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CATÀLEG DE FORMACIONS
PrevenSI

 

PrevenSI és un nou recurs especialitzat per a la prevenció de l’abús sexual infantil (ASI). Es tracta 
d’un projecte innovador que neix de la unió entre l´INSTITUT DE PSICOLOGIA FORENSE, 
l’INSTITUT INTRESS i la FUNDACIÓ IRES, i com a conseqüència d’un llarg període d’anàlisi del 
problema i les possibles estratègies per a poder-hi intervenir. 

PrevenSI ofereix orientació i recursos preventius a persones preocupades o coneixedores de 
casos d’ASI. També ofereix atenció i derivació a pedòfils, usuaris de material d’explotació sexual 
infantil  (pornografia infantil) o persones que hagin realitzat comportaments d’ASI o similars. 
També proporciona suport i formació per la prevenció de l’ASI a professionals que treballen o 
atenen a nenes i nens o adolescents.

PrevenSI vol aconseguir els seus objectius amb accions adreçades a cadascun dels àmbits a on 
la intervenció ha demostrat una màxima eficàcia, tals com:

• Sensibilització i detecció primerenca de l’ASI: facilitar informació especialitzada sobre el 
problema i les solucions per l’abordatge de l’ASI, la pederàstia i la pedofília.

• Informació i formació: a la comunitat però també als i les professionals.
• Consultoria, supervisió i capacitació: a organitzacions i professionals del camp jurídic, 

psicològic, mèdic, etc.
• Suport i atenció o derivació pel tractament per a víctimes (directes i indirectes).
• Atenció i derivació a persones que presenten trastorns de preferència sexual cap als infants o 

adolescents I/o que hagin realitzat comportaments d’ASI o similars.

PrevenSI ofereix formació especialitzada en la prevenció, detecció i intervenció sobre diversos 
aspectes de la violència sexual infantil. Disposem de càpsules formatives adreçades a diferents 
col·lectius: infants i/o adolescents, entorn sociofamiliar i professionals.

Les formacions es duen a terme tant de forma presencial com online a través de webinars. Així 
mateix, PrevenSI pot ajustar-se a les necessitats formatives específiques dissenyant cursos a 
mida en funció de la demanda dels diferents professionals.
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CATÀLEG DE FORMACIONS
PrevenSI

 

PÍNDOLES FORMATIVES: WEBINARS
Oferta formativa en línia

Curs de divulgació

Curs d’actualització

Curs d’aprofundiment

Curs d’especialització

FORMACIÓ ESPECIALITZADA PRESENCIAL
Oferta formativa per a entitats

Nivell I (a). Xerrada / taller divulgatiu sobre l’A.S.I.

Nivell I (b). Formació preventiva de l’A.S.I. per a infants 
o adolescents

Nivell II. Formació en prevenció de l’A.S.I.

Nivell III. Capacitació en prevenció de l’A.S.I.

Nivell IV. Capacitació específica en prevenció de l’A.S.I. 

Oferta formativa per a particulars

Nivell II. Formació en prevenció de l’A.S.I. 

Nivell III. Capacitació en prevenció de l’A.S.I. 

Nivell IV. Capacitació específica en prevenció de l’A.S.I.
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PÍNDOLES FORMATIVES 
WEBINARS

 

Curs de divulgació

Adreçat a
Públic en general (pares, mares, altres familiars o cuidadors, entorn 
proper i altres col·lectius o grups)

Durada

Resum

Import

1,5 hores (1 sessió de 90 minuts)

• Definició i magnitud del fenomen
• Característiques de l’ASI
• Estratègies bàsiques de prevenció

20 € per persona

Curs d’actualització

Adreçat a Professionals del món educatiu, serveis socials, psicologia, sanitat…

Durada

Resum

Import

18 hores

• Abús sexual infantil: definició del fenomen, prevalença i tipus
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Detecció i notificació
• Prevenció

150 € per persona

Oferta formativa en línia
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PÍNDOLES FORMATIVES 
WEBINARS

 

Curs d’aprofundiment

Adreçat a Professionals de l’àmbit educatiu, sociosanitari i jurídic 

Durada

Resum

Import

35 hores

• Abús sexual infantil: definició del fenomen, prevalença, tipus i noves 
criminalitats, sexualitat i discapacitat.
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Detecció i notificació
• Prevenció primària, secundària i terciària de l’A.S.I.
• Exposició de casos pràctics

270 € per persona

 

Curs d’especialització

Adreçat a
Persones llicenciades/graduades en psicologia, salut mental i infermeria, 
màsters i doctors

Durada

Resum

Import

50 hores

• Abús sexual infantil: definició del fenomen, prevalença, tipus i factors de risc
• Pedofília i ASI
• Avaluació clínica i forense
• Intervenció psicològica amb víctimes i victimaris
• Exercicis pràctics i prova final de coneixements

405 € per persona

Oferta formativa en línia
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

 

Nivell I (a). Xerrada / taller divulgatiu sobre l’A.S.I.

Adreçat a
Pares, mares, altres familiars o cuidadors i entorn proper
Col·lectius professionals
Altres col·lectius o grups (p.ex. centres cívics)

Durada

Resum

Import*

2 hores (1 sessió)

• Aspectes bàsics sobre l’A.S.I. 
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Desenvolupament d’estratègies preventives bàsiques

Oferta formativa per a entitats

Aforament Mínim 10 persones

*Nota: No inclou les despeses de desplaçament (distàncies superiors a 20km des de la seu de PrevenSI) ni d’estada en 
cas de pernocta.

Entitats públiques

180,00 €

Entitats privades

220,00 €
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

 Nivell I (b). Formació preventiva de l’A.S.I.
per a infants o adolescents

Adreçat a Infants o adolescents

Durada

Resum

Import*

4 hores (1 sessió)

• Aspectes bàsics sobre l’A.S.I.
• Identificació de factors i conductes de risc d’A.S.I.
• Consentiment i límits. Regles de seguretat.
• Estratègies preventives i ús segur de les noves tecnologies

Aforament
màxim 20 persones

Entitats públiques

320,00 €

Entitats privades

400,00 €

*Nota: No inclou les despeses de desplaçament (distàncies superiors a 20km des de la seu de PrevenSI) ni d’estada en 
cas de pernocta.

Oferta formativa per a entitats

7Catàleg de formacions



FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

Nivell II. Formació en prevenció de l’A.S.I.

Adreçat a
Professionals i tècnics/ques del camp de la intervenció psicosocial (p.ex. 
psicòlegs/gues, psiquiatres, equips d’acolliment i adopció, professionals de 
l'execució penal, etc.)

Durada

Resum

Import*

20 hores (4 sessions de 5 hores cadascuna)

• Abús sexual infantil: definició del fenomen, prevalença, tipus i noves 
criminalitats…)
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Prevenció primària, secundària i terciària de l’A.S.I.
• Detecció i notificació

Aforament
màxim 12 persones

*Nota: No inclou les despeses de desplaçament (distàncies superiors a 20km des de la seu de PrevenSI) ni d’estada en 
cas de pernocta.

Oferta formativa per a entitats

Entitats públiques

1.600,00 €

Entitats privades

1.960,00 €
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

Nivell III. Capacitació en prevenció de l’A.S.I.

Adreçat a Professionals i tècnics/ques que treballen dins l’àmbit sociosanitari, 
forense i de la salut mental

Durada

Resum

Import*

40 hores (8 sessions de 5 hores cadascuna)

• Abús sexual infantil: definició del fenòmen, prevalença, tipus i noves 
criminalitats…)
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Detecció , notificació i prevenció
• Avaluació clínica i forense

Aforament
màxim 15 persones

*Nota: No inclou les despeses de desplaçament (distàncies superiors a 20km des de la seu de PrevenSI) ni d’estada en 
cas de pernocta.

Oferta formativa per a entitats

Entitats públiques

3.200,00 €

Entitats privades

3.920,00 €
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

Nivell IV. Capacitació específica en prevenció de l’A.S.I.

Adreçat a • Professionals amb especialització o experiència prèvia dins l’àmbit 
(psicologia i/o psiquiatria)
• Professionals que hagin superat el curs de Nivell III

Durada

Resum

Import*

60 hores (12 sessions de 5 hores cadascuna)

• Intervenció psicològica amb víctimes d’ASI
• Intervenció psicològica i educativa amb victimaris
• Tractament de la pedofília
• Valoració i gestió del risc

Aforament
màxim 15 persones

*Nota: No inclou les despeses de desplaçament (distàncies superiors a 20km des de la seu de PrevenSI) ni d’estada en 
cas de pernocta.

Oferta formativa per a entitats

Entitats públiques

4.800,00 €

Entitats privades

5.400,00 €
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Adreçat a
Professionals i tècnics/ques del camp de la intervenció psicosocial (p.ex. 
psicòlegs/gues, psiquiatres, equips d’acolliment i adopció, professionals de 
l’execució penal, etc.)

Durada

Resum

Import

20 hores (4 sessions de 5 hores cadascuna)

• Abús sexual infantil: definició del fenomen, prevalença, tipus i noves 
criminalitats…)
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Prevenció primària, secundària i terciària de l’A.S.I.
• Detecció i notificació

170 € per persona

Oferta formativa per a professionals particulars

FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

Nivell II. Formació en prevenció de l’A.S.I. 

Aforament Entre 12 i 15 persones
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Oferta formativa per a professionals particulars

FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

 

Adreçat a
Professionals i tècnics/ques que treballen dins l’àmbit sociosanitari, 
forense i de la salut mental

Nivell III. Capacitació en prevenció de l’A.S.I. 

Durada

Resum

Import

40 hores (8 sessions de 5 hores cadascuna)

• Abús sexual infantil: definició del fenomen, prevalença, tipus i noves 
criminalitats, sexualitat i discapacitat…)
• Factors de risc i indicadors d’A.S.I.
• Detecció, notificació i prevenció
• Avaluació clínica i forense

310 € per persona

Aforament Entre 15 i 20 persones
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Adreçat a • Professionals amb especialització o experiència prèvia dins l’àmbit
• Professionals que hagin superat el curs de Nivell III

Durada

Resum

Import

60 hores (12 sessions de 5 hores cadascuna)

• Intervenció psicològica amb víctimes d’ASI
• Intervenció psicològica i educativa amb victimaris
• Tractament de la pedofília
• Valoració i gestió del risc
• Treball pràctic i prova final de coneixements

440 € per persona

Oferta formativa per a professionals particulars

FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
PRESENCIAL

Nivell IV. Capacitació específica en prevenció de l’A.S.I.

Aforament Entre 15 i 20 persones
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