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docent
Iván Ruiz Acero: 
Psicoanalista. Membre de la Escola 
Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Asso-
ciació Mundial de Psicoanàlisi.

www.acap.cat

dates: 
Divendres,9 i 23 
d’abril, 7 i 21 de 
maig i
4 de juny de 2021

Horari: 
de 10:30 a 13.30h.

total hores:
15

Nombre mínim: 
8 places. 
(L´AcAP es reserva  
el dret de cancel.lar  
el curs si  el nombre  
d´inscripcions es  
inferior). 
Nombre màxim: 
30 places.

 http://cursos.acap.cat/cursos/ 

Inscripcions 
limitades

Preu:

225€ General
200 € Socis AcAP 

Organizat per:

LA sexuAlItAt infAntiL

MetodoLoGiA
Curs previst per a cinc sessions de tres hores de durada.
Cada sessió contemplarà una part teòrica introductòria a partir de textos de referència que aborden 
aspectes diversos del tema del curs, i un temps per a la discussió entorn a les vinyetes aportades pels 
alumnes i pel propi docent.

AdreçAt ALS
diversos professionals dels 
centres d’atenció precoç . 

La sexualitat en els més petits està present des del 
primer moment, encara que sigui per la importàn-
cia que aquesta té per als seus pares. El sexe dels 
infants, esperat o no, es presenta per a les famílies 
amb una tendència a accentuar la diferència sexual 
o bé a esborrar-la. Són, per tant, aquells que tenen al 
seu càrrec la cura de l’infant els qui posen d’entrada 
en joc les seves identificacions sexuades. 
I la sexualitat dels nens i nenes, quan comença com 
a tal? De quina manera podem concebre la relació de 
l’infant amb el seu cos i les satisfaccions que n’obté? 
Com intervenen l’afectivitat i la proximitat dels cos-

sos entre els pares i mares i l’infant en la 
definició de la sexualitat infantil? Quan entren en 
joc les identificacions que portaran més tard a l’as-
sumpció d’una sexualitat adulta?
Les demandes que les famílies fan als CDIAPs conte-
nen sovint un pregunta que gira entorn a la sexualitat 
del seu fill o filla: la distinció entre sexes i gèneres, 
l’autoestimulació, l’interès pel cos dels altres, les elec-
cions sexuals o les identitats sexuades sobrevingudes. 
En aquest marc, quina és la posició del professional 
que convé en cada cas respecte a la sexualitat en 
l’infant, i com tractar-la en el procés terapèutic?.

FORMAt

WeBInAR

oBJectiUS GenerALS
Estudiar el sorgiment de la sexualitat 
infantil en els més petits i la seva 
funció dins el seu desenvolupament.
Entendre la importància dels pares i 
mares en l’assumpció de la sexuali-
tat dels infants. 
Copsar la seva incidència en els 
tractaments multidisciplinaris que 
es duen a terme en els CDIAPs.

PreSentAció

ProGrAMA
sessió 1: 
  La sexualitat infantil des de la perspectiva de la psicoanàlisi. Treball teòric i discussió a partir de vinyetes 
clíniques.
Sessió 2: L’abordatge de la sexualitat infantil en el treball amb els pares i mares. Treball teòric i discussió a 
partir de vinyetes clíniques.
sessió 3: 
  El cos erogen. Treball teòric i discussió a partir de vinyetes clíniques.
sessió 4: 
  Identificacions i identitats sexuals. Treball teòric i discussió a partir de vinyetes clíniques.
sessió 5: 
  Les identitats sexuals sobrevingudes. El seu tractament a l’atenció precoç. Treball teòric i discussió a 
partir de vinyetes clíniques.
 


