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PLA DOCENT 
 

 

 
 

Curs sobre el protocol d’actuació davant de 

maltractaments a la infància 

i l’adolescència en l’àmbit sanitari 

 
 
 

Presentació del curs   

L’epidemiologia i les implicacions dels maltractaments infantils per a la salut física i 

psíquica i la importància d’abordar aquest tema tan prevalent ha fet necessària 

l’actualització del protocol d’actuació del maltractament de la infància en l’àmbit sanitari. 

En aquest curs es presentaran els elements bàsics que conté aquest protocol i com fer-

lo servir per tal que sigui una eina útil pels professionals sanitaris implicats en l’atenció 

a l’infant i l’adolescent.  

 

Objectius 

General 

 

• Promoure el bon tracte en la infància i l’adolescència des de l’àmbit sanitari i amb una 

perspectiva de gènere. 

• Capacitar per a la prevenció, detecció precoç, l’atenció integral i la recuperació 

d’infants i adolescents en situació de violència des de l’àmbit del sistema sanitari 

posant especial èmfasi en la violència contra les nenes i joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durada: 10 h 

Modalitat: en línia 
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Específics 

 

• Sensibilitzar i donar eines als professionals de la salut en relació a la prevenció dels  

maltractaments i violències en infants i adolescents.  

• Saber reconèixer els diferents tipus de maltractament i els factors de risc.  

• Adquirir habilitats, recursos i instruments per tal de reconèixer els signes clínics i de 

l’entorn dels infants i joves menors d’edat quan hi ha sospita de casos de 

maltractament. 

• Aplicar els circuits establerts de coordinació i derivació entre els diferents nivells 

d’atenció sanitària que atenen casos d’infants i adolescents que hagin patit 

maltractament per tal d’aplicar correctament el procediment d’actuació, comunicació 

i notificació tant si són sospites com certeses. 

• Comprendre quines són les implicacions ètiques i legals pels professionals de la salut, 

de les seves actuacions davant un cas de maltractament infantil. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en totes les mesures relacionades amb la 

violència contra la infància i l’adolescència. 

 

Competències i habilitats   

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents:  

• Habilitats especialitzades en atenció centrada en la persona. 

• Capacitat de comunicació assertiva. 

• Coneixements tècnics especialitzats. 

Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els 

materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així 

com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, 

amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals 

desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen 

aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

 

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de 

caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 

 

 



Pla docent: Curs sobre el protocol d’actuació davant de maltractaments a la infància 

i l’adolescència en l’àmbit sanitari 

3 

 

 

Continguts    

1. Implicacions ètiques i legals i definicions 

2. Factors de risc i prevenció 

3. Maltractament físic: signes clínics de violència 

4. Maltractament prenatal 

5. Maltractament per negligència i abandonament 

6. Violència sexual infantil 

7. Implicacions psicològiques del maltractament infantil 

8. Violència masclista 

9. Algoritmes del protocol i informes 

 
 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici 

que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels 

temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que 

inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats 

aconseguides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals assistencials de l’àmbit de salut i social i 

s’ha de pertànyer a aquest col·lectiu poder accedir-hi. 

 

Dedicació  

El curs té una durada de 10 hores online i el tutor/a està disponible per a els dubtes sobre 

el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 
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Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores atendran 

consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i de 

dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

 

Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres versions de:  

 

 

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzeu els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzeu connexió estable i constant.  

• Disposeu d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrats en els 

contingut.  

• Habiliteu en el navegador les finestres emergents (pop ups) per permetre la 

correcta visualització del contingut.   

• Disposeu d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació de 

documents en format PDF.   

 

 

 

 



Pla docent: Curs sobre el protocol d’actuació davant de maltractaments a la infància 

i l’adolescència en l’àmbit sanitari 

5 

 

 

 

Nivells de factor de qualitat  

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

 

 

Aprenentatge 

 

 

Accessibilitat 

   

 

 

 

 

 

 

 

Entitats organitzadores  

 

 

 

Amb el patrocini de  

                                            

Societats col·laboradores  

 

 

 

 

Actividad financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de 

Igualdad y contra la Violencia de Género) 

 


