
 

 

 

 

CURS: 

AVALUACIÓ FORENSE  
DE L'ABÚS SEXUAL INFANTIL 

 
 

Dates 29 i 30 de novembre de 2019 
Lloc 

Eivissa 

Horari 

 

Divendres,  de 16:00 h. a 21:00 h.  
Dissabte,  de 09:00 h. a 14:00 h.  

Duració 10 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i Màster PGS. 

Objectius 
Aportar els coneixements necessaris vers l'abús sexual infantil entès des del trauma greu i 
la dissociació i com això pot afectar la seva valoració pericial. 

Metodologia Teoricopràctica. Teoria exemplificada, visionat de casos reals, exercici pràctic/jocs de rol. 

Programa 

 

▪ Conceptualització i definició de l'abús sexual infantil 
▪ Característiques de l'abús sexual infantil 
▪ Indicadors de l'abús sexual infantil 
▪ Bones pràctiques en l'abús sexual infantil 
▪ Conseqüències de l'abús sexual infantil 
▪ Memòria traumàtica i dissociació en l’abús sexual infantil 
▪ L'avaluació de l'abús sexual infantil 
▪ Anàlisi del contingut de les declaracions 
▪ Victimització secundària 

 

Ponent 

MARTA LÓPEZ HORNILLOS 
Psicòloga (col·l. MU-01875). Psicòloga general sanitària. Clínic EMDR. Especialista en Abús 
Sexual Infantil. Directora del Centro de Psicología y Trauma Marta López Hornillos. Gestora 
del Proyecto Luz (programa d'informació, diagnòstic i avaluació de menors víctimes d'abús 
sexual infantil) de la Conselleria de família i igualtat d'oportunitats de la Comunitat 
Autònoma de la Regió de Múrcia). 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera 70 € 

▪ Col·legiats/des de Mallorca i Menorca 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 60 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 40 € 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

50 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals                90 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 3 d’octubre de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20191129MA). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20191129MA

