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“Curs de detecció de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’esport 

per a professionals” 
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L'Abús sexual infantil queda fora de joc! 

 

Presentació 

L'abús sexual infantil és un problema molt greu que afecta nens, nenes i adolescents de totes 

les edats. 

És responsabilitat dels adults preveure l'abús sexual, per això hem d’abordar-ho tots, també des 

de l'àmbit de l'esport. 

Aquest curs pretén proporcionar eines per realitzar una prevenció i una detecció eficaces amb 

els nens, nenes i adolescents amb qui es treballa a l'esport. 

L'abús sexual infantil és una de les vulneracions dels drets més greus que poden succeir. 

Aquest abús, posa n'evidencia que l'entorn que hauria de ser protector ha fallat, i per això és 

tan important una actuació eficaç per prevenir-lo o detectar-ho de seguida. 

Aquest curs té com a objectiu fonamental ajudar a cada persona adulta del món de l’esport 

(entrenadores i entrenadors, personal mèdic i sanitari, càrrecs directius i d’administració, 

personal de serveis generals i totes les persones que poden presencia entrenaments o 

esdeveniments esportius) a identificar situacions i indicadors de malestar en els infants amb qui 

entra en contacte en l’àmbit de l’esport i a transmetre les seves sospites o preocupacions a les 

autoritats pertinents. 
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Objectius 

1. Sensibilitzar, formar i informar a la població objectiva (i a partir d'ella, als nens, nenes 

i adolescents i famílies) de la gravetat de l'abús sexual en l'àmbit esportiu, donant-se 

suport en el marc legal definit pel Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels 

infants contra l'explotació i l'abús sexual (Conveni de Lanzarote). 

2. Definir un decàleg d'idees claus per als infants que els ajudi a conèixer els límits que 

han de respectar-se per prevenir abusos, així com els consells a seguir en el cas que els 

primers indicis apareguin. 

3. Plantejar una sèrie d'activitats a implementar amb els infants perquè d'una forma 

lúdica i senzilla interioritzin els conceptes reflectits en el decàleg. 

4. Establir uns estàndards de qualitat a complir en les instal·lacions esportives de forma 

que es dificulti al màxim l'aparició d'abusos, creant entorns segurs per a la pràctica de 

l'esport dels nens, nenes i adolescents. 

 

 

 

mailto:sensibilitzacio@unicef.ad


  Comitè d’Andorra  
Prat de la Creu, 59-65, Esc. B 4a 3K  

AD500  Andorra la Vella  
Principat d’Andorra  

 Telèfon:  +376 867100  
sensibilitzacio@unicef.ad  

www.unicef.ad  

  

4 
 

Índex 

 

1. En què consisteix l'abús sexual infantil 

Definició de violència sexual i legislació que l’acompanya. L’abús de poder i els efectes 

nocius de l’abús sexual infantil en el desenvolupament evolutiu de la sexualitat dels 

infants i adolescents. 

 

2. Tipologia bàsica de l'abús sexual infantil 

L’abús sexual infantil inclou des d’accions sense contacte físic fins a altres amb contacte 

físic. Coneixem les diferents opcions i el seu grau de gravetat. 

 

3. Alguns mites sobre l'abús sexual infantil 

Sobre l'abús sexual infantil existeixen moltes idees que són falses, però que estan molt 

arrelades en la societat, les famílies i els professionals, i que dificulten la detecció dels 

casos quan ocorren. Les més importants estan recollides en aquest curs. 

 

4. Indicadors de l'abús sexual infantil detectables a l'esport 

Indicadors físics 

Indicadors psicosomàtics 

Indicadors emocionals 

Indicadors conductuals 

Indicadors cognitius 

Indicadors sexuals 

Indicadors socials 

 

5. Pautes d'actuació davant un cas d'abús sexual 

Quan un nen, nena o adolescent s'acosta a una persona adulta per a revelar-li una 

situació de possible abús sexual infantil, és important seguir certes pautes bàsiques: 

Utilitzar l’actitud i el vocabulari adequat i conèixer bé el protocol a seguir. 

 

 

 

Aquest curs es pot realitzar en una o diverses sessions segons convingui. 

Combina tant teoria com activitats pràctiques i participatives. 
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Per a més informació: 

 

Mercè Miguel Millan 

Sensibilització 

Unicef – Comitè d’Andorra 

------------------------------------------ 

Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 4a 

AD500 Andorra la Vella 

Principat d’Andorra 

 

merce@unicef.ad 

t.   +376 885001 

www.unicef.ad 
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