
Desplegament del Circuit d’Actuació en casos de sospita/certesa de Malt. Infantil, 
en els centres educatius de la ciutat de Barcelona. Consorci d’Educació Barcelona
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Emmarcat en el Protocol d’Actuació de detecció, notificació, derivació i coordinació en l’ambit educatiu, signat pel D.Benestar Social i Família i el D. Ensenyament, de 4 de juny de 2012.
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Desplegament del Circuit d’Actuació en casos de sospita/certesa de Malt. Infantil
En els centres educatius de la ciutat de Barcelona.



1. Director/a, professorat, tutor/a, personal del PAS, TEI, TIS,.... entre altres.

2. EAPS, LIC (llengua, Cohesió i cultura), treballador/a social, fisioterapeuta, logopeda...

3. Monitoratge de menjador, d’acollida, d’alumnat de NEE, d’activitats extraescolars, AMPA, ... 

4. Tal i com indiquen els documents d’orientacions d’inici de curs, comunicar sempre al Consorci d’Educació Barcelona: “Telèfon Vermell”.    
93/551.10.05.   Fa acompanyament i assessorament als centres educatius.

4’. Informar a la inspecció i l’EAP corresponent

5. Quan es dóna amb poca freqüència i la intensitat és baixa. Habitualment aquestes situacions es poden resoldre des de la mateixa
escola/EAP/inspecció, amb l’assessorament i suport que aquesta pugui fer a la família i/o amb la intervenció dels serveis del territori adients en
cada cas. De vegades, però, cal comptar amb el suport i l’ajuda dels Serveis Socials Bàsics, per la qual cosa es comunica el cas a aquests
serveis de primer nivell.

6. Quan, malgrat que la intensitat i freqüència del maltractament no és greu, es tenen dubtes raonables sobre la possibilitat de què es puguin
produir danys més greus en el futur. Cal derivar el cas a Serveis Socials bàsics que seran els encarregats de valorar si s’escau derivar el cas als
Serveis Socials especialitzats. Atès que el ventall de situacions que podem qualificar de moderades és ampli, en cas de dubte sempre es pot
comptar amb l’assessorament dels Serveis Socials o de la DGAIA a través del Telèfon Infància Respon 900.300.777.

7. Quan perilla la integritat física, psíquica o emocional del menor que provoca o pot provocar danys significatius en el seu desenvolupament.
Davant de dubte de si el maltractament és lleu/moderat/greu es pot consultar el Modul Suport de Gestió del Risc, de la DGAIA

8. S’acompanya al/la menor algun membre de l’equip directiu, director/a, i/o tutor/a, en taxi.

9. La comunicació s’ha de fer per escrit i enviar per fax. Ha d’estar signada per la direcció del centre (s’adjunta model). La direcció del centre
informarà la família de l’infant o adolescent de les actuacions que s’estiguin realitzant.

10. Fiscalia: Telèfon 24h – 93/554.91.00
Fax - 93/554.92.20 @: fiscalia.menors.proteccio.bcn@xij.gencat.cat

11. Telèfon Infància Respon 900.300.777 – Davant de casos greus, trucar sempre. Donen indicacions a seguir.

Llegenda

https://dps.gencat.cat/rumi/AppJava/simulacio/simulacio.html

