PLA DE FORMACIÓ BÀSIC PER A PROFESSIONALS
QUE INTERVENEN EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

INFÀNCIA

Jornada inaugural:

Presentació del curs bàsic de la formació d'infància i adolescència, pels diferents representants
institucionals que participen en aquesta formació.

MÒDULS DE CONTINGUTS DEL CURS
Mòdul 1: Drets de la infància i adolescència. Participació.

Sr. Julio Huerta Balestegui i Sra. Yolanda Carmona Rueda (educadors socials)
1.1 - Intervenció educativa amb enfocament d'infància.
* Drets de la infància. Contextualització i aproximació a instruments legals i de control.
* Bloc de drets.
* Enfocaments de drets d'infància.
1.2 - L'educació en la participació.
* Procés educatiu, claus en els processos d'educació en la participació des del temps lliure.
* Models culturals en els models de participació.
* Participació, tots parlen d'ella però cadascú entenem una cosa.
* Transformació social, si no transformem no eduquem.

Mòdul 2: Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància
i l'adolescència: intervenció bio-psicosocial de la teoria de la inclinació.
Sra. Amparo Monzó Miralles (psicòloga)

2.1 - Concepte i estat actual de la teoria.
2.2 - Desenvolupament d'inclinació i avaluació de l'estil d'inclinació.
2.3 - Tipus i clínica de la inclinació.
2.4 - Maltractament, negligència i desenvolupament evolutiu.
2.5 - Neurodesenvolupament i processos cognitius bàsics.
2.6 - Aplicacions pràctiques.

Mòdul 3: Actuacions de prevenció i treball en xarxa en l'àmbit
d'infància i adolescència.
Sra. Francisca Gadea Nadal (treballadora social)

3.1 - Treball en xarxa.
3.2 - Coordinació i treball en equip.
3.3 - Prevenció dels factors de vulnerabilitat.
3.4 - Procediments de detecció i valoració del risc.

Mòdul 4: Plans d’intervenció.

Sra. Flor Hoyos Alarte i Sr. José Vicente Alemany Pla (educadors socials)
4.1 - Marc legislatiu del pla d'intervenció. Obligació professional i dret de la persona atesa.
4.2 - Signiﬁcació del pla per a les persones involucrades, motivació al canvi, guanyar la
voluntat, caràcter consensuat i participatiu del pla.
4.3 - La participació activa dels XXiA en el pla d'intervenció. Condicions, implicacions
i consideracions a tindre en compte.
4.4 - Procés de disseny, implementació i avaluació del pla.
4.5 - “Model de pla d'intervenció familiar amb persones menors en risc”. Elements del
pla i redacció tècnica.
4.6 - Entendre el pla. Llenguatge accessible. Contracte-compromís.
4.7 - El pla com a reﬂex de la coordinació i el treball en la xarxa formal i informal d'infància
i adolescència. Disseny interdisciplinari i col·legialització de les decisions. Importància de
la persona professional referent del pla.

Mòdul 5: Sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. Immigració.
Sra. Eva Reina Giménez (treballadora social)

5.1 - Aproximació teòrica en matèria de protecció. Conceptes i deﬁnicions.
5.2 - Procediment d'actuació en casos de desprotecció en la infància i l'adolescència.
5.3 - Especial atenció a la infància i adolescència immigrada.
5.4 - Ferramentes i tècniques davant situacions de desprotecció. La declaració de risc i el
Projecte d'Intervenció Socieducativa i Familiar.

CALENDARI FORMACIÓ BÀSICA
Jornada inaugural: pendent de data i horari
1a Edició:

https://www.cop-cv.org/formacion/4194

Dates: 4-11-18-25 maig i 2-4-8-15-22-29 juny Horari: 15:30 a 20:30 hores
2a Edició:

https://www.cop-cv.org/formacion/4195

Dates: 20-25-27 maig i 1-3*-8*-10-15- 17-21 juny Horari: 9:00 a 14:00 hores
* L'horari de les sessions del 3 i 8 de juny serà de vesprada de 15:30 a 20:30 hores

3a Edició:

https://www.cop-cv.org/formacion/4188

Dates: 10-12-17-19-24*-26* maig i 2-7-9-14 juny Horari: 09:00 a 14:00 hores
* L'horari de les sessions del 24 i 26 de maig serà de vesprada de 15:30 a 20:30 hores

FORMACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA
COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA C.V.
Prevenció en les necessitats de protecció i reducció de la vulnerabilitat
en la infància i l'adolescència. (1a Edició)
Dates: 20-22-27-29 de setembre i 4-6 d’octubre Horari: 16:00 a 21:00 hores
Inscripció: https://www.cop-cv.org/formacion/4192

Prevenció en les necessitats de protecció i reducció de la vulnerabilitat
en la infància i l'adolescència. (2a Edició)
Dates: 18-20-25-27 d’octubre i 2-3 de novembre Horari: 16:00 a 21:00 hores
Inscripció: https://www.cop-cv.org/formacion/4193

COL·LEGI OFICIAL TREBALL SOCIAL VALÈNCIA.
La vida adulta autònoma als 18 anys. Transició de la protecció a una
emancipació plena.
Dates: 3-5-10-12-17 de maig Horari: 16:00 a 20:00 hores
Inscripció: https://cotsvalencia.com/la-vida-adulta-autonoma-a-los-18-anostransicion-de-la-proteccion-a-una-emancipacion-plena

Una mirada comprensiva de la infància i l'adolescència: una mirada des de
la teoria de la inclinació.
Dates i horaris: 1-15 d’octubre de 16:00 a 21:00 hores – 2-16 d’octubre de
10:00 a 15:00 hores
Inscripció: https://cotsvalencia.com/una-mirada-comprensiva-de-la-infanciay-la-adolescencia-una-mirada-desde-la-teoria-del-apego

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT
Persones menors d'edat i ús desadaptatiu de les tecnologies de la informació
i la comunicació en l'oci.
Dates: 15-22-29 de setembre i 6-13 d’octubre Horari: 10:00 a 14:00 hores
Inscripció: https://cutt.ly/6vi3vNe

COL·LEGI OFICIAL D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LA C.V.
Les relacions afectivosexuals en l'adolescència amb perspectiva de gènere.
Dates: 5-12-19-26 de maig i 2 de juny Horari: 16:00 a 20:00 hores
Inscripció: https://forms.gle/t8jvsxCf5wsrw9CH8

Preparar per a l'emancipació en el sistema de protecció.
Dates: 7-14-21-28 de setembre i 5 d’octubre Horari: 09:00 a 14:00 hores
Inscripció: https://forms.gle/7PVKBkq4KZQSfebc8

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
Com actuar enfront de la violència contra la infància?
Dates: 19-21-26-28 d´octubre i 2 de novembre Horari: 16:00 a 20:00 hores
Inscripció: https://www.icav.es/ver/27463/curso-interdisciplinar-sobre-infancia-yadolescencia-%80%9Ccomo-actuar-frente-a-la-violencia-contra-la-infancia%80.html

COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE LA C.V.
L'avaluació de les competències i la resiliència parental. (1a Edició)
Dates: 18-20-25-27 de maig Horari: 09:00 a 14:00 hores
Inscripció: https://forms.gle/d5T15s5H114Ua5yx8

L'avaluació de les competències i la resiliència parental. (2a Edició)
Dates: 21-23-28-30 de setembre Horari: 09:00 a 14:00 hores
Inscripció: https://forms.gle/eaq2gndtrpvfEHxp7
L'OBERTURA D'INSCRIPCIÓ A TOTS ELS CURSOS
SERÀ QUINZE DIES ABANS DE LA SEUA DATA D'INICI.

Activitats ﬁnanciades per:

