Curs de formació en prevenció de l'abús sexual infantil
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar social i en col·laboració amb la
Fundació RANA, organitza un curs de formació en prevenció de l'abús sexual infantil.

Formació a les escoles
El curs s’inicia el dimecres amb una formació per a alumnes d’entre 6 i 11 anys que recorrerà
totes les escoles de Formentera entre dimecres i dijous. Aquesta formació consistirà en
l’escenificació del contacontes “Estela, crida molt fort!”, conte de prevenció de l'abús sexual
infantil on l'autora, Isabel Olid, ofereix als i les estudiants una eina per ensenyar-los a fer-se
respectar.

A partir d'aquesta història, l'Associació RANA pretén arribar a col·legis, biblioteques, escoletes,
centres d'acolliment, etc., per a, a través d'un contacontes i altres activitats, explicar a nens i
nenes la història d'Estela i transmetre'ls les habilitats perquè puguin detectar situacions de risc i
actuar davant elles.

Formació per a professionals
D’altra banda, dimecres entre les 16 i les 18 hores, la Sala de Cultura acollirà una formació per
a professionals. Es tracta d'una introducció sobre l'abús sexual infantil que, sota el títol “Actua!
Per a prevenir l’abús infantil”, dóna informació per prevenir, detectar i actuar amb
responsabilitat davant aquests casos.

Aquesta formació pretén, doncs, proveir a l’equip educatiu de coneixements i competències per
detectar possibles situacions abusives i saber com intervenir en cas de detecció o revelació, i
així estar preparat per protegir adequadament als infants i adolescents.

Formació per a mares i pares
També dimecres, de 18 a 19 hores a la Sala de Cultura i de 20.30 a 21.30 hores a la Casa del
Poble de la Mola, es durà a terme la xerrada “Educar als nostres fills avui, conèixer els riscs per
a prevenir”, dirigida a mares i pares i on es donen pautes perquè aquests puguin potenciar el
vincle afectiu amb les seves filles i fills i sobre com poden abordar el tema de la sexualitat amb
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les nenes i nens. Conèixer els riscs que comporta l'ús de dispositius electrònics i Internet és un
altre dels aspectes a tractar durant la sessió amb les famílies.

Formació per a adolescents
Finalment, dimecres de 19 a 20 hores, al Casal de Joves, es farà la xerrada “Ens fas falta”, un
taller dirigit a al·lots i al·lotes de 12 a 16 anys, amb la finalitat de prevenir i/o detenir les
diferents formes d'abús i/o maltractament, com l'abús sexual, que joves i adolescents podrien
estar patint o poden haver sofert.
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