
Prevenció i abordatge 
de l’abús sexual infantil

Oferta de formació
per a professionals



Sobre nosaltres
Fundació Vicki Bernadet

La Fundació Vicki Bernadet treballa, des de 1997, en l’abordatge integral de l’abús se-
xual infantil produït en l’àmbit familiar o entorn de confiança dels infants i adolescents. 

Serveis d’Atenció

Caminar amb la societat 
cap a un futur en el que els 
infants no pateixin
abusos sexuals.

La feina que desenvolupa la Fundació s’agrupa en tres àrees de treball principal: 

La Fundació Vicki Bernadet disposa d’un equip interdisciplinar de professionals i compta amb els 
següents programes específics a 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.

Atenció a les víctimes, familiars i professionals a través del servei 
d’atenció psicosocial i el d’atenció jurídica.

Servei Educatius i
de Sensibilització

Àrea de 
Comunicació

Prevenció, formació i sensibilització  a través de  l’Escola de Forma-
ció, la Unitat de Recerca i Formació Especialitzada i el Servei Socio-
educatiu.

Visibilització i tractament adequat de la problemàtica a través de 
les xarxes socials, mitjans de comunicació; així com de campanyes 
de sensibilitació.
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Abús sexual infantil:
prevenció - sospita - actuació

Aquesta sessió pretén conscienciar i sensibilitzar als professionals sobre la 
problemàtica de l’abús sexual. A través de la sessió s’ofereix una nova mirada 
sobre  la protecció i la prevenció. També es donen a conèixer els principals circuits 
de derivació i protecció dels infants en cas de sospita o detecció d’una cas d’abús 
sexual infantil. 

Objectius

Partint de l’estudi i l’anàlisi de casos, es reflexiona sobre el paper que diferents professionals tenen 
respecte a la prevenció, detecció i derivació de casos d’abús sexual.

Metodologia

Durada: 12 hores (3 sessions de 4 hores)

Conèixer què és l’abús 
sexual infantil, les seves 
característiques i les seves 
conseqüències. 

Donar estratègies de detecció 
i indicadors d’alerta.

Explicar els circuits 
assistencials i legals de 
notificació en situació de 
sospita d’abús sexual infantil.
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Formadora
Aina Masgoret
Educadora Social i Psicopedagoga. Ha desenvolupat la seva tasca professional en 
els àmbits de la participació comunitària, la planificació estratègica, la incidència 
política, la investigació social i la sensibilització. 
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