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1 Introducció

1.1. El Consell Educatiu Municipal de Barcelona

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (d’ara endavant, CEMB) és l’òrgan 
de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat 
educativa de la ciutat de Barcelona.

El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institu-
cions educatives i al municipi. El CEMB és també consultat per l’Administració 
educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació i per l’Ajun-
tament de Barcelona.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball del CEMB. La Comissió de 
Treball sobre Assetjament escolar per part de Persones Adultes està for-
mada per diferents professionals de tota la comunitat educativa que s’hi veu 
representada. Han format part de la Comissió les persones següents:

• Pilar Biarge, representant de la FAVVB (presideix la Comissió) 

• Montse López, representant de les famílies del sector públic, Institut Milà i 
Fontanals (presideix la Comissió) 

• Paula Aguirre, Dincat Federació  

• Elsa Castellà, Consorci d’Educació de Barcelona  

• M. José Cesena, Consorci d’Educació de Barcelona 

• Anna Garcia, grup municipal Valents 

• Cèlia Martínez, consellera d’Educació i Feminisme del districte de Sar-
rià-Sant Gervasi  

• Jordi Rodon, secretari del Consell Escolar de Catalunya  

• Juan José Tascón, AFA Maristes Sants Les Corts 

• Núria Vallduriola, directora de l’Institut Pedralbes 
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• Marta Carranza, secretària del CEMB

• Laia Garcia, tècnica del CEMB 

• Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Maria Padró-Solanet, tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

Per tal d’orientar el debat i les propostes generades en aquesta comissió de treball, s’ha 
comptat amb el suport de persones expertes en l’àmbit a través de la realització de pre-
sentacions temàtiques i participant en l’espai de debat. A continuació es detalla la relació 
de persones expertes participants, així com el títol de les seves intervencions: 

• Pilar Polo, responsable de Relacions Institucionals de la Fundació Vicki Bernadet. 
“Prevenció i protecció dels abusos sexuals infantils en l’àmbit educatiu.” 

• Patrícia Ortuño, psicòloga, terapeuta familiar i responsable de projectes del Servei 
d’Atenció a Famílies i Infància de l’Associació In Via. “Abús de poder i maltractament 
infantil com prevenir-ho.”

• Núria Jené, responsable dels centres municipals d’ensenyament musical de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona. “Actualització del protocol de prevenció, detecció i 
actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals.”
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1.2. El punt de partida

Arran de la denúncia de diversos casos d’abús sexual i abús de poder cap a infants i ado-
lescents, la preocupació social i institucional envers el maltractament cap a menors 
ha anat creixent els darrers anys a Catalunya.  

Durant el curs 2019-2020, el CEMB va posar en marxa la Comissió de Treball sobre As-
setjament Escolar. En el moment d’acotar l’abast de la Comissió, es va decidir centrar-se 
en l’assetjament que ocorre “entre iguals”, deixant fora, per tant, qualsevol conducta de 
maltractament psicològic, físic o sexual exercida per part de persones adultes. Malgrat 
això, es va fer constar en l’informe final de la Comissió que aquest era un tema que preo-
cupa i es va instar a abordar-lo en profunditat en futurs espais de treball. 

En part, com a continuació de la tasca de l’anterior comissió, el curs 2021-2022 es forma 
la Comissió de Treball sobre Assetjament Escolar per part de Persones Adultes 
amb el propòsit de donar espai a les inquietuds existents al voltant d’aquesta pro-
blemàtica.  

La primera sessió de la Comissió es va dedicar a definir els objectius de treball i els temes 
d’interès a tractar al llarg de les diferents trobades. Després d’un debat entre les diferents 
persones integrants del grup, es va decidir que la Comissió se centrés al voltant de 
la prevenció des dels centres educatius dels casos d’assetjament que es donen 
d’adults cap a infants i adolescents, sense acotar específicament les edats ni les ti-
pologies d’aquest assetjament (abús sexual, abús de poder, maltractament infantil, etc.). 
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2 Discussió

Els maltractaments i els abusos exercits per part de persones adultes contra 
infants i adolescents són un problema que molt sovint es manté ocult i 
infravalorat i que es fa difícil de detectar, sobretot en aquells infants més 
petits que no el poden verbalitzar o no són conscients de la gravetat dels fets. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el maltractament infantil com 
“els abusos i la desatenció de què són objecte els menors de 18 anys” 
i inclou tots els tipus de “maltractament físic o psicològic, abús sexual, desa-
tenció, negligència i explotació comercial o d’altres tipus que causen o poden 
causar un dany a la salut, al desenvolupament o a la dignitat de l’infant o po-
sar-ne en perill la supervivència en el context d’una relació de responsabilitat, 
confiança o poder”.  

L’Observatori General Número 13 (2011), del Comitè de Nacions Unides de 
Drets de l’Infant, sobre el dret de l’infant a no ser objecte de cap forma de vi-
olència precisa que el maltractament infantil és “l’acció, l’omissió o el tracte 
negligent, no accidental, que priva l’infant o l’adolescent dels seus drets 
i del seu benestar, que amenaça o interfereix l’ordenat desenvolupament fí-
sic, psíquic o social i els autors del qual poden ser persones, institucions o la 
mateixa societat”. 

En la legislació catalana, l’article 8.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència determina que “qualsevol 
infant o adolescent ha d’ésser protegit de qualsevol forma de maltracta-
ment, que inclou el maltractament físic, el psicològic, la negligència, el tracte 
indigne, l’explotació laboral, l’explotació i l’abús sexuals, la corrupció, la mani-
pulació, el mal ús de la seva imatge i qualsevol altra forma d’abús”. 
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En la mateixa línia, la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infàn-
cia i l’adolescència en front a la violència, estableix que “la lluita contra la violència 
en la infància és un imperatiu dels drets humans. Per promoure els drets dels nens, 
nenes i adolescents consagrats en la Convenció sobre els Drets de l’Infant és essencial 
assegurar i promoure la seva dignitat humana i integritat física i psicològica, mitjançant la 
prevenció de tota forma de violència”.

2.1. TIPOLOGIES DE MALTRACTAMENT DE PERSONES ADULTES CAP 
A INFANTS O ADOLESCENTS

Les tipologies de maltractament es classifiquen segons acords relativament ar-
bitraris que depenen del moment i la cultura i que no són excloents. En el cas 
dels maltractaments de persones adultes cap a infants o adolescents que es po-
den detectar en l’àmbit educatiu, l’Observatori General Número 13 (2011), del Co-
mitè de Nacions Unides, classifica les formes de violència de la manera següent: 

• Maltractament físic: qualsevol acció no accidental que provoqui o pugui provocar als 
infants i adolescents danys físics o malalties. 

• Maltractament per negligència i abandonament: es produeix quan les necessitats 
bàsiques de l’infant o l’adolescent (físiques, socials o psicològiques) no són ateses, de 
manera temporal o permanent, com l’alimentació, la higiene, l’atenció mèdica, l’educa-
ció, la roba, la vigilància, la seguretat… 

• Maltractament psicològic o emocional: situació crònica amb actuacions o privacions, 
que provoquen en l’infant o adolescent sentiments negatius envers la pròpia autoestima 
i li limiten les iniciatives que té (menyspreu continuat, refús verbal, insult, intimidació, 
discriminació…). Es pot distingir entre maltractament emocional, que es produeix per 
conductes actives de l’adult (rebutjar, aïllar, terroritzar, corrompre...), i abandonament 
emocional, que es produeix per omissió de conductes de l’adult (ignorar). 

• Abús sexual: situació en la qual un infant o adolescent és utilitzat per satisfer desitjos 
sexuals imposats per un adult, ja sigui participant o presenciant activitats sexuals que 
violen els tabús socials i legals de la societat i que no comprèn o per a les quals no està 
preparat, d’acord amb el seu desenvolupament i, per tant, no hi pot donar el seu con-
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sentiment (violació, tocaments, seducció verbal, masturbació en presència d’un menor, 
pornografia…). 

• Ciberassetjament pedòfil (grooming): pràctiques en línia de certs adults per gua-
nyar-se la confiança d’un menor fingint empatia, tendresa, falsa simpatia, etc. amb la 
finalitat d’aprofitar-se’n sexualment (abusos, agressions o obtenció d’imatges porno-
gràfiques). A la darrera reforma del Codi penal es va incloure el grooming com una 
conducta tipificada (art. 183 del Codi penal). 

2.2. RELACIONS DE PODER ENTRE ADULTS I INFANTS O 
ADOLESCENTS DINS DEL SISTEMA EDUCATIU 

Les interaccions entre les persones poden ser de dos tipus: complementàries i simètriques.  
Les simètriques són les relacions que es donen entre iguals, mentre que es considera que 
una relació és complementària, o asimètrica, quan una de les parts té una posició su-
perior o primària i l’altra en té una d’inferior o secundària. Exemples d’aquestes relaci-
ons les podem observar en les relacions mare-fill, metge-pacient o professor-alumne.  

A vegades, la relació complementària desenvolupada dins del marc escolar pot derivar en 
altres tipus de relació amb més impacte emocional per part del o la menor que el que se 
n’esperava. En aquest sentit, es poden destacar altres tipologies de relacions:  

• Tutor de resiliència: persona que aconsegueix provocar un renéixer del o la menor que 
ha passat per una situació traumàtica o s’hi troba immers. Aquest adult suposa per al 
o la menor un model d’identitat i provoca un viratge en la seva existència. No es tracta 
necessàriament d’un professional, ni tan sols aquesta persona té marcat com a objectiu 
aquest impacte sobre el o la menor. 

• Relació inadequada: en comparació amb la relació d’ajuda, és la que no protegeix 
el o la menor, ja que genera dependència, desconeixement i manca d’autonomia en 
la presa de decisions i en l’assumpció de responsabilitats. Passa quan l’adult tendeix 
a projectar o a establir un vincle d’empatia massa gran amb les situacions i emocions 
dels educands, fins a arribar a ocupar el seu lloc, generant i gestionant respostes que 
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acaben responent als desigs i expectatives de l’adult. Es perd l’objectivitat i es pot tendir 
a justificar aquests comportaments que poden vulnerar els drets del o la menor. L’adult 
es pot considerar com a salvador del o la menor, en contraposició amb la resta d’adults 
i serveis que hi intervenen, i fins i tot pot arribar a sentir un dret de propietat sobre el o 
la menor i una superioritat per poder provocar millores en les seves condicions de vida. 

• Abús d’autoritat: relació de poder que s’estableix entre dues persones, una de les 
quals té superioritat formal o informal sobre l’altra, que no pot gaudir de la seva plena 
llibertat fora de l’acompliment de les normes establertes. En aquest cas, es dona quan 
des d’una posició de poder un membre de la comunitat educativa fa servir eines rela-
cionals o comunicatives que danyen emocionalment el o la menor i la seva autoestima 
principalment. Per exemple ridiculitzant-lo, menyspreant-lo o vexant-lo. 

Com ja hem vist anteriorment, una de les manifestacions més greus d’abús d’autoritat és 
l’abús sexual. Aquest, però, no s’ha de considerar només com una qüestió sexual, també 
s’ha de tenir en compte el component de relació de poder que té a causa de l’asimetria 
d’edat que es dona entre abusador i víctima. Com que es produeix coerció a causa de la 
situació de poder, l’abusador aconsegueix que la víctima faci el que li manen, sense que 
tingui llibertat de decisió. 

Les persones expertes asseguren que la major part dels delictes contra la llibertat sexual 
es produeixen en entorns de persones conegudes i de confiança, i que se’n denuncia 
només un 10 % dels que succeeixen. Segons dades de l’ONG Save the Children, es cal-
cula que un 20 % de la població catalana ha estat víctima d’abusos sexuals en la infància, 
és a dir, que gairebé una de cada cinc persones a Catalunya ha patit algun tipus de 
violència sexual mentre era menor d’edat. 
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2.3. PREVENCIÓ I DETECCIÓ DELS MALTRACTAMENTS O ABUSOS 
EXERCITS CAP A INFANTS I ADOLESCENTS  

La prevenció fa referència a la preparació i la disposició que es fa anticipadament per evi-
tar un risc, és a dir, a l’acció de protegir o impedir que una persona rebi dany o que arribi 
fins a ella alguna cosa que l’hi produeixi. 

Es diferencien tres tipus de prevenció: 

• Informació i sensibilització: la prevenció primària pretén evitar els factors cau-
sants del risc que els problemes apareguin. 

• Detecció i atenció: la prevenció secundària pretén diagnosticar les situacions d’alt 
risc i adoptar les mesures necessàries perquè els problemes no creixin ni es consolidin.

• Reparació i recuperació: la prevenció terciària pretén intervenir en situacions ja 
problemàtiques per tal de donar protecció a les persones afectades.

En el cas que ens ocupa, la prevenció primària tracta d’anticipar-se al problema i es-
timular el bon tracte a l’infant i l’adolescent en la seva màxima amplitud per, d’aquesta 
manera, no haver de resoldre les conseqüències d’una negligència en la seva atenció.  

Des d’un punt de vista proactiu, s’entén per bon tracte les diferents manifestacions 
d’afecte, cura, criança, suport i socialització que reben els infants i adolescents de 
la seva família, grup social i administracions o institucions, de tal manera que se’ls 
garanteixi disposar de les condicions necessàries per a un desenvolupament integral 
adequat: afectiu, psicològic, físic, sexual, intel·lectual i social. 

Davant de l’increment de la violència física i psicològica envers els infants i adolescents 
durant la pandèmia de la covid-19, el Síndic de Greuges de Catalunya ha posat de ma-
nifest l’existència de diverses mancances quant a la prevenció i la detecció del mal-
tractament o l’abús infantil i adolescent.  
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Tal com es detalla en l’Informe sobre els Drets de l’Infant 2021 del Síndic, els infants i 
adolescents no tenen informació dels seus drets ni de quines eines poden utilit-
zar per fer una denúncia, ja sigui presencialment, telefònicament o telemàticament. En 
aquest sentit, hi ha una manca d’informació als mitjans de comunicació, als casals de 
lleure i també a les aules per transmetre aquestes eines essencials per a la prevenció.  

A més, es detecta una limitada sensibilitat social i certa tolerància, minimització o 
normalització d’algunes situacions que són violència envers infants o adolescents. 
Segons l’Informe, a vegades tampoc es fa cas de signes dels infants i adolescents com 
ara l’aïllament, la solitud, l’agressivitat, l’extralimitació de conductes, canvis bruscos de 
rendiment escolar, etc.  

Per tal de facilitar la detecció de possibles casos de maltractament o abusos en les inter-
relacions que es donen dins del sistema educatiu, des de l’Associació In Via es demana 
estar atent a possibles signes d’alarma com els que es llisten a continuació:

• La relació entre el o la professional i l’alumne és d’igual a igual.

• La relació entre el o la professional i l’alumne és “paternalista” . 

• La relació es dona fora de l’horari escolar o de l’activitat sense coneixement de l’equip 
directiu o les persones responsables. 

• Es manté una comunicació per xarxes socials, telèfons personals o qualsevol canal 
que no s’ha creat en concret per a la tasca professional. 

• Hi ha dificultats per part del o la professional per deixar accedir altres responsables al 
seu compte professional.

• El o la professional, davant del coneixement que el o la menor d’edat es troba en una 
situació complexa, pren mesures o emprèn actuacions individualment.

• Davant d’un conflicte amb el o la menor d’edat es personalitza i es respon en conse-
qüència. 

• Es fa un ús inadequat de fotos o d’altres documents dels o les menors d’edat sense 
consentiment familiar. 
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• Es fan regals o altres als o les menors d’edat.

• Es nega el suport davant de la demanda d’ajut del o la menor d’edat.

• Es minimitza el patiment o el malestar del o la menor d’edat.

• Es té un tracte cap al o la menor d’edat clarament violent: insults, menyspreus, càs-
tigs desproporcionats.

• El o la professional utilitza informació personal del o la menor d’edat en benefici propi.

• Es propicien els “secrets” amb els o les menors d’edat.

2.4. PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ I L’ACTUACIÓ 
EN CASOS DE VIOLÈNCIA SEXUAL ALS CENTRES MUNICIPALS 
D’ENSENYAMENTS MUSICALS  

Els centres municipals d’ensenyaments musicals de Barcelona van ser pioners 
l’any 2015 a aprovar un protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació en casos 
de violència sexual. Un cop ja han passat sis anys de la seva implementació, recent-
ment s’ha plantejat una revisió i actualització d’aquest protocol, incorporant l’experiència 
acumulada i les novetats normatives corresponents, amb l’aprovació de la Llei orgànica 
8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en front a la vio-
lència. 

L’objectiu general que persegueix el protocol és el de dotar d’uns circuits d’intervenció 
en casos de violència sexual i, a la vegada, implementar una metodologia de treball 
basada en el bon tracte, que permeti la reducció de riscos sobre possibles situaci-
ons de violència sexual, tot fomentant unes relacions no ambigües i lliures de violència. 
Això s’aconsegueix donant un lloc rellevant a la prevenció, disminuint les situacions de 
risc i assegurant un codi de conducta que permeti que les relacions entre l’equip humà 
(docents, personal de suport, personal laboral, voluntaris/es) i l’alumnat (infants, adoles-
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cents i adults/es), siguin sanes i enriquidores i que no comportin risc ni per a ells o elles, 
ni per l’equip de professionals. 

Per aconseguir això es proposen quatre actuacions:

• Fixar el model relacional entre alumnat i professionals dels centres com a model 
de convivència, basat en el respecte cap als drets dels infants i dels éssers humans, el 
foment de l’autonomia, la no instrumentalització de la relació entre professionals i alumnat 
i la no violència, en cap de les seves formes. 

• Propiciar conductes sanes i positives, que no comportin risc en les relacions entre les 
persones que participen en aquestes activitats.  

• Formar tot el personal per tal d’incorporar la prevenció de les violències com un com-
ponent més en l’activitat educativa de les escoles municipals de música i el Conservatori. 

• Disposar d’unes guies de prevenció de situacions de risc i de violència sexual a les 
activitats que se celebren als centres municipals d’ensenyaments musicals.  

El protocol presenta un circuit d’actuació un cop detectat un cas d’abús o assetjament per 
part d’una persona adulta, que dicta el següent:

Lloc on ocorre Procediment intern Procediment extern

Fora del centre

• Comunicació amb la família 

(persona que no exerceix la 

violència). 

• Contenció emocional a 

l’alumne. 

• Recerca d’assessorament si 

s’escau. 

• Acompanyament a l’hospital 

de referència si fos necessari 

(mai en cotxe particular). 

• Comunicar a DGAIA. 

• Notificar-ho als Mossos 

d’Esquadra i a la Fiscalia.
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Lloc on ocorre Procediment intern Procediment extern

Dins del centre 

• Comunicació amb la família 

de la víctima (per tal que 

pugui iniciar el procés penal 

a través de la denúncia).  

• Contenció emocional a 

l’alumne.  

• Recerca d’assessorament si 

s’escau.  

• Possibilitat de convocar a la 

Comissió de Seguiment.  

• Es consideri o no 

l’assetjament com a 

possible falta penal o delicte:  

mesures cautelars (no estar 

en contacte amb alumnes) i 

obertura d’expedient.

• Si el fet és un possible delicte 

o falta penal, notificar-lo 

als Mossos d’Esquadra i a la 

Fiscalia.  

• Comunicar la situació a 

l’IMEB i a l’entitat gestora, si 

escau. 

• Mesures cautelars (no estar 

en contacte amb infants).  

• Obertura d’expedient 

sancionador o disciplinari.  

• Gestionar la possible situació 

de crisi creada per la notícia 

(si es dona el cas).

Ara bé, la principal novetat que incorpora l’actualització del protocol és la figura del 
coordinador o coordinadora de Benestar i Protecció, tal com preveu la Llei orgànica 
8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en front a la vio-
lència. En el text, es diu que el perfil d’aquesta persona coordinadora ha de ser el d’algú 
amb capacitat d’escolta i, a la vegada, ha de ser capaç de prendre decisions.  

Es planteja com una figura voluntària, és a dir, que qui hi accedeixi ho faci perquè té inte-
rès i ganes d’afrontar aquestes situacions. La figura durà a terme accions proactives 
per tal de donar a conèixer la seva funció i propiciar d’aquesta manera un clima de 
confiança per tal que l’alumnat pugui apropar-s’hi si fos necessari.  

Les funcions que ha d’acomplir la persona coordinadora de Benestar i de Protecció se-
gons estipula el protocol són les següents:
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• Rebre les comunicacions del personal.

• Gestionar el canal comunicatiu que l’escola hagi creat per rebre informació de l’alum-
nat (bústia, adreça electrònica...). 

• Reunir-se amb la Direcció per tal d’iniciar les actuacions protectores si fos necessari. 

• Convocar la Comissió de Seguiment.

• Assegurar-se que s’informa les famílies de la incorporació d’aquest protocol. 

• Assessorar i donar suport a escola en temes de circuits, àmbit judicial, coordinacions 
amb serveis externs, etcètera 

• Tenir la informació necessària dels Serveis Socials del municipi.

• Ajudar en la presa de decisions en casos d’indicis de situacions abusives o d’assetja-
ment que puguin patir els alumnes.

• Acompanyar en el procés d’informació i notificació que haurà de fer la Direcció de les 
situacions d’abús sexual o d’assetjament.

• Consensuar la informació que es traspassa a les famílies en les situacions de crisi.

• Gestionar el flux d’informació amb l’exterior, treballant conjuntament amb l’IMEB, es-
pecialment en casos on apareguin mitjans de comunicació.

• Fer un seguiment dels casos notificats.

• Fer un informe anual de les intervencions dutes a terme. 

• Fer una proposta de formació sobre aquesta temàtica al personal docent, les famílies 
i l’alumnat.

• Ser la persona interlocutora amb l’administració i el sistema de protecció per demanar 
informació i assessorament.
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3 Conclusions

Davant de la preocupació creixent sobre la problemàtica, aquest informe recull les 
definicions de les diferents tipologies de maltractaments o abusos exercits 
per part de persones adultes cap a menors d’edat, així com els tipus de relaci-
ons asimètriques que es poden donar en els centres educatius, per tal de delimitar 
la qüestió que cal abordar. 

Al llarg del text es llisten també les mancances detectades pel que fa a la pre-
venció i la detecció d’aquestes situacions. Són unes mancances que s’han fet 
evidents en el transcurs de les sessions de la Comissió, com el desconeixement 
de les accions que cal seguir quan s’identifica un possible cas o la manca de sen-
sibilització sobre els signes als quals cal estar atent per a la detecció. 

En aquest sentit, el Protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació en casos de 
violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals esdevé un bon 
exemple que clarifica els procediments, per això es considera necessari que 
tots els centres educatius elaborin i facin difusió d’un document específic 
que reculli tant les mesures de prevenció com el circuit intern amb el recor-
regut, els procediments d’actuació i els terminis davant dels possibles casos 
d’assetjament i abusos per part de persones adultes que es puguin produir.  

Com a primer pas per integrar la prevenció contra l’assetjament per part de perso-
nes adultes al centre és important que cada centre adapti i faci seu el protocol, 
tot tenint en compte els diversos factors de vulnerabilitat que fan que cert alumnat 
pugui ser més susceptible de ser víctima de maltractament o abús (com ara el fet 
d’estar en situació de dependència, tenir problemes de comunicació verbal, etc.). 

Tot seguit es presenten el conjunt de propostes que, arran de la reflexió i el debat 
generat en la Comissió de Treball d’Assetjament Escolar per part de Persones 
Adultes, haurien d’orientar les accions dels centres educatius per millorar en la 
sensibilització i prevenció d’aquesta problemàtica.
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3.1. PROPOSTES

• Garantir que en tots els centres educatius hi hagi almenys una persona coor-
dinadora de Benestar i Protecció. Tal com preveu la Llei orgànica 8/2021, de 4 de 
juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en front a la violència, cal que 
tots els centres educatius disposin d’almenys una figura de coordinació de Benestar 
i Protecció que sigui l’encarregada de vetllar pel seguiment del protocol i els circuits 
interns de denúncia. Aquesta persona, que hauria de rebre una formació específica 
que la capaciti per dur a terme les tasques, tindria alliberada una part de la jornada 
laboral professional per poder desenvolupar les funcions atribuïdes. La persona que 
tingui aquesta responsabilitat hauria de ser sensible i empàtica per tenir la confiança 
de l’alumnat i, si pogués ser, hauria de ser del mateix gènere amb el qual s’identifica 
la persona que cal atendre. Es considera que la figura idònia per assumir aquesta 
responsabilitat és la d’una professional orientadora. 

• Millorar la formació als professionals dels centres per capacitar-los en preven-
ció i detecció de casos de maltractament o abús. Malgrat l’existència de la figura 
específica de persona coordinadora de Benestar i Protecció, tot el personal del cen-
tre ha d’estar preparat per poder detectar i comunicar situacions de risc i per rebre 
denúncies. És per això que resulta necessari que es duguin a terme més formacions 
adreçades als diferents perfils professionals que treballen als centres (equip directiu, 
docents, orientadors, personal de suport a l’alumnat vulnerable, conserges, monitors 
d’activitats complementàries i extraescolars, etc.). 

• Establir un sistema d’acompanyament extern que faci seguiment quan s’obre 
un procediment i garanteixi la reparació de la víctima i el seguiment de les per-
sones implicades. Identificar i fer un recull de figures externes que puguin assesso-
rar i acompanyar els centres educatius quan es detecta un cas o hi ha una denúncia 
i assegurin que es van complint les mesures previstes. Aquest assessorament ja es 
dona en determinades situacions, però caldria que es pogués fixar de manera estable. 

• Fer difusió constant del protocol comptant amb estratègies per fer-lo arribar 
a l’alumnat i a les famílies. Es detecta que, quan els protocols són massa llargs o 
difícils de llegir, no arriben; per això es proposa fer materials visuals, com infografies 
que en facilitin l’entesa, i optar per estratègies diverses, com ara penjar cartells als 
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lavabos per assegurar que la informació arriba a l’alumnat regularment, traduir els 
textos a diverses llengües per afavorir que totes les famílies el puguin entendre o fa-
cilitar versions en lectura fàcil que facin accessibles els materials a totes les persones 
amb dificultats de comprensió. Més enllà de fer xerrades per donar a conèixer els 
procediments, doncs, cal fer una difusió constant i visible en espais comuns sobre els 
drets dels infants, com prevenir situacions de violència i com denunciar-les a referents 
adults del centre. 

• Fomentar que els centres fixin codis de conducta sobre com relacionar-se amb 
els i les menors d’edat. És important que tots els centres educatius determinin unes 
directrius clares sobre quines conductes són apropiades o no en les relacions que 
s’estableixen amb l’alumnat (ús de les xarxes socials, trobades fora del centre...). 

• Facilitar canals de comunicació anònims on qualsevol persona pugui adreçar 
consultes i informar de comportaments indeguts. S’ha d’aconseguir que les per-
sones assetjades puguin tenir una seguretat en trencar el silenci; per això, encara que 
així no es pugui iniciar un procediment com a tal, cal establir canals anònims on es 
puguin fer comunicacions i es pugui iniciar un diàleg amb la figura responsable. Pos-
sibles vies serien les de crear un formulari en línia (com el programa “Som aquí” de 
l’Institut Pedralbes), habilitar un telèfon (com el projecte “Konsulta’m” de l’Ajuntament 
de Barcelona) o instal·lar bústies específiques als centres. 

• Estudiar la possibilitat de crear un registre de seguiment dels professionals 
que intervenen en un centre amb l’historial sobre els expedients que se’ls han 
obert. Més enllà dels processos judicials, l’Administració hauria de poder disposar 
d’un registre on quedés constància dels expedients oberts per conductes poc apropi-
ades a un o una professional per quan hi hagi un traspàs de la privada a la pública o 
viceversa. Sense vulnerar la presumpció d’innocència ni la llei de protecció de dades, 
aquest registre hauria de ser accessible per part dels centres educatius per poder fer 
una millor prevenció i detecció. 

• Incorporar una mirada de prevenció en el disseny arquitectònic dels centres. Hi 
ha elements arquitectònics que faciliten que es puguin generar oportunitats que 
passin situacions d’abús o assetjament. Cal evitar els espais ocults i amagats i poten-
ciar espais oberts, tenint en compte que no només cal evitar les situacions que es puguin 
produir dins del centre, sinó també que es puguin agafar imatges del centre des de fora. 
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• Repensar el model d’educació afectivosexual que transmeten els centres, les 
famílies i la societat en general. L’educació afectivosexual és un dret dels infants 
i adolescents i un mitjà important per construir relacions afectivosexuals saludables 
i prevenir potencials comportaments abusadors. Resulta necessari anar més enllà 
de l’educació que es limita als aspectes reproductius i a la prevenció de malalties de 
transmissió sexual; per això cal que els centres, les famílies i la societat en general 
apostin per formacions afectivosexuals que abordin el respecte, l’autoestima, la lli-
bertat, els drets o el plaer, entre d’altres. En els centres educatius, aquesta educació 
s’hauria d’incloure dins de l’àmbit del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

• Millorar la transparència i la igualtat dels processos d’avaluació. Per tal de fer 
front a possibles casos d’abús de poder que es poden donar a l’hora d’avaluar l’alum-
nat, cal millorar la transparència en aquest sentit i que des dels centres educatius es 
difonguin de manera clara els criteris d’avaluació i els protocols a l’hora de reclamar 
una revisió de les notes. També es considera oportú vetllar perquè tot l’alumnat d’un 
mateix curs realitzi els mateixos exàmens tot i tenir diversos docents.
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