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Dra. en psicologia. Psicòloga Clínica. Va 

desenvolupar la seva carrera professional al 

Centre de Salut Mental de Lleida de Sant Joan 

de Déu i com a professora associada de la 

Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida 

fins a la seva jubilació. Presidenta de l’Associació 

Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM), 

Vicepresidenta Federación de Asociaciones 

para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI),  

Fundació Ferran Angulo.

Docents 

Presentació
Des d’Orienta Aula presentem aquest curs 

a on treballarem sobre la detecció i els 

efectes  de les situacions de maltractament, 

negligències i abús sexual a la infància i les 

seves conseqüències a la vida adulta.

Dirigit a:
Professionals dels àmbits de treball amb 
infància i famílies.



Metodologia:
Es treballarà  a partir de la teoria i les últimes 
investigacions del vincle i la funció reflexiva.

Comentari de casos clínics.

Objectius
Donar eines per poder identificar els diferents 
tipus de maltractament. Perquè difícilment 
podrem escoltar i veure als infants i adolescents 
víctimes d’aquesta xacra, sinó tenim eines per 
identificar-los.

Programa
1. Visió històrica

2. Definicions: Maltractaments, Negligència, 
Abús Sexual Infantil

3. Context Actual

4.  Conseqüències del maltractament, Abús 
Sexual i Salut Mental. 

 • Aprenentatge i coeficient intel·lectual

 • Conducta

 • Psicopatologia



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  3h.

Dia formació:  10 d’abril de 2019

Horari:  de 16 a 19h.

Lloc:  Sala d’Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Idioma:  català

Preu:  30€

Inscripcions fins al 8 d’abril de 2019.
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


