TALLER D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT
I PREVENCIÓ DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL
QUI SOM?
La UTASI (Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil) és
una unitat dependent de la Direcció General de Família,
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
del Govern de les Illes Balears que ofereix una atenció
especialitzada en el tractament de l’abús sexual a
menors de 0 a 18 anys i a les seves famílies. L’atenció
s’adreça a menors que viuen en un entorn familiar
protector.
La UTASI proporciona un espai terapèutic en el qual
explorar la repercussió de l’abús, i abordar, si cal, de
manera psicoterapèutica i/o psicoeducativa tots aquells
aspectes que han estat danyats per l’experiència abusiva, i potenciar les capacitats de
resiliència dels menors i de les seves famílies perquè puguin elaborar l’impacte generat
i reparar-lo.
La UTASI també promou la informació, l’assessorament i les actuacions preventives
en els àmbits professionals (majoritàriament l’àmbit educatiu i social) propers a la
infància per potenciar un major coneixement, habilitats i estratègies per abordar
l’educació afectivosexual i la detecció i la prevenció de l’abús sexual infantil (ASI).
Aquesta tasca preventiva també s’adreça a l’àmbit familiar, entorn proper al menor
en què se sol produir un percentatge elevat dels casos d’abús sexual infantil.

QUÈ OFERIM?
Aportam informació, sensibilitzam i capacitam professionals i/o familiars
(progenitors o adults assistents amb responsabilitat en la família) respecte de l’abús
sexual infantil (ASI), d’acord amb els eixos següents:
1. Proporcionar coneixements i habilitats que els permetin prevenir situacions de risc
d’ASI.
2. Promoure actituds protectores que puguin transmetre als nins i nines.
3. Facilitar l’adquisició d’habilitats orientades a la detecció precoç de l’ASI.
4. Promoure actituds i respostes orientades a disminuir l’impacte derivat de la
revelació de l’ASI i del fet en si mateix (en cas que es produeixi).
5. Fer conèixer els protocols i els circuits de notificació, avaluació i, si escau,
tractament de l’ASI.

COM HO FEIM?
Amb sessions de treball en forma de tallers o xerrades informatives a adults familiars
o professionals dels àmbits educatiu, social, etc.
Es dissenyaran tallers de prevenció segons les necessitats i el perfil del grup, la
demanda que hi hagi i la temporalitat prevista.
Els continguts generals que abordarem són els següents:
Què entenem per abús sexual infantil. Mites i falses creences.
Paper de les persones adultes en la prevenció.
Com ensenyar als menors a protegir-se de l’abús.
Com identificar si un menor està patint abús sexual infantil.
Com actuar davant la sospita i/o la revelació d’abús sexual infantil.

DESTINATARIS
Pares, mares i/o persones assistents principals dels menors (associacions de
pares i mares, altres col·lectius de famílies, etc.).
Professionals que treballen en contacte directe amb la infància i/o
l’adolescència (professionals de l’educació social, del treball social, de
l’educació, etc.).

INICI
A sol·licitud de les persones interessades i segons disponibilitat.

DURADA
1 sessió de 2 h (horari a concretar amb el grup)

LLOC
En el servei o el local de l’entitat interessada a rebre l’activitat.

INFORMACIÓ
Al telèfon 686 97 38 46
A les adreces electròniques <cmonino@dgmenors.caib.es>
<egonzalez@dgmenors.caib.es>

