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Conseqüències de l’abús sexual 
al llarg del desenvolupament: 
intervenció en víctimes adultes
Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim 
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places:  Màxim 22 inscrits. Limitades per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 14 de novembre de 2014, de 9 a 
13:30 i de 15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  ATRA
 C. Gran de Gràcia 239, 2n - 2a 
 08012 Barcelona

• Preus:

 Socis de l’SCRiTC 60 euros
 No socis 100 euros
 Estudiants i residents 50 euros

• Informació:

 SCRITC
 Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n 
 08193 Bellaterra

 Tel. 618.62.23.23

 www.scritc.org  info@scritc.org

Horari d’atenció: Dilluns i Dimecres de15:30 a 18:00h

• Inscripció: 

 de l’1 d’octubre al 7 de novembre 
 (vegeu la butlleta al dors)

El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim 
d’inscripcions. Un cop confirmada la realització del curs, cal 
efectuar el pagament com a màxim una setmana abans del 
seu inici  a través del web de l’SCRITC mitjançant el sistema 
de pagament segur PayPal.

A càrrec de:

Noemí Pereda
Doctora en Psicologia. 
Grup de Recerca en Victimització 
Infantil i Adolescent. 
Departament de Personalitat, 
Avaluació i Tractament Psicològic. 
Universitat de Barcelona.

Conseqüències de 
l’abús sexual al llarg 
del desenvolupament: 
intervenció en víctimes 
adultes

formacio
Apartat de correus núm. 11

08193 Bellaterra (Barcelona)

Tel. 618 62 23 23
info@scritc.org • www.scritc.org



abús sexual infantil constitueix un 
important factor de risc per a una 
gran diversitat de trastorns psico-
patològics en l'edat adulta que els 

professionals han de conèixer per la seva 
elevada prevalença. Dins d’aquests efectes, la 
revictimització i la transmissió intergeneracional 
de l'abús sexual han estat dos de les conse-
qüències que impliquen una major gravetat i 
controvèrsia, així com importants repercussions 
a nivell social. Alhora, la intervenció amb 
aquestes víctimes, si bé complexa, ha estat 
objecte de recent estudi i presenta una sèrie de 
línies generals que han demostrat la seva eficà-
cia basada en l'evidència científica.

L’
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Quota d’inscripció (marcar la que correspongui):

 Socis de l’SCRiTC 60 euros
 No socis 100 euros 
 Estudiants i residents 50 euros

Pagament:

Es realitzarà mitjançant targeta de crèdit

• A través del web de l’SCRITC pel sistema de pagament 
segur PayPal

• Al mateix temps, cal enviar la butlleta d’inscripció a la 
secretaria de l’SCRITC per algun d’aquests mitjans:

Fax: 93 5811435
Correu-e:  info@scritc.org
Correu postal: Apartat de correus núm. 11 
 Universitat Autònoma de Barcelona
 08193 Bellaterra

> A càrrec de: Noemí Pereda
• Doctora en Psicologia
• Directora del GReVIA, Departament 

de Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic (UB)

La Noemí Pereda és Doctora en Psicologia Clínica i 
de la Salut per la Universitat de Barcelona i Professora 
Titular de Victimologia a la mateixa universitat. S'ha 
especialitzat en victimologia del desenvolupament, 
destacant pel seu treball en l'àmbit del maltractament 
i l'abús sexual infantil. 

Ha col·laborat amb l'Organització Mundial de la Salut 
en l'estudi de la violència infantojuvenil al nostre país i 
participa en tasques de formació i assessorament en 
diferents col·legis professionals, ajuntaments i altres 
institucions oficials i associacions no governamentals, 
com Save the Children, Fundació Vicki Bernadet o 
Fundació RANA. Dirigeix el Grup de Recerca en 
Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) i és 
membre de l'Institut de Recerca en Cervell, Cognició i 
Conducta (IR3C).

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

PROGRAMA:

1· Contextualització, concepte i epidemiologia.

2· Conseqüències de l'abús sexual al llarg del 
cicle vital.

• Indicadors i conseqüències físiques, 
psicològiques i socials en el nen i l'adolescent.

• Conseqüències psicopatològiques en l'adult: 
conseqüències físiques i neurobiològiques, 
disfuncions sexuals, trastorn per estrès 
posttraumàtic, trastorns de la personalitat, 
trastorn mental greu, revictimització, transmis-
sió intergeneracional de la violència.

3· Intervenció en adults víctimes d'abús sexual 
infantil.

• Defenses dissociatives.
• Vergonya i culpa.
• Estigmatització.
• Desconfiança.

Objectius:
• Identificar aquelles formes de violència sexual de les 
quals pot ser víctima un menor i contextualitzar-les 
dins del model de la victimologia del desenvolupament.

• Presentar les principals conseqüències de l'abús 
sexual en la infància, l'adolescència i, específicament, 
en l'edat adulta, incloent problemes emocionals, però 
també físics, sexuals, socials i neurobiològics.

• Conèixer aquells programes d'intervenció basats en 
l'evidència en casos d'abusos sexuals amb víctimes 
adultes.

Metodologia:
Es combinarà la classe magistral amb l’estudi de 
casos i la presentació de material audiovisual.

Dades del participant:

Cognoms:
       
Nom:

Adreça:       

 Codi Postal:

Població:      
 
Telèfon:

E-Mail:


