PARAFILIES

OBJECTIUS
Curs orientat a l’aprenentatge i reflexió al voltant de les persones amb discapacitat que
presenten delictes sexuals.
CONTINGUTS
1) Sexualitat i diversitat funcional/ discapacitat
-

La sexualitat en les diverses dimensions de la persona (acceptació, expressió i
gaudi)

2) Trastorns del impuls sexual (Parafílies) i conductes sexuals socialment
inapropiades
-

Definició i diagnòstic diferencial
Estratègies d’ avaluació
Recursos en la intervenció

3) Enfocament bio psico social de les Parafílies
-

Models i paradigmes de referència
Perfil persona agressora
Abordatge terapèutic i educatiu (planificació de sessions i continguts)
Recursos actuals (Programa ACCEPTA de Dincat)

FORMADORS
Gemma Deulofeu
/ Psicòloga. Sexòloga
/ Responsable dels suports en sexualitat (Dincat)
/ Sotsec-ID Membership Services Collaborative (UK)
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DADES IMPARTICIÓ DEL CURS
Dies: 8 i 22 de novembre de 2022
Horari: de 9:30 a 12:30
Lloc: Format en Aula Virtual ZOOM
Total hores curs: 6h
INSCRIPCIÓ AL CURS
/

Període de preinscripció: fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 75 € (formació bonificable)

/

Realitzar la Inscripció:

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb
totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció
/

Forma de pagament:

1. Un cop iniciada la formació es girarà l’import total de la
inscripció, en el número de compte indicat en el formulari o en el
de l'Entitat a la qual pertanyeu.
2. Les baixes a una formació s'hauran de comunicar amb
antelació (consulteu política de devolucions) via
correu electrònic o trucant al 934118584
/

Per a qualsevol consulta, podeu contactar
formacio@dincat.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS

/

Tots els alumnes hauran de signar una fulla de “Declaració
responsable del participant”.

/

Abans de l’inici de la formació rebreu un correu amb el link de l’Aula de
ZOOM que s’utilitzarà per la formació

/

Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs.
L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici.

/

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que
acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de
les hores totals del curs..
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