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

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
CURS INTERDISCIPLINARI SOBRE INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
“DELICTES SEXUALS I TRÀFIC EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA” 

Presencial i En línia 
14, 16, 21, 23 i 28 de Novembre de 2022 de 16 a 20h 

Duració: 20 hores 

Sala d'actes de l'ICAV 

Plaza Tetuan, 16 

 

Organitza ICAV. Curs finançat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives – 

Direcció General d'Infància i Adolescència 

 

OBJECTIUS 
 
La violència sexual és present en la nostra societat i unes de les víctimes més vulnerables enfront 
d'ella són la infància i l'adolescència.  En molts casos els fets es produeixen en el cercle més pròxim al 
xiquet o xiqueta. Hi ha un elevat nombre obscur, ja que en moltes ocasions aquesta violència sexual 
no es denúncia. Els xiquets i xiquetes han de comptar amb els instruments necessaris per a protegir-
se d'aquesta violència. Per això, per a abordar-la és necessari fer-ho des d'una perspectiva 
multidisciplinària que permeta una protecció integral. Tots i totes tenim un paper en l'erradicació de 
la violència sexual contra els menors d'edat i el propòsit d'aquest curs és fer conscients a tots els 
col·lectius, així com donar-los estratègies i instruments per a afrontar-la de manera eficaç. 
 

DESTINATARIS 
 

• Advocats/des 

• Criminòlegs 

• Psicòlegs 

• Educadors/es Socials 

• Treballadors/es Socials 
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• Pedagogs 

• Psicopedagogs 

• Qualsevol professional que exercisca la seua labor en un servei públic destinat a l'atenció de la 

infància i l'adolescència. 

• Voluntaris/es o col·laboradors/es d'entitats que treballen en l'àmbit de la infància i 

adolescència. 
 

Àmbit: Comunitat Valenciana. 
 

PROGRAMA 
 

S'impartiria en la sala d'actes del Col·legi de l'Advocacia de València, de forma presencial i s’ofereix 

també el seu seguiment en línia. El format s'haurà de seleccionar en el moment de la inscripció. 
 

 

1a TAULA REDONA: 14 de Novembre de 2022 de 16.00 a 20.00h 
 

16.00h. Presentació del curs.  
Sr. Juan Molpeceres Pastor. Coordinació del curs. 
  

1a TAULA REDONA: Regulació actual. Modificacions nova llei. Adequació i proporcionalitat de les 
penes. Especificacions respecte a persones menors d'edat Les conseqüències de l'estigmatització 
d'aquests delictes a nivell social, legal i penitenciari. Registre d'antecedents sexuals.  
  

Ponents:  
 

Sr. Javier Guardiola García. Vicedegà de Criminologia i Postgrau de la Facultat de Dret. 
Sr. Enrique Javier Ortolá Icardo .  Magistrat Audiència Provincial Secció Segona de València. 
Sr. César Chaves Pedrón. Advocat. Professor associat de Dret Penal Universitat de València. 
 
 

2a TAULA REDONA: 16 de Novembre de 2022 de 16.00 a 20.00h 
 

2a TAULA REDONA: Consentiment. Què és i com es regula. Modalitats: violència gènere, entorn 
familiar i submissió química. Delictes comesos per persones menors d'edat. 

Ponents: 
 

Sra. Lara Esteve Mallent. Jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Llíria. 
Sra. Virgínia Soldino Garmendia. Professora ajudant doctora. Departament de Dret Penal. Institut 
Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Universitat de València. 
Sra. Susana Montesinos Blasco. Jutgessa de Jutjat de Menors núm. 1 de València. 
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3a TAULA REDONA: 21 de Novembre de 2022 de 16.00 a 20.00h 
 

3a TAULA REDONA: Tractament a les víctimes. Com acompanyar a la víctima per a evitar 
victimització secundària i terciària; protecció de la víctima en el procediment. Prova preconstituïda, 
i cambra gesell. Rescabalament per a la víctima. Prevenció: recursos institucionals destinats. 
Nombre obscur. Risc que l'abusat es convertisca en abusador. 
 

Ponents:  
 

Sra. Maria Pérez Conchillo.  Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica i sexòloga. Fundadora de l'Institut 
de Psicologia i Sexologia Espill. 
Sra. Silvia Sempere Faus. Vicedegana del Grau de Criminologia i Directora Màster en victimologia i 
justícia penal en la UCV. 
Sra. Pilar Gil Cabedo. Lletrada del a Oficina d'Atenció a les Víctima del Delicte de València  i 
Coordinadora Àrea Violència Domèstica i de Gènere de les Oficines d'Atenció a les Víctimes del 
Delicte de la Comunitat Valenciana. 
 

4a MESA RESONDA: 23 de Novembre de 2022 de 16.00 a 20.00h 
 

4a TAULA REDONA: Tractament als victimaris. Són efectius? Els delinqüents sexuals sempre 
reincideixen? Quan hi ha pederàstia? Podríem classificar-los per categories? És possible la 
mediació? Influència del porno. Prevenció. 
 

Ponents:  
 

Sra. Carla de Parets Gallardo. Professora Doctora, Degana de la Facultat de Ciències Socials de la 
Universitat Europea de València. 
Sr. Enrique J. Carbonell Vaya. Professor Titular d'Universitat en la Universitat de València, Facultat de 
Psicologia. Secretari de l'Institut Universitari de Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de 
València. 
Sr. Miguel Zapata Alemany. Psicòleg d’intervenció a agressors i les seues famílies pertanyent a 
l'entitat  Taronja Sencera. 
 

5a TAULA REDONA: 28 de Novembre de 2022 de 16.00 a 20.00h 
 

5a TAULA REDONA: Tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Tipificació. Detecció de les víctimes. 
Recursos d'intervenció i tractament. 
 

Ponents:  
 

Sr. José Peiró Navalón Policia adscrit al grup especialitzat en tràfic de persones. 
Sra. Mónica Gutiérrez Martínez. Advocada de l'ICAV experta en tràfic. 
Sra. Julia Rosell López. Treballadora Social, coordinadora del programa Residencial de la Fundació de 
Solidaritat Amaranta de València 

 
20.00h. CLAUSURA. 
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INSCRIPCIÓ 
 

CURS GRATUÏT FINANÇAT PER LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES – DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. CURS 
ESPECÍFIC PER A ADVOCATS DE LA CV. 
 
La inscripció s'efectuarà a través de la pàgina web del col·legi www.icav.es en l'apartat de formació 
/ofereix formativa ICAV.  

En la inscripció haurà de seleccionar la modalitat triada en el desplegable ben PRESENCIAL o EN LÍNIA. 
Assegure’s de l'elecció abans de validar la inscripció. 

Si en realitzar la matriculació, no es rep el correu electrònic que confirma la inscripció, preguem 
que es pose en contacte amb el departament de formació. 
 

PER UNA FORMACIÓ DE QUALITAT 
  

• Les baixes en els cursos hauran de comunicar-se per escrit al correu electrònic: 
formacion2@icav.es abans de les 48 hores abans del seu inici.  

• La inscripció als cursos és personal i intransferible, no podent-se realitzar substitució total o 
parcial, en cas de no poder assistir haurà de causar baixa en la forma prevista. 

 

• En el cas que els ponents faciliten alguna documentació per als assistents aquesta es remetrà per 
correu electrònic amb posterioritat a la celebració de l'acte formatiu, llevat que s'indique el 
contrari per part dels ponents.  

• OPCIÓ PRESENCIAL: En totes les accions formatives realitzades pel Col·legi és obligatori 
acreditar-se a l'inici de cada sessió. S'acreditarà assistència només als quals es troben 
correctament inscrits tal com es descriu en l'apartat INSCRIPCIÓ havent assistit almenys a 4 
sessions de les 5 previstes.  
 

• OPCIÓ STREAMING: El curs es compon de quatre sessions, per a donar per superada cada sessió 
haurà de quedar constància de la connexió des de l'inici de la mateixa i ha de durar fins a la 
finalització de la sessió. Per a l'obtenció de l'acreditació haurà de quedar constància de la seua 
connexió tal com s'indica en el punt anterior havent d'acumular almenys 16 hores de connexió 
de les 20 hores que dura el curs (4 sessions de les 5 que comprén el curs). 

• S'emetrà certificat d'assistència. 

 

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
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CONNEXIÓ EN LÍNIA Al SEMINARI (NOMÉS PER ALS INSCRITS EN AQUESTA 
MODALITAT) 

 
• El seguiment en línia  del curs es realitzarà a través de la plataforma Adobe Connect. Des del 

Departament de formació de l'ICAV, se li remetrà, al correu electrònic que ha registrat en la seua 
inscripció, un e-mail amb la URL de la conferència, l'usuari, la contrasenya i les instruccions per a 
poder accedir, el mateix matí de la celebració del curs.  

• La URL serà la mateixa per a totes les sessions del curs. 

 
 


