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Detecció i intervenció dels adults propers: 

docents, educadors, pedagogs, psicopedagogs  
i administradors de l’educació 

 

    

    

Seminari de Tardor 2008Seminari de Tardor 2008Seminari de Tardor 2008Seminari de Tardor 2008    
(11(11(11(11----12 de desembre de 200812 de desembre de 200812 de desembre de 200812 de desembre de 2008))))    

    
    
    
    

OrganitzenOrganitzenOrganitzenOrganitzen    

     
 

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació  
de la Generalitat de Catalunya    



 

 

Full d’iFull d’iFull d’iFull d’inscripciónscripciónscripciónscripció    

Seminari de TardorSeminari de TardorSeminari de TardorSeminari de Tardor    
(11(11(11(11----12121212 de desembre de 2008) de desembre de 2008) de desembre de 2008) de desembre de 2008)    

(*) camps obligatoris(*) camps obligatoris(*) camps obligatoris(*) camps obligatoris    

DADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALS    

Nom (*):      Cognoms (*):  

Id (*): NIF Passaport 

 Número (*)   Any naixement 

Sexe (*): Dona Home 

Adreça:                  Codi postal:  

Municipi:                            País:  

Telèfon:      Correu electrònic:  

DADES PROFESSIONALSDADES PROFESSIONALSDADES PROFESSIONALSDADES PROFESSIONALS 

Institució:   

Adreça:                  Codi postal:  

Municipi:                            País:  

Telèfon:                               Fax:  
 
Dedicació professionalDedicació professionalDedicació professionalDedicació professional:::: 

 Mestre/a d’educació primària  Pedagog/a o psicòleg/òloga 
 Professor/a d’educació secundària   Docència universitària 
 Educador/a social o treballador/a social  Estudiant 
 Monitor/a d’esplai o integrador/a comunitari/ària 

PPPPagament (*)agament (*)agament (*)agament (*): : : :  

 Soci SCP i estudiants (20 € - inclou àpats) 
 No socis (30 € - inclou àpats) 

Ingrés al c/c 2100-0963-67-02-00076841 (La Caixa) fet el dia                           

Es quedarà aEs quedarà aEs quedarà aEs quedarà a: 

 

 

 

    
    

 Berenar el dijous 11  
 Esmorzar el divendres 12 
 Dinar el divendres 12 
 Berenar el divendres 12 

Demana que s’emeti certificació de 20Demana que s’emeti certificació de 20Demana que s’emeti certificació de 20Demana que s’emeti certificació de 20    hhhhoresoresoresores        
de fode fode fode forrrrmaciómaciómaciómació  (en les condicions comunicades)? Sí No  

    
    
    
                                                

    



 

 

PROGRAMA 

EEEEL L L L MMMMALTRACTAMENT A ALTRACTAMENT A ALTRACTAMENT A ALTRACTAMENT A IIIINFANTS I NFANTS I NFANTS I NFANTS I AAAADOLESCENTSDOLESCENTSDOLESCENTSDOLESCENTS    
DDDDETECCIÓ I INTERVENCIETECCIÓ I INTERVENCIETECCIÓ I INTERVENCIETECCIÓ I INTERVENCIÓ DELS ADULTS PROPERÓ DELS ADULTS PROPERÓ DELS ADULTS PROPERÓ DELS ADULTS PROPERSSSS:::: DOCENTS DOCENTS DOCENTS DOCENTS,,,, EDUCADORS EDUCADORS EDUCADORS EDUCADORS,,,, PEDAGOGS PEDAGOGS PEDAGOGS PEDAGOGS,,,,    

PSICOPEDAGOGS I ADMIPSICOPEDAGOGS I ADMIPSICOPEDAGOGS I ADMIPSICOPEDAGOGS I ADMINISTRADORS DE LNISTRADORS DE LNISTRADORS DE LNISTRADORS DE L’’’’EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    

L’escola és un context de vida important per a tots els infants i adolescents. Un bon nombre 
d’aquests participen també en activitats d’institucions d’esplai. Els professionals de l’educació 
mantenen una relació privilegiada amb la infància, per la qualitat, la freqüència i la continuïtat del 
tracte. A totes les institucions d’educació s’han de suscitar en els infants i adolescents actituds de 
tolerància, de respecte actiu, cíviques i de rebuig de formes de violència en les relacions entre iguals. 
Per això, la funció que tenen assignada, a més d’ensenyar i dinamitzar, també comporta vetllar per la 
protecció dels infants i per la defensa i la promoció dels seus drets. En aquest sentit, des de 
l’educació reglada i des del lleure cal aprendre a detectar a temps patiments o comportaments que 
palesen maltractament, sigui d’adults o d’iguals, i a fer la intervenció adequada en cada cas. Així 
mateix, hem de prendre consciència de les múltiples formes existents de maltractament, fins i tot 
l’institucional. Com es pot intervenir en unes situacions i en les altres? Com es pot ajudar a trobar la 
solució des de l’entorn escolar o de lleure? La resposta ha de ser professional i ha de cercar una 
intervenció pedagògica fonamentada que tingui en compte la tipologia, els indicadors i els diversos 
models d’intervenció. 

DDDDIJOUSIJOUSIJOUSIJOUS    11111111 DE DESEMBRE DE DESEMBRE DE DESEMBRE DE DESEMBRE        

17.00 h  Recepció, inscripció i lliurament de documentació 
17.30 h  Inauguració a càrrec de Salvador Giner, president de l’IEC 
18.00 h  Conferència: 

Els drets i els deures, necessaris en infants i adolescentsEls drets i els deures, necessaris en infants i adolescentsEls drets i els deures, necessaris en infants i adolescentsEls drets i els deures, necessaris en infants i adolescents 
Dr. Jordi Cots i Moner, advocat i mestre 
Soci fundador de la SCP i de l’ACIM    

18.45 h  Diàleg 
19.00 h  Pausa (tast i refresc al claustre) 
19.15 h  Simultàniament: Els joves expressen en murals i grafits (projeccions enregistrades). 

Els joves expressen al ritme de rap hip-hop (en viu). Temps per a parlar amb els grups 

19.45 h  Conferència: 

Els maltracEls maltracEls maltracEls maltractaments infantils: una tipologiataments infantils: una tipologiataments infantils: una tipologiataments infantils: una tipologia 
Dra. Ana Sebastián, metgessa i pediatra 

Vicepresidenta de l’ACIM 

20.30 h  Diàleg 
21.00 h  Final de la jornada 

DDDDIVENDRESIVENDRESIVENDRESIVENDRES    12121212 DE DESEMBRE DE DESEMBRE DE DESEMBRE DE DESEMBRE    

09.00 h  Conferència: 

L’L’L’L’observatori del maltractamentobservatori del maltractamentobservatori del maltractamentobservatori del maltractament infantil: els indicadors de risc infantil: els indicadors de risc infantil: els indicadors de risc infantil: els indicadors de risc 
Dra. Carme Panchón, professora de la Universitat de Barcelona 

Sotsdirectora de l’Institut d’Infància i Món Urbà    

10.00 h  Diàleg 
10.30 h  Pausa (tast i refresc al claustre) 
 



 

 

11.00 h  Conferència: 

La La La La intervenció davant del maltractamentintervenció davant del maltractamentintervenció davant del maltractamentintervenció davant del maltractament: el model CRAP: el model CRAP: el model CRAP: el model CRAPssss 
Dra. Maria–Eulàlia Palau, psicopedagoga 

Presidenta de l’ACIM    

12.30 h  Cinema (seqüències i diàleg): «El maltractament a l’escola»«El maltractament a l’escola»«El maltractament a l’escola»«El maltractament a l’escola» 

Les Quatre Cents CoupsLes Quatre Cents CoupsLes Quatre Cents CoupsLes Quatre Cents Coups    (1959), de François Truffaut 
El bolaEl bolaEl bolaEl bola (2000), d’Achero Mañas 

CobardesCobardesCobardesCobardes (2008), de José Corbacho i Juan Cruz    

14.00 h  Dinar tipus a base de vianda freda (al Jardí Mercè Rodoreda) 
15.30 h  Diàleg 
16.00 h  Cinema (seqüències i diàleg): «El maltractament institucional»«El maltractament institucional»«El maltractament institucional»«El maltractament institucional» 

Ça commence aujourd’huiÇa commence aujourd’huiÇa commence aujourd’huiÇa commence aujourd’hui    (1999), de Bertrand Tavernier    
EvelynEvelynEvelynEvelyn    (2002), de Bruce Beresford 

17.00 h  Pausa (tast i refresc al claustre) 
17.30 h  Presentació: 

Els serveis institucionals: canals de comunicacióEls serveis institucionals: canals de comunicacióEls serveis institucionals: canals de comunicacióEls serveis institucionals: canals de comunicació 
Asunción Moreno, tècnica d’infància de l’Ajuntament de Barcelona    

18.15 h  Presentació d’accions: 

Els programes de l’Associació Catalana per la InfàEls programes de l’Associació Catalana per la InfàEls programes de l’Associació Catalana per la InfàEls programes de l’Associació Catalana per la Infància Maltractadancia Maltractadancia Maltractadancia Maltractada 
Isabelle Peris i Natàlia Castells    

18.45 h  Presentació de documents: 

Guies de la Federación de Asociaciones Guies de la Federación de Asociaciones Guies de la Federación de Asociaciones Guies de la Federación de Asociaciones para la Prevenciónpara la Prevenciónpara la Prevenciónpara la Prevención        
ddddel Maltrato Infantil (FAPMI), el Maltrato Infantil (FAPMI), el Maltrato Infantil (FAPMI), el Maltrato Infantil (FAPMI), Manual per al context escolarManual per al context escolarManual per al context escolarManual per al context escolar        

i i i i PrPrPrProoootocol tècnic de valoraciótocol tècnic de valoraciótocol tècnic de valoraciótocol tècnic de valoració        
Elaborades per professionals dels EAIA (Barcelona) 

amb la Direcció d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona 
Presentació a càrrec de Joana Bonaterra i Teresa Pastor 

19.25 h  Diàleg 
19.45 h  Cloenda institucional 
20.00 h  Sessió de treball restringida: : : : «Les eines per a «Les eines per a «Les eines per a «Les eines per a la intervenció»la intervenció»la intervenció»la intervenció» 
21.00 h  Final de la jornada 

    
Lloc de realització:Lloc de realització:Lloc de realització:Lloc de realització:    

Institut d’Estudis CatalansInstitut d’Estudis CatalansInstitut d’Estudis CatalansInstitut d’Estudis Catalans    
C. Carme, 47; 08001 Barcelona 

    
Activitat reconeguda pel Departament dActivitat reconeguda pel Departament dActivitat reconeguda pel Departament dActivitat reconeguda pel Departament d’’’’Educació de la Generalitat de Catalunya. Educació de la Generalitat de Catalunya. Educació de la Generalitat de Catalunya. Educació de la Generalitat de Catalunya. S’estendrà un certificat de 
participació a les que assisteixin a totes les sessions (14 hores) i lliurin posteriorment una elaboració (6 hores 
atribuïdes), que serà avaluada per membres de la SCP i de l’ACIM. 
    
Per a més informació:Per a més informació:Per a més informació:Per a més informació:    

Societat Catalana de PedagogiaSocietat Catalana de PedagogiaSocietat Catalana de PedagogiaSocietat Catalana de Pedagogia    Associació Catalana perAssociació Catalana perAssociació Catalana perAssociació Catalana per la Infància Maltractada la Infància Maltractada la Infància Maltractada la Infància Maltractada    
C. Carme, 47; 08001 Barcelona C. Gran de Gràcia, 241, 1r; 08012 Barcelona 
Telèfon: +34 935 529 103 / fax: +34 932 701 180 Telèfon: +34 935 114 416 / fax: +34 932 456 514 
A/e: scp@iec.cat  Web: http://scp.iec.cat A/e: acim@acim.cat  Web: http://www.acim.cat 


