5h entorn virtual)               

Places: 30 

Àmbit: Illa.                     

Lloc: Cep de Palma. 

 

La prevenció de l’abús sexual  
a l’educació infantil 

 

      MODALITAT: CURS    ACTIVITAT: 010151    ESDEVENIMENT: 4609    CLAU:  V012  
 

OBJECTIUS 
. Treballar el concepte de violència des de la seva 
dimensió psicològica i racional. 
. Diferenciar les distintes formes de violència i  reconèixer 
les específiques de l’abús sexual. 
. Aprendre a veure les conseqüències de la violència en el 
desenvolupament de l’infant. 
. Dotar als participants d’algunes estratègies per detectar 
el maltractament i habilitats per parlar amb els infants 
sobre el mateix. 
. Identificar els missatges clau de la prevenció del 

maltractament infantil. 
 

CONTINGUTS 
. La relació amor-poder-violència. 
. Particularitats de l’abús sexual. 
. Conseqüències a curt i llarg termini de la violència 
 al desenvolupament de l’infant. 
. Indicadors de sospita del maltractament. 
. Com parlar a un nin sobre el maltractament. 
. Missatges clau de la prevenció. 
  
 
 

“Tiempo de sostener...” 
…Cuando te piden que seas una gigante que 
venza a los gigantes, una hada que llene de 

magia la tierra y el calor que haga esfumarse 
el frío… 

Pepa Horno 
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INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA 
INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal  https://www.caib.es/pfunciona fins dia 12 de gener de 2014.  
Recordau que podeu posar a “Observacions” tot allò que pugui recolzar la vostra sol·licitud. 
LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 14 de gener. Podreu consultar si heu estat admesos/es o esteu en llista d’espera 
a ”Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del Professorat i seleccioneu CEP de Palma. 
CONFIRMACIÓ: si esteu admesos/es us cal confirmar la vostra assistència fins dia 17 de gener a l’apartat ”Confirma 
cursos”, dins el menú “ Formació del Professorat”.La no confirmació implicarà la pèrdua de plaça. 
LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, les persones que estiguin a la llista 
d’espera i que segueixin interessades en participar a la formació hauran d’enviar un correu electrònic del 18 al 20 de 
gener a l’adreça ceciliazamorano@ceppalma.net posant com a assumpte “Curs de prevenció de l’abús sexual a EI”.  

Al cos del missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, telèfon i la frase “ESTIC INTERESSAT EN 
PARTICIPAR”. Aquells correus electrònics que no compleixin amb aquestes indicacions no es tindran en compte. Totes les 
persones de la llista d’espera que enviïn aquest correu, respectant-ne l’ordre d’arribada i el màxim de places disponibles, 
s’incorporaran a la llista definitiva.  
 

 

  
  
  
  
 LLISTAT D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, seran admeses 

persones del llistat d’espera.  
  

 
 

Coordinació: Cecília Zamorano Terrasa, assessora educació infantil del CEP de Palma     

   ceciliazamorano@ceppalma.net                 Telf. 971 420748  ext. 205 

 

 

  

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 
 
1. Es seguirà el mateix ordre de preferència que 
figura a l’apartat  DESTINATARIS  
2.  En igualtat de condicions, es seguirà l’ordre 
d’inscripció. 
 

CERTIFICACIÓ 
Per obtenir-la els participants hauran de: 
1-Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB núm. 8-
17/01/02, Ordre del 2/01/02).  
2-Participar activament a les sessions i a l’entorn virtual, 
així com participar en la elaboració del document final 
del curs. 

 

CALENDARI SESSIONS  

DATES HORARIS ACTIVITAT 

21 de gener De 16’30 a 20’30h. AFECTIVITAT I VIOLÈNCIA 

22 de gener De 16’30 a 20’30h. 
CONSEQÜÈNCIES DE LA VIOLÈNCIA  

AL DESENVOLUPAMENT DE L’INFANT 

23 de gener De 16’30 a 20’30h. ELEMENTS CLAU DE LA PREVENCIÓ 

27 de gener De 17’00 a 20’00h PRESENTACIÓ D’APLICACIONS DIDÀCTIQUES 

 
PONENT   

PEPA HORNO GOICOECHEA 
Psicòloga i consultora de la Infància, Afectivitat i Protecció desde 2004 fins l’actualitat. 
Assessora tècnica a UNICEF Turquía en el desenvolupament d’un Pla Nacional sobre Violència  
contra la Infància (2010)  
Responsable de programes de Violència Infantil en Save the Children (1999-2007) 
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