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Intervencions 
psicològiques 
avaluades
Teràpies en joves ofensors:

• Teràpia cognitiva conductual
(CBT)

• Teràpies sistèmiques familiars

Quines intervencions psicològiques  
han mostrat beneficis en població de joves 
ofensors i les seves famílies?

Maig 
2022

Com són les poblacions i les revisions 
incloses per cada intervenció?

Com són les intervencions psicològiques?

Teràpia cognitiva conductual (CBT)
Durada: el més comú és d’entre 20 i 40 
setmanes

Nomenclatures i intervencions:  
CBT més general, intervencions específiques CBT  
com SOT (sexual offender treatment) o CBT-TS (teràpia 
sistèmica) de forma combinada a joves i les seves famílies

Teràpies en joves ofensors
Nre. RSEC: 8/37

Nre. RSEC QE: 2

Interval edat mitjana: 12,7 – 17,2

% de nenes: NI-0

Tipus violència predominant: Violència sexual, física o altres ofenses

Teràpies sistèmiques familiars
Durada: es descriu un ampli rang 
d’entre 5 i 53 setmanes

Nomenclatures i intervencions:  
teràpia sistèmica familiar (SFT) o la teràpia 
multisistèmica familiar (MST)

Objectiu:  donar suport en la identificació d’emocions, pensament i conductes i proporcionar les eines per 
fer-hi front tant als joves ofensors com a les seves famílies. 

Nre. RSEC: nombre de revisions sistemàtiques de l’evidència científica;  
Nre. RSECs QE: Nombre de revisions sistemàtiques de l’evidència científica qualitat 
elevada; NI: no informat

• La violència física o
sexual a la infància i
l’adolescència és un
greu problema de
salut pública que
pot implicar greus
conseqüències per a
la salut física i mental,
el desenvolupament de
la personalitat i la dignitat
d’infants i adolescents.

• Una part de la violència sexual i
física pot ser exercida per altres
joves ofensors que poden o no
haver viscut prèviament aquest
tipus de violència.

• Els joves ofensors que actuen de
forma violenta (sexual o física)

cap a altres infants i adolescents 
poden requerir intervencions 
psicològiques per reduir el 
nombre de reofenses i també 
l’impacte en la seva salut 

mental en termes de conducta i 
funcionament, així com les 

seves famílies.

• Aquest estudi forma part d’una revisió sistemàtica
de la literatura que té com a objectiu avaluar
l’impacte d’intervencions psicològiques en el marc
de la violència física i sexual en població infantil i
adolescent. S’hi presenten els resultats per a joves
ofensors i les seves famílies.

CBT

Es mostren efectes positius en la reducció 
de les recidives sexuals i no sexuals  
en el joves ofensors, amb diferències 
estadísticament significatives en la SOT. 

Teràpies sistèmiques familiars

En les revisions de la literatura de millor 
qualitat es mostren beneficis de la teràpia 
multisistèmica (MTS) sobre la reducció de 
recidives en joves ofensors.   

Quins beneficis han mostrat les intervencions?

Què n’hem après?

• La majoria d’intervencions mostren beneficis
en reduir la repetició d’ofenses cap a altres
nens, nenes i adolescents. No obstant això, els
estudis primaris inclosos a les revisions de la
literatura són de baixa qualitat.

• La teràpia SOT (CBT) i les teràpies sistèmiques
familiars són les que més beneficis han
mostrat.

• Aquesta revisió podria facilitar quina
informació és la més rellevant a tenir en
compte pels sistemes d’informació dels
centres referents i/o proveïdors per tal
d’avaluar les seves pràctiques.

• Cal continuar aprofundint en la recerca
dels beneficis i riscos d’aquestes
intervencions psicològiques complexes.

Aquest projecte és un encàrrec 
de la Secretaria de Salut Pública 
i el Pla director de Salut Mental i 
Addiccions del Departament de 
Salut, així com del Servei Català  
de la Salut (CatSalut) a l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries  
de Catalunya (AQuAS).  
S’emmarca en el context del 
Protocol d’actuació davant de 
maltractaments en la infància i 
l’adolescència en l’àmbit de la salut. 

  Si voleu accedir al text complet 
d’aquest informe i els seus annexos 
podeu fer clic sobre aquest enllaç:  
https://bit.ly/AquasIntervPsicol

o podeu escanejar aquest codi QR
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El nombre de RSECs incloses va ser de 37 dirigides a joves ofensors, i també a nens, nenes i adolescents que han viscut violència  (veure 
infografia: Avaluació de l’impacte d’intervencions psicològiques en nens, nenes i adolescents que han patit violència sexual i física).

https://bit.ly/AquasIntervPsicol
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

