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1. Fundació Salut Alta a favor del bon tracte i la protecció 

Des de la Fundació Salut Alta tenim un compromís ferm pel bon tracte i la protecció dels 

infants i adolescents. Una eina per dur a terme aquest treball ha estat la redacció d’aquesta 

política de protecció i bon tracte. 

Totes les accions que aquest document exposa estan pensades des del punt de vista de 

protegir l’interès superior de l’infant i fer possible actuacions encaminades cap a una 

protecció real i adequada de la infància i adolescència. 

La present política es basa en els principis recollits a la Convenció sobre els drets dels 

infants (CDI), la resolució S-27/2 Un món apropiat pels nens (2002) i l’Observació General 

núm.13 (2011) del Comitè dels Drets del Nen sobre el “dret del nen a no ser objecte de cap 

forma de violència”, i que fa de la protecció als infants i adolescents una prioritat absoluta.   

Amb aquesta política, la Fundació Salut Alta rebutja qualsevol forma d’abús i/o 

maltractament cap a la infància ja sigui en forma de maltractament físic o psicològic, abús 

sexual, desatenció, negligència o explotació comercial o d’un altre tipus que causen o 

poden causar danys en la salut, el desenvolupament o la dignitat dels infants i adolescents, 

o posar en perill la seva supervivència,1 i expressa el seu compromís ferm cap a la 

protecció i bon tracte de tots els infants i adolescents, desplegant per fer-ho possible totes 

aquelles mesures a l’abast que ho facin possible.   

Els documents interns de la Fundació que cal tenir en compte juntament amb aquesta 

política són els següents:  

- Estatuts 

- RRI 

- Política de transparència i rendició de comptes 

- Pla de famílies 

- Pla estratègic 2018-2021 

- Procediments d’actuació en situació de risc de maltractament o abús. 

- PEC 

- Pla de voluntariat 

- Codi de conducta de la Companyia de Jesús 

- Codi de comunicació 

- Política de protecció de dades 

- Protocol en cas de maltractament o abús 

- Pla d’igualtat 2021 

 

 

 

1.1. Objectius 

Els objectius d’aquesta política són: 

                                                           
1 Definició extreta de la OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
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- Garantir que tot el personal de la Fundació Salut Alta (equip professional, patronat, 

equip de voluntariat, infants, adolescents, famílies...) estiguin preparat, entengui, 

accepti i doni suport al compliment de les seves responsabilitats en matèria de bon 

tracte dels infants i adolescents. 

- Garantir que la Fundació Salut Alta compta amb procediments clars per prevenir i 

respondre davant el maltractament i la violència vers els infants i adolescents. 

- Promoure una cultura protectora i del bon tracte per als infants i adolescents als 

nostres entorns des de l’exemplaritat. 

- Informar sobre els mecanismes i mesures de prevenció del maltractament i 

violència vers els infants i adolescents tant a nivell individual com comunitari.2 

1.2. Els nostres pilars 

La Fundació Salut Alta es guia pels següents principis en el compliment dels seus 

compromisos en matèria del bon tracte a infants i adolescents: 

- Tots els infants i adolescents, sense distinció de sexe, creença religiosa, origen 

ètnic, diversitat funcional, estatus socioeconòmic o qualsevol altre factor, tenen 

dret a ser protegits contra tota forma de violència i que la seva dignitat sigui 

respectada. 

- Es protegeix i promou l’interès superior dels infants i adolescents en totes les 

situacions i en qualsevol context. 

- Les opinions dels infants i adolescents son escoltades i es tenen en compte per 

orientar el disseny, la implementació i la revisió de la present Política de protecció 

i bon tracte. 

- Es promou una cultura del bon tracte que permet un desenvolupament positiu dels 

infants i adolescents. 

- Qualsevol tipus de violència contra els infants i adolescents constitueix una 

violació dels drets dels mateixos. 

- Mostrem tolerància zero contra el maltractament als infants i adolescents. 

- El bon tracte als infants i adolescents és una responsabilitat compartida entre 

l’organització, els membres i professionals de la Fundació Salut Alta, els seus 

col·laboradors, les comunitats on treballem i els propis infants, adolescents i 

famílies. 

- La Fundació Salut Alta respecta els costums i concepcions dels diferents grups i té 

en compte el seu context legal, cultural i històric, sempre que aquests no siguin 

contraris a un ambient que promogui el bon tracte.3 

 

 

1.3. El nostre compromís 

La nostra missió 

                                                           
2 Objectius adaptats de la política de protecció i bon tracte d’EDUCO 

3 Extret de la PPBT d’EDUCO 
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Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i 

acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin 

a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa. 

La nostra visió 

Ser una entitat generadora d’espais d‘igualtat, participació, creixement i transformació per 

als infants, adolescents, joves i famílies del barri, referent a Badalona pel seu estil de 

treball de qualitat, sostenible, comunitari i en xarxa.  

Els nostres valors 

JUSTÍCIA SOCIAL 

Entesa com l’obligació de donar a cadascú el que li correspon per la seva dignitat humana i 

li permet l’exercici dels seus drets socials. Considerem l’educació un element clau en la 

construcció d’una societat més justa.  

LLIBERTAT 

Entesa com a dret inqüestionable de cada persona a decidir el propi futur.  Volem afavorir 

la identitat personal, l’esperit crític i el respecte a la diversitat per autoconstruir-se i 

construir la societat.  

TRANSPARÈNCIA 

Donar explicació del que fem i de com ho fem, des d'una actitud de revisió continuada i 

confrontant la nostra acció amb la missió i els valors de l’entitat.  

PROFESSIONALITAT 

Entesa com un treball desenvolupat amb competència, amb rigor, amb qualitat humana, 

amb entusiasme i des de l'alegria; entesa també com una aposta per la formació i la 

innovació continuada, des de la reflexió i la creativitat, per adaptar el nostre servei a les 

necessitats emergents de les persones amb les quals treballem i del seu entorn.  

SOLIDARITAT 

Entesa com una actitud de servei, compromís i responsabilitat envers les persones per 

ajudar-les a  créixer humanament. 

1.4. Definicions 

Infant i adolescent: qualsevol persona menor de 18 anys. 

Bon tracte d’infants i adolescents4: el bon tracte és l’absència d’accions i/o situacions 

maltractants. Però és més que això; el bon tracte es refereix a les relacions i interaccions 

amb els altres que promouen un sentiment mutu de reconeixement i valoració. Són formes 

                                                           
4 Definició extreta de la Guía para Trabajar el Buen Trato con Niños y Niñas, María Elena Iglesias López, CESIP. 
http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/conviv/ce_iglesias.pdf   
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de relació que generen satisfacció i benestar entre les persones que interactuen. Aquest 

tipus de relació és una base que afavoreix el creixement i el desenvolupament personal. 

Protecció d’infants i adolescents5: aquelles responsabilitats, mesures i activitats que la 

Fundació Salut Alta posa en marxa per salvaguardar els infants i adolescents tant de danys 

intencionals com no intencionals. La Fundació Salut Alta entén la protecció com la 

promoció d’entorns segurs de desenvolupament per a infants i adolescents, que estiguin 

lliures de qualsevol tipus de violència, abús, negligència o explotació i en els quals els 

adults sempre es regeixin per l’interès superior de la infància i adolescència i el respecte 

als drets humans. 

Maltractament d’infants i adolescents6: Es l’abús i la desatenció de les quals són objecte 

els menors de 18 anys, i inclou tots els tipus de maltractament físic o psicològic, abús 

sexual, desatenció, negligència i explotació comercial o altre tipus que causi o pugui causar 

un dany a la salut, desenvolupament o dignitat de l’infant, o posar en perill la seva 

supervivència, en el context d’una relació de responsabilitat, confiança i poder. 

Tipus de maltractament infantil7: 

- Maltractament físic: inclou danys físics reals o potencials perpetrats de forma 

reiterada per una altra persona, sigui adulta, infant o adolescent. 

- Maltractament emocional/psicològic: inclou actes com restringir el moviment, 

degradar, humiliar, intimidar, assetjar, ridiculitzar i altres formes de tractament hostil 

o de rebuig, presencial o a través de l’ús de les tecnologies de la informació. 

- Abandonament i tractament negligent: inclou el fracàs de supervisar i protegir 

apropiadament els infants i adolescents de possibles danys, així com proporcionar 

nutrició, refugi i condicions per viure de forma segura. Pot incloure negligències 

maternes durant l’embaràs com a resultat de l’abús de drogues, alcohol o qualsevol 

altra substància que representi un perill per a la salut. 

- Abús sexual: induir un infant o adolescent per a que participi en activitats sexuals en 

les quals no pugui consentir amb coneixement de causa o per a les quals no estigui 

suficientment desenvolupat/a. Els infants i adolescents poden ser objecte d’abusos 

sexuals per part de persones adultes o d’altres infants/adolescents que estiguin en 

situació de responsabilitat, confiança o poder de relació amb la víctima. 

 

Violència vers infants i adolescents8: la violència és l’ús intencional de la força física i/o 

amenaces contra els infants i adolescents que té com a conseqüència o és molt probable 

que tingui com a conseqüència un traumatisme, danys psicològics, problemes de 

desenvolupament o la mort. 

1.5. Abast 

Aquesta política s’aplicarà als següents actors: 

                                                           
5 Definició extreta del document d’EDUCO Política y código de conducta de buen trato hacia las niñas, niños y 
adolescentes (2015) 
6  Definició extreta de la OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
7 Definició extreta del document d’EDUCO Política y código de conducta de buen trato hacia las niñas, niños y 
adolescentes (2015) 
8 Definició adaptada de la definició de violència de la OMS. http://www.who.int/topics/violence/es/ 

http://www.who.int/topics/violence/es/
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a) Tot el personal de Fundació Salut Alta : 
- Patronat 
- Personal en plantilla 

b) Personal associat: 
- Persones voluntàries, pràcticums o becaris 
- Persones consultores o investigadores 
- Organitzacions amb relació formal amb Fundació Salut Alta 
- Proveïdors directes 
- Col·laboradors 

c) Altres persones compromeses amb Fundació Salut Alta que tinguin contacte amb 
infants i adolescents: 
- Visitants i els seus acompanyants 
- Persones de la xarxa que entren en contacte amb els infants  

 

2. Codi de conducta 

2.1. Codi de conducta per a adults9 

El codi de conducta de la Fundació Salut Alta vol ser un document que ajudi a regular la 

política general de bon tracte i protecció de l’entitat. Qualsevol adult que entri en contacte 

amb un infant o adolescent en l’àmbit de la Fundació haurà de conèixer-lo en el grau que 

es consideri oportú.  

Tots els treballadors, voluntaris, alumnes en pràctiques i col·laboradors, hauran de signar 

una carta de  compromís envers aquesta política i un codi de conducta. Es disposarà d’una 

versió reduïda per a visites esporàdiques i que no requereixin un coneixement profund del 

codi de conducta sencer. 

Disposem també d’un codi específic per als infants i adolescent en referència al tracte 

entre iguals. 

Les persones destinatàries d’aquesta política han de: 

Promovem espais educatius, de respecte i segurs 

 

- Mantindrem una actitud de reconeixement cap als infants i adolescents com a 

persones de ple dret que hem de respectar. Aquesta actitud de reconeixement i 

respecte exclou qualsevol actitud que impliqui maltractament (físic, psicològic, 

emocional,...), i/o actituds i accions que puguin causar qualsevol mal als infants i 

adolescents.  

- Tota persona adulta que estigui en contacte amb els infants i adolescents de la 

Fundació ha de tenir present que és un model per a elles i ells i que per tant ha 

d’actuar de forma coherent i respectant els valors educatius de la Fundació i els drets 

de la infància.  

- Es vetlla perquè els espais físics on es porten a terme els projectes i activitats de la 

Fundació i els materials siguin educatius: que les sales estiguin netes i ordenades, que 

                                                           
9 També inclou els pre-monitors que són menors d’edat i que davant dels infants han d’adoptar una 
actitud de referent. 
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la decoració, el mobiliari i el materials estiguin en bon estat i siguin adients per a la 

tasca educativa que es porta a terme des de l’entitat. 

Promovem actituds i ambients integradors, inclusius i d’igualtat 

- Proporcionar un ambient inclusiu, segur i de bon tracte per a tots els infants i 

adolescents, famílies, representants legals, i que permeti i fomenti el diàleg sobre els 

drets i les preocupacions dels infants i adolescents. 

- Es tracta amb respecte a tots els infants i adolescents, amb independència del seu 

origen ètnic, llengua, religió, opinió política o d’altre tipus, origen nacional o social, 

posició econòmica, moment evolutiu, capacitats personals, o qualsevol altra condició 

dels infants i adolescents, de les seves famílies o representants legals. 

- Es respecten les tradicions de les persones que acompanyem sempre i quan no 

contravinguin la convenció del drets de la infància, en aquests cas aquesta serà la que 

prevalgui. 

 

Promovem la prevenció del maltractament i/o abús 

- Es treballa amb els infants i adolescents tots aquells hàbits, actituds i capacitats que 

afavoreixen l’autonomia, el pensament crític, la resolució de conflictes, el pensament 

alternatiu, la millora de l’autoestima, la construcció de la pròpia identitat i altres que 

els ajuden i prevenen de possibles situacions de desprotecció, maltractament i/o abús. 

- Promovem una cultura del bon tracte entre les persones. Com a adults som models per 

als infants i adolescents i davant d’ells mostrem conductes de bon tracte cap a la resta 

de persones i nosaltres mateixos. 

- No es podrà romandre a soles amb infants i adolescents per un temps prolongat, 

excepte en casos estrictament justificats per motius professionals i amb coneixement 

del referent educatiu o responsable de projectes, en aquests casos, i sempre que sigui 

possible, no es farà en espais tancats sense visió externa. 

 

Vetllem per la detecció de situacions nocives per als infants i adolescents 

- Es nomena un responsable del Bon tracte amb les següents funcions: 

- Punt focal 

- Protocols i documentació  

- Formació i coneixement de la Política a totes les persones que entren en contacte 

d’una manera o un altre amb els infants i adolescents de la Fundació. 

- Tota persona que sospiti o tingui evidències de una possible situació de 

maltractament, negligència o amenaça a algun infant o adolescent dins de l’entitat o en 

el context familiar o social, es posarà en contacte amb la responsable de Bon tracte, 

que s’encarrega d’activar els procediments adequats. 

- La Fundació fa formacions periòdiques a tot el personal FSA. 

 

Potenciem la participació social i comunitària 

- Potenciem espais on els infants i adolescents puguin reflexionar i compartir amb els 

adults la formulació d’objectius, disseny d’activitats i avaluació de resultats dels seus 

propis processos.  
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- Afavorim la posada en marxa d’iniciatives de participació social dels infants i 

adolescents i compartint-les dins de l’entitat i fora a diferents nivells (amb altres 

entitats del barri o de la ciutats, amb administracions locals,...). 

 

Afavorim un tracte afectiu des d’un vincle positiu 

- Proporcionem un entorn de seguretat i afecte on l’infant se sent acollit, estimat i 

protegit, on pot manifestar les seves preocupacions i és escoltat i atès de forma 

comprensiva i propera. 

- Treballem els elements del vincle amb els infants i adolescents i les limitacions del rol 

professional assumit per part de l’adult que els acompanya. La relació amb els infants i 

adolescents participants en l’entitat es focalitza en l’exercici professional, excepte en 

aquells casos en que es comparteix la vida familiar, social o comunitària. Si fos aquest 

el cas, es garantirà la confidencialitat d’aquella informació que es conegui dels infants i 

adolescents i les seves famílies arrel de la feina. 

- Es facilita als infants i adolescents que assisteixen als projectes de la Fundació vies de 

comunicació amb l’entitat (telèfon, FB, correu electrònic,...) sempre i quan siguin de 

l’entorn laboral i hagin estat aprovades per l’equip directiu de la Fundació. Mai es 

facilitaran les dades de contacte personals (adreça, telèfon, correu electrònic, perfils 

de xarxes socials, etc.). Quan es demanin dades de contactes als infants serà amb el 

consentiment signat de les seves famílies i exclusivament per a un ús professional. 

 

Garantim la confidencialitat i intimitat dels infants i adolescent 

- Totes les persones que estiguin en contacte amb els infants i adolescents de la FSA han 

de respectar la confidencialitat de la seva informació, imatge i veu. Això significa que 

no es poden compartir les dades a les quals es tingui accés amb terceres persones i no 

es poden fer fotos ni vídeos dels infants sense el consentiment de les seves famílies. A 

més a més, els professionals contractats per la FSA, el voluntariat i alumnes en 

pràctiques hauran de signar un document sobre la protecció de dades o s’especifiquen 

els seus deures en relació a aquest tema. 

- Quan els professionals han de compartir informació amb altres professionals es fa de 

forma curosa i amb finalitats constructives que donen suport al procés 

d’acompanyament que fem amb els infants, adolescents i llurs famílies, i sempre que 

sigui possible amb el consentiment d’aquests. 

- Els professionals vetllen pel bon ús de les imatges dels infants i adolescents tal i com 

s’especifica en la pròpia política de protecció i bon tracte i en el Codi de Comunicació 

de l’entitat. 

- Informem immediatament de qualsevol sospita infundada o acte concret d’abús contra 

un infant o adolescent al responsable de Bon tracte, així com de tot incompliment 

d’aquesta Política i/o de Codi de conducta.  

 

En cap cas: 

- Es farà ús de càstigs físics o humiliants contra els infants i adolescents, ni s’amenaçarà 
amb fer-ho. 
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- Es tindran comportaments que puguin influir negativament a les NNA o constituir un 
mal exemple. Així, s’abstindrà de fumar, de prendre begudes alcohòliques i de 
consumir cap tipus de substància narcòtica en l’àmbit professional. 

- S’utilitzarà un llenguatge o es tindrà un comportament ofensiu, discriminatori, 
degradant, racista, abusiu o d’índole sexual tant en presència dels infants i adolescents 
com amb altres adults. 

- Es sotmetrà a les NNA a cap tipus de maltractament psicològic ni a cap tracte 
denigrant o vexatori com insultar, humiliar, burlar-se, ridiculitzar davant de tercers, 
intimidar, amenaçar, atemorir o espantar, assetjar, fer xantatge o qualsevol altre tipus 
de situació o acció que li pogués causar dany moral. 

- S’abusarà físicament de cap NNA. 
- Es farà cap insinuació de caire sexual ni es sotmetrà a les NNA a cap tipus d’abús 

sexual, real o simulat, la qual cosa inclou entre d’altres: abusar sexualment o violar a 
un NNA, obligar-li a fer tocaments, exposar-lo a actes, imatges o literatura 
pornogràfica, o fer-li insinuacions inapropiades. 

- Es compartiran dades de contacte de les NNA amb tercers no autoritzats o que no 
siguin professionals de la xarxa de treball de referència. Cada cop que per motius 
estrictament professionals s’hagin de compartir dades personals s’informarà a la 
responsable de protecció de dades a través d’un correu a 
gestio@fundaciolasalutalta.org. 

- Es permetrà que cap altre NNA o adult, independentment del vincle o parentesc que 
existeixi entre ells, cometi cap violació de drets de les NNA anteriorment descrites. Si 
es dóna el cas, estarà obligat a informar de la forma que queda establerta en aquesta 
Política de Protecció del Bon Tracte.10 

2.2. Ús d’imatges d’infants i adolescents 

Quan es facin fotografies, es gravi o s’utilitzin imatges d’infants i adolescents s’haurà de: 

- Obtenir un consentiment informat per part dels infants/adolescents i del seu pare, 
mare o tutor abans de ser fotografiada o filmada. En el consentiment s’explicarà quin 
és l’ús que se’n farà. 

- Garantir que les fotografies, pel·lícules, etc. projecten una imatge respectuosa i digna 
dels infants/adolescents. 

- Assegurar-se que les imatges són representacions honestes del context i dels fets. 
- Mostrar els infants/adolescents com a agents actius de canvi i no com a subjectes 

passius receptors d’una acció. 
- Valorar i esforçar-se per complir les tradicions culturals i restriccions per la 

reproducció d’imatges personals abans de fotografiar o filmar un infant/adolescent. 
- Es farà un treball educatiu amb infants/adolescents i famílies sobre el bon ús de les 

imatges d’infants i adolescents i es vetllarà perquè en l’àmbit de la FSA es respectin les 
normes relacionades amb el tema. 

2.3. Conducta personal fora del treball 

El compromís de la Fundació Salut Alta és garantir que els seus professionals i els seus 

representants apliquin els més alts estàndards de conducta cap a la infància tant en la seva 

vida professional com en la privada. 

El compromís de la Fundació Salut Alta amb el bon tracte a la infància implica per això que 

qualsevol persona que treballi o representi l’entitat adopti una conducta d’acord amb la 
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present Política i Codi de Conducta en tots els àmbits de la seva vida, independentment de 

les creences i valors dels seus professionals. 

3 Accions preventives 

3.1 Detecció i avaluació de riscos 

Una bona detecció i avaluació dels riscos és imprescindible per una bona protecció dels infants 

i adolescents de la Fundació Salut Alta. És per aquest motiu que la Fundació Salut Alta 

promourà aquesta detecció i avaluació als diferents projectes i activitats de l’entitat. 

En cas de considerar-ho adient es pot fer servir la graella adjunta a l’Annex 3. 

Tot i que es vetllarà perquè sigui una actitud constant per part dels professionals de la FSA, 

caldrà incidir en aquesta anàlisi sobretot en situacions que estiguin relacionades amb alguna 

novetat (Ex: canvis de membres de l’equip, activitats noves, etc.), 

En cas de necessitar una eina més detallada es poden consultar als annexos les eines para la 

valoració i gestió del risc. 

3.2 Estratègies i mesures preventives 

Considerem que totes les estratègies i mesures preventives estan relacionades amb el foment 

del bon tracte a l’entitat i, en la mesura del possible, fora d’ella. 

La política de protecció i bon tracte, i tots els documents que inclou (codi de conducta, 

procediments,...) són una mesura preventiva en sí mateixos. És fonamental que tant infants i 

adolescents com adults tinguin les normes de comportament clares i tothom vetlli perquè es 

compleixin. I en cas que alguna persona no les compleixi es puguin prendre les mesures 

adients. 

La Fundació Salut Alta també vetllarà per fomentar la realització d’activitats educatives que 

afavoreixin la prevenció davant el maltractament i l’abús. Alguns exemples d’activitats poden 

ser: activitats amb serveis especialitzats, grups de discussió amb infants, adolescents, famílies, 

voluntariat, professionals, etc., activitats formatives, activitats relacionades amb els drets de la 

infància, etc. 

3.3 Resposta en cas de sospita de maltractament i/o abús 

La Fundació Salut Alta disposa d’una persona responsable del bon tracte a l’entitat que 

s’encarrega de detectar i recollir totes aquelles situacions que representin una situació de 

maltractament o abús, així mateix d’un document anomenat Procediments d’actuació en 

situació de risc de maltractament o abús (Annex 5). En aquest document es recullen els 

diferents procediments a seguir en casos de sospita de maltractament i/o abús. 

Aquest document també fa referència a serveis externs i documentació de rellevància que 

poden ser d’ajuda en aquests casos. 
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4 Recursos Humans 

CONTRACTACIÓ SEGURA DE PERSONAL 

La contractació de personal es farà tenint de fons la opció que la Fundació Salut Alta fa per 

professionals que acompleixin i duguin  a terme de la millor manera la política de 

protecció i de bon tracte.  

Es per això que es tindran en compte els següents aspectes: 

- Analitzar el nivell de contacte de la persona amb infants i adolescents i identificar els 

principals riscos. 

-Sempre que siguin possible es tindrà en compte l’opinió dels infants i adolescents en la 

selecció o valoració del personal. 

- Tenir la DLT del lloc de treball 

- Demanar informació i referències en feines anteriors. 

- Verificar la identitat, l’experiència i estudis de les persones candidates. 

- Establir períodes de prova per assegurar-se de la idoneïtat de la persona al lloc de feina.  

- Fer signar als candidats la Política de protecció i bon tracte així com el Codi de Conducta. 

-Donarem a conèixer la resta de documents i oferirem els espais o canals per comentar-ho. 

- Es demanarà el certificat d’antecedents de naturalesa sexual.  

 

SELECCIÓ DE VOLUNTARIAT I GENT EN PRÀCTIQUES 

- Analitzar el nivell de contacte de la persona amb infants i adolescents i identificar els 

principals riscos. 

- Entrevista prèvia per valorar la idoneïtat de la persona. 

- Acompanyament per part d’un dels educadors per vetllar per la seva tasca, en especial 

èmfasi el tipus de vincle que la persona estableix amb els infants o adolescents. 

- Es consultaran les xarxes socials per veure si acompleix amb el que requereix una bona 

protecció a la infància i adolescència. 

4.1 Formació 

Totes les persones de la fundació Salut Alta tindran accés a formació sobre protecció i bon 

tracte. 

Anualment l’equip de professionals farà dos tallers interns sobre el tema per tal 

d’actualitzar, conèixer i avaluar la PPBT. 

Aquestes activitats i formacions quedaran detallades en un pla de formació adjunt a 

l’annex. 

4.2 Relació amb l’entorn 

La Fundació Salut Alta garantirà la protecció i bon tracte cap els infants i adolescents en 

totes aquelles xarxes i organitzacions en les quals participi deixant constància en tots els 

acords i convenis establerts el nostre compromís ferm amb la protecció i bon tracte. 
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5 Pla d’implantació i avaluació de la política 

La implementació, execució i valoració d’aquesta política és responsabilitat de tots i totes, 

des de l’aprovació per part del Patronat, màxim òrgan de govern, així com de totes les 

persones que formem la Fundació Salut Alta. 

L’entitat desplegarà totes aquelles eines necessàries per dur a terme de manera operativa 

els processos que es derivin de la posada en marxa i l’actualització constant d’aquesta 

política. 

El punt focal de l’entitat així com l’equip directiu garantiran la implementació, la formació, 

la revisió i l’actualització del seu contingut així com l’avaluació anual dels protocols 

establerts.  
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ANNEX 1. Codi de conducta 

 

Jo                                                         amb núm. DNI/NIE 

Sóc coneixedor/a i em comprometo a complir amb el següent codi de conducta: 

Promoure espais educatius i de respecte 

- Es mantindrà una actitud de reconeixement cap als infants i adolescents com a 

persones de ple dret que hem de respectar. Aquesta actitud de reconeixement i 

respecte exclou qualsevol actitud que impliqui maltractament (físic, psicològic, 

emocional,...), i/o actituds i accions que puguin causar qualsevol mal als infants i 

adolescents.  

- Tota persona adulta que estigui en contacte amb els infants i adolescents de la 

Fundació ha de tenir present que és un model per a elles i ells i que per tant ha 

d’actuar de forma coherent i respectant els valors educatius de la Fundació i els 

drets de la infància.  

- Es vetllarà perquè els espais físics on es porten a terme els projectes i activitats de 

la Fundació i els materials siguin educatius: que les sales estiguin netes i 

ordenades, que la decoració, el mobiliari i el materials estiguin en bon estat i siguin 

adients per a la tasca educativa que es vol portar a terme des de l’entitat. 

 

Promoure actituds i ambients integradors, inclusius i d’igualtat 

- Proporcionar un ambient inclusiu, segur i de bon tracte per a tots els infants i 

adolescents, famílies, representants legals, i que permeti i fomenti el diàleg sobre 

els drets i les preocupacions dels infants i adolescents. 

- Es tractarà amb respecte a tots els infants i adolescents, amb independència del 

seu origen ètnic, llengua, religió, opinió política o d’altre tipus, origen nacional o 

social, posició econòmica, moment evolutiu, capacitats personals, o qualsevol altre 

condició dels infants i adolescents, de les seves famílies o representants legals. 

- També es respectaran les tradicions de les persones que acompanyem sempre i 

quan no contravinguin la convenció del drets de la infància, en aquest cas aquesta 

serà la que prevalgui. 

 

Promoure la prevenció de situacions nocives pels infants i adolescents 

- Es treballaran amb els infants i adolescents totes aquells hàbits, actituds i 

capacitats que afavoreixin l’autonomia, el pensament crític, la resolució de 

conflictes, el pensament alternatiu, la millora de l’autoestima, la construcció de la 

pròpia identitat i altres que els ajudin i previnguin de possibles situacions de 

desprotecció, maltractament i/o abús. 

- Promoure una cultura del bon tracte entre les persones. Com a adults som models 

per als infants i adolescents i davant d’ells mostrarem conductes de bon tracte cap 

a la resta de persones i nosaltres mateixos. 

- No es podrà romandre a soles amb infants i adolescents per un temps prolongat, 

excepte en casos estrictament justificats per motius professionals. 
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Vetllar per la detecció de situacions nocives per als infants i adolescents 

- Tota persona que sospiti o tingui evidències de una possible situació de 

maltractament, negligència o amenaça a algun infant o adolescent dins de l’entitat 

o el context familiar o social, es posarà en contacte amb la persona de l’entitat que 

s’encarregui de rebre aquesta informació i que s’encarregarà d’activar els 

procediments adequats. 

 

Potenciar la participació social i comunitària 

- Es potenciaran espais on els infants i adolescents puguin reflexionar i compartir 

amb els adults la formulació d’objectius, disseny d’activitats i avaluació de resultats 

dels seus processos. També s’afavorirà la posada en marxa d’iniciatives de 

participació social dels infants i adolescents i compartir-les dins de l’entitat i fora a 

diferents nivells (amb altres entitats de del barri o de la ciutats, amb 

administracions locals,...) 

 

Afavorir un tracte afectiu des d’un vincle positiu 

- Proporciona un entorn de seguretat i afecte on l’infant se sent acollit, estimat i 

protegit, on pot manifestar les seves preocupacions i ésser escoltat i atès de forma 

comprensiva i propera. 

- Es treballaran els elements del vincle amb els infants i adolescents i les limitacions 

del rol professional assumit per part de l’adult que acompanya als infants i 

adolescents. La relació amb els infants i adolescents participants en l’entitat es 

focalitzarà en l’exercici professional, excepte en aquells casos en que es 

comparteixi la vida familiar, social o comunitària. Si fos aquest el cas, es garantirà 

la confidencialitat d’aquella informació que es conegui dels infants i adolescents i 

les seves famílies arrel de la feina. 

- Es facilitarà als infants i adolescents que assisteixin als projectes de la Fundació 

vies de comunicació (telèfon, FB, correu electrònic,...) sempre i quan siguin de 

l’entorn laboral i hagi estat aprovat per l’equip directiu de la Fundació. Mai es 

facilitaran les dades de contacte personals (adreça, telèfon, correu electrònic, 

perfils de xarxes socials, etc.). Quan es demanin dades de contactes als infants 

serà amb el consentiment signat de les seves famílies i exclusivament per un ús 

professional. 

 

Garantir la confidencialitat i intimitat dels infants i adolescent 

- Totes les persones que estiguin en contacte amb els infants i adolescents de la 

FSA hauran de respectar la confidencialitat de la seva informació, imatge i veu. 

Això significa que no es poden compartir les dades a les quals es tingui accés amb 

terceres persones i no es poden fer fotos ni vídeos dels infants. A més a més, els 

professionals contractats per la fundació, el voluntariat i alumnes en pràctiques 

hauran de signar un document sobre la protecció de dades o s’especifiquen els 

seus deures en relació a aquest tema. 

- Quan els professionals hagin de compartir informació amb altres professionals es 

farà de forma curosa i amb finalitats constructives que donin suport al procés 

d’acompanyament que fem amb els infants, adolescents i llurs famílies. 
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- Els professionals vetllaran per un bon ús de les imatges dels infants i adolescents 

tal i com s’especifica en la pròpia política de protecció i bon tracte. 

- Informar immediatament de qualsevol sospita infundada o d’acte concret d’abús 

contra un infant o adolescent, així com de tot incompliment d’aquesta Política i de 

Codi que es tingui coneixement. 

 

En cap cas: 

 Es farà ús de càstigs físics o humiliants contra les NNA, ni s’amenaçarà amb 
fer-ho. 

 Es tindran comportaments que puguin influir negativament a les NNA o 
constituir un mal exemple. Així, s’abstindrà de fumar, de prendre begudes 
alcohòliques i de consumir cap tipus de substància narcòtica en l’àmbit 
professional. 

 S’utilitzarà un llenguatge o es tindrà un comportament ofensiu, discriminatori, 
degradant, racista, abusiu o d’índole sexual quan parlem amb o en presència 
de NNA. 

 Es sotmetrà a les NNA a cap tipus de maltractament psicològic ni a cap tracte 
denigrant o vexatori com insultar, humiliar, burlar-se, ridiculitzar davant de 
tercers, intimidar, amenaçar, atemorir o espantar, assetjar, fer xantatge o 
qualsevol altre tipus de situació o acció que li pogués causar dany moral. 

 S’abusarà físicament de cap NNA. 
 Es farà cap insinuació de caire sexual ni es sotmetrà a les NNA a cap tipus 

d’abús sexual, real o simulat, la qual cosa inclou entre d’altres: abusar 
sexualment o violar a un NNA, obligar-li a fer tocaments, exposar-lo a actes, 
imatges o literatura pornogràfica, o fer-li insinuacions inapropiades. 

 Es compartiran dades de contacte de les NNA amb tercers no autoritzats o que 
no siguin professionals de la xarxa de treball de referència. 

 Es permetrà que cap altre NNA o adult, independentment del vincle o 
parentesc que existeixi entre ells, cometi cap violació de drets de les NNA 
anteriorment descrites. Si es dóna el cas, estarà obligat a informar de la forma 
que queda establerta en aquesta Política del Bon Tracte. 

 
 
Badalona, a          de                     20 
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ANNEX 2. Carta de compromís pels treballadors/es, voluntaris/es, 

pràcticums i altres col·laboradors de la Fundació Salut Alta 

 

Jo,.................................................................(nom i cognoms) amb número de 

DNI/NIE.............................. confirmo que he llegit i entès la Política de protecció i bon 

tracte d’infants i adolescents de la Fundació Salut Alta, inclosos el Codi de Conducta i 

d’altres Procediments d’informació. 

DECLARO que estic d’acord amb la Política de protecció i bon tracte així com del 

Codi de Conducta i els Procediments d’informació. 

Entenc que l’incompliment de la Política, el Codi de Conducta o els Procediments 

d’informació poden donar motiu a la finalització de la relació laboral, contractual o 

voluntària amb la Fundació Salut Alta. 

Igualment entenc que l’incompliment de la Política de protecció i bon tracte o del Codi 

de Conducta podrà acabar en causa penal. 

Entenc que és la meva responsabilitat com a professional, voluntari, pràcticum o 

col·laborador de Fundació Salut Alta, tenir un tracte correcte i professional per evitar 

qualsevol acció que suposi un maltractament o abús per infants i adolescents i/o que 

es pugui interpretar com a tal. 

AUTORITZO a Fundació Salut Alta a demanar referències a altres entitats i/o 

empreses on hagi treballat o actuat com a voluntari anteriorment com a part del procés 

de selecció o assignació de noves responsabilitats. 

DECLARO el meu interès en participar a les sessions de formació i capacitació en la 

temàtica de protecció i bon tracte a infants i adolescents que organitzi la Fundació 

Salut Alta. 

Nom:        Càrrec: 

 

Signatura:       Data: 
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ANNEX 3. Identificació de riscos en l’entitat 

Etapes de la valoració i gestió del risc: 
 
- Establir el context, el lloc i la valoració de riscos potencials. 
- Identificar els riscos. 
- Analitzar els riscos. 
- Avaluar els riscos 
- Implementar estratègies per minimitzar els riscos. 
- Revisar els riscos i les mesures preventives 
- Consultar i comunicar  

 

  

ÀREA DE RISC RISC ALT RISC MODERAT RISC BAIX 

Equip de professionals, de 

voluntaris, pràcticums 

   

Lloc- Ambient físic    

Activitats programades    

Informació    

Cultura organitzacional     
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ANNEX 4. Formulari de registre de sospites i denúncies 

Quadre excel a omplir pel punt focal cada vegada que rep una sospita o denúncia d’alguna 

situació de maltractament o abús. 
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ANNEX 5. Procediment d’actuació en situació de risc de 

maltractament o abús 

1. Perquè d’aquest document 

Des de la Fundació Salut Alta es treballa pel bon tracte i la protecció dels infants i com una 

eina per portar a terme aquest treball s’ha volgut redactar aquest document que s’inclou a 

la política de bon tracte i protecció.  

Totes les accions que aquest document proposa estan pensades des del punt de vista de 

protegir l’interès superior de l’infant i fer possible 

2. Per a què ens ha de servir (Càritas i FVB) 

Aquest document ens ha de servir per donar respostes adequades davant de situacions on 

l’infant es troba especialment desprotegit i en perill. 

Ens ha de servir per poder detectar abans situacions de possibles maltractaments físics i/o 

abusos sexuals i també per actuar d’una forma coordinada dins de la Fundació i amb 

serveis externs. 

3. Qui l’ha d’aplicar? 

Principalment l’hauran d’aplicar els educadors/es o monitors/es referents dels infants, les 

persones coordinadores de projectes, la persona referent de famílies, la persona 

responsable de projectes i altres membres de l’equip directiu. 

De totes maneres es recomana que tot l’equip de la Fundació conegui l’existència d’aquest 

document i es treballi la transmissió dels seus continguts segons es valori necessari en 

cada cas. 

4. Què hi trobem? 

a. Eines per al diagnòstic 

De la documentació interna que disposem a la FSA tenim alguns documents que ens poden 

ser útils a l’hora de fer un diagnòstic davant d’una sospita de maltractament o abús. Les 

eines, que s’adjunten als annexos són les següents: 

- Fitxes d’observació individualitzades 
- Informe social 
- Registre de seguiment 

 
També disposem d’altres eines externes com el RUMI (Registre unificat de maltractament 

infantil) i l’instrument de cribratge per a la discriminació de les situacions de risc i de 

desemparament. Les instruccions i accessos a aquests documents estan recopilats a la 

carpeta de Protocols de maltractament i abús del servidor intern de la FSA. 
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b. Procediments interns d’actuació – Situacions familiars de risc de 

maltractament i/o abús sexual als fills/es  

Al projectes de la Fundació Salut Alta existeixen una sèrie d’eines d’acompanyament que 

ens permeten reflexionar sobre la situació de cada infant i família i anar valorant diferents 

ítems que ens poden indicar possibles riscos i perills en les vides dels infants que 

participen als diferents projectes. 

Si en el procés d’observació, acompanyament i reflexió que es porta a terme als projectes 

de la Fundació Salut Alta es detecten indicadors de risc de maltracte o abús sexual el 

procediment caldrà tenir en compte aquest document per poder seguir el procés de forma 

adequada. 

Detecció 

La detecció inicial es pot donar en diferents contextos: entrevistes amb famílies, informe 

de derivació, activitats dels projectes, tutories, coordinacions amb altres serveis, etc. 

Aquesta detecció la poden fer tant els educadors/es referents com voluntariat o altres 

agents que intervenen amb els infants i les famílies. 

Internament s’haurà de comunicar a l’equip de projecte, i la persona coordinadora 

informarà a la referent de famílies i responsable de projectes. De forma conjunta es 

decidirà començar el procés de diagnòstic. 

Procés diagnòstic 

El procés de diagnòstic el dissenyarà i el portarà a terme l’educadora referent 

conjuntament amb l’equip del projecte i la persona referent de famílies. Les diferents 

accions que es vulguin portar a terme s’hauran de temporalitzar en un temps d’entre 1 a 2 

mesos. 

Per portar a terme el procés de diagnòstic disposem de: 

 Eines internes: 
o Eines pera l’acompanyament: Es poden revisar els Informes Socials de la 

famílies i el registre de coordinacions. 
o Entrevistes i coordinacions: entrevistes amb les famílies, coordinacions 

amb altres serveis (SS, CSMIJ, psicòleg, escola,...), una possible visita al 
domicili. 

 Eines externes: 
o Simulador Rumi 
o Instrument de cribratge per a la discriminació de les situacions de risc i de 

desemparament. 
 

Informar del diagnòstic 

Un cop fet el diagnòstic s’haurà d’informar la referent de projectes i en cas que sigui 

necessari també la direcció de la Fundació. 
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Durant el procés de diagnòstic també es pot informar la persona referent de Serveis 

Socials i de Càritas en cas que la família estigui atesa per aquests serveis. 

Per altra banda també s’haurà de contrastar aquesta informació i dialogar amb la família. 

Constatació 

En cas que la conclusió del procés de diagnòstic senyali l’existència d’una situació de risc 

de maltractament o de maltractament actiu, cal tenir present que la intervenció 

professional s’emmarca en els paràmetres de la llei de protecció de la infància i que per 

tant és d’obligat compliment realitzar les intervencions que permetin aconseguir la 

protecció dels infants i adolescents. 

En aquest cas s’haurà d’intensificar la coordinació amb la referent de Serveis Socials, en 

cas que hi hagi i es vetllarà perquè es posi en marxa el procés de derivació a l’EAIA. Des de 

la Fundació s’elaborarà un informe per a l’EAIA seguint el model intern propi. Aquest 

informe l’haurà d’elaborar inicialment l’educador/a referent. Un cop feta la primera 

proposta es revisarà amb l’equip del projecte i amb la referent de famílies i per últim 

l’haurà de revisar la persona responsable de projectes i serà aquesta qui enviï l’informe a 

qui sigui necessari. Es prioritzarà fer servir una adreça de correu electrònic que no sigui 

nominal i l’informe en cap cas anirà signat amb noms i cognoms del personal de Fundació, 

sempre s’haurà de signar com a equip. Quan es comenci aquest procés s’haurà de 

consensuar amb Serveis Socials qui i com informa la família. 

En cas que no hi hagi seguiment de Serveis Socials ens posarem en contacte amb la 

persona interlocutora amb la Fundació o amb la cap de la zona. 

En cas de que no es doni una constatació de la sospita es continuarà fent l’acompanyament 

habitual. 
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c. Procediments interns d’actuació – Infant sol a un projecte 

Aquest procediment defineix les actuacions que s’han de portar a terme quan a la sortida 

d’una activitat els pares o les persones autoritzades no acudeixen a buscar l’infant. 

Nota: Habitualment els infants que tenen l’autorització per marxar sols marxen sols però 

de vegades s’acorda amb la família que ha de venir un germà/na menor d’edat a  buscar-lo 

o que la família avisarà si aquell dia ha de marxar sol. El procediment es refereix a 

aquestes situacions en que l’infant té autorització per marxar sol però hi ha algun acord 

amb la família que restringeix la possibilitat real de que l’infant marxi sol. 
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d. Procediment intern d’intervenció – En situacions de sospita de 

maltractament físic i indicadors físics d’abús sexual 

Definició 

Aquest document explicita les actuacions que caldrà realitzar en cas de detectar 

indicadors físics d’abús sexual i/o maltractament físic en un infant o adolescent que 

assisteixi als projectes de la Fundació. 

Conceptes bàsics 

Maltractament físic: inclou danys físics causat de forma reiterada per una altra persona 

(adults, infants o adolescents) 

Indicadors de maltractament físic: A continuació es llisten el principals indicadors que 

ens poden ajudar a identificar o assenyalar la presència de maltractament. 

Actituds i conductes: 
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- L’infant, adolescent i/o adults responsables són reticents a donar una explicació 
sobre les causes que han provocat les lesions observades. 

- L’infant, adolescent i/o adults responsables donen explicacions diferents i/o 
contradictòries en relació a la situació i causes que han provocat les lesions 
observades. 

- L’infant, adolescent i/o adults responsables atribueixen l’aparició de les lesions a 
un conjunt de fets que no són coherents amb el nombre, tipus i distribució de 
ferides. 
 

Tipus de lesions: 

- Hematomes i contusions: generalment es troben en vàries fases evolutives, de 
diferents colors. Quan no són accidentals es localitzen en superfícies no 
prominents (cara, esquena, abdomen) i no habituals. Tenen formes geomètriques 
i/o aspecte d’objecte i, de vegades, de mossegada. 

- Alopècia: pèrdua de cabell, generalment per arrencament intencionat, localitzat a 
la regió occipital (darrere del cap) i parieto-occipital (als costats i desplaçat cap 
endarrere). 

- Cremades: poden produir la forma de l’objecte utilitzat, es localitzen en qualsevol 
part del cos, i sobretot, en llocs de difícil explicació. Les produïdes per cigarreta 
solen ser petites, arrodonides i distribuïdes, aleatòriament, per tot el cos, sobretot 
cames, esquena,... 

- Fractures òsees: en braços i cames, són característiques les fractures múltiples i en 
diferents estadis evolutius. 

- Lesions viscerals: produïdes per cops al a zona abdominal, solen provocar 
inflamació, dolor localitzat i vòmit. 

 

Abús sexual: És tota activitat sexual imposada per un adult a un menor d’edat. També es 

considera abús les activitats sexuals imposades per un menor d’edat a un altre si el primer 

és considerablement més gran  que la víctima o utilitza la força, les amenaces o altres 

mitjans de pressió. Les activitats sexuals entre infants no es consideren abús sexual quan 

els infants superen el límit d’edat establert per l’estat per a les relacions sexuals 

consentides ( a l’estat Espanyola és 16 anys). 

En els casos d’abús sexual es donen els següents dos factors: 

 Coerció: Es refereix al contacte sexual mantingut mitjançant l’ús de la força física, 
l’amenaça, la manipulació, la pressió, l’autoritat o l’engany. 

 Asimetria d’edat, desigualtat madurativa o dependència de terceres persones: Fa 
referència a l’asimetria en la posició de poder que exerceix la persona abusadora 
sobre la víctima, lligada al grau de dependència de la víctima sobre la persona 
abusadora. 

 

Indicadors d’abús sexual: a continuació es llisten els principals indicadors relacionats 

amb l’abús sexual. 

Actituds i conductes: 

- Sembla reservat, rebutja les relacions amb altres 
- Té conductes infantils, pot semblar que hi ha un retard maduratiu 
- No vol canviar-se de roba i/o posa dificultats per participar d’activitats físiques 
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- Accions delictives o de fuga 
- Manifesta conductes i/o coneixements sexuals estranys, sofisticats o inusuals 
- Verbalitza haver estat atacat per un adult. Recerca constant de protecció. 
- Por als pares, a tornar a casa, a les vacances 
- Rebuig extraordinari a tractar temes de contingut sexual 
- Expressió de comportaments sexuals en dibuixos, jocs... 
- Conducta seductora. Ostentació sexual. 

 
Indicadors físics: 

- Dificultats per caminar i/o asseure’s 
- Roba interior trencada i/o tacada 
- Picor, dolor i/o enrogiment en la zona vaginal o anal 
- Contusions o sagnat en els genitals externs, zona vaginal i/o anal 
- Existència de malaltia venèria 
- Cèrvix (coll uterí) i/o la vulva inflamats 
- Presència de semen a la boca, genitals i/o roba 
- Embaràs no esperat (especialment a l’inici de l’adolescència), amb paternitat poc 

clara 
 

Protocol d’intervenció 

 Observar les lesions 
Quan detectem un infant o adolescent amb senyals que semblen provocades per 

maltractament físic i/o abús sexual, és important fixar-nos en: nombre, distribució, forma, 

color i estat evolutiu de les lesions. 

En cap cas, tocarem les lesions o les curarem. 

 Explorar les possibles causes 
Preguntarem a l’infant o adolescent, amb claredat, de forma respectuosa i assertiva, com i 

quan s’ha fet aquestes lesions. Cal estar atents a la resposta verbal i no verbal (actitud, 

gest...) de l’infant o adolescent. Si l’explicació que dóna no és coherent amb les ferides que 

presenta, podem contrastar aquest fet amb delicadesa. 

Atendrem l’infant o adolescent en un espai de confiança i independentment de la resta del 

grup. 

 Comunicar la situació a la responsable de projectes 
El professional que ha atès l’infant o adolescent informa, immediatament, a la persona 

coordinadora de projectes i aquesta a la vegada a la persona responsable de projectes. En 

cas de no poder localitzar la persona responsable de projectes (si no està físicament als 

projectes s’intentarà localitzar-la per telèfon) es contactarà amb direcció i en cas que no 

sigui possible amb algun membre de l’equip directiu. 

 Preparar amb la responsable de projectes les actuacions a realitzar 
- S’organitza el quotidià per tal de poder fer la visita mèdica pertinent, 

garantint l’atenció a la resta del grup d’infants. 
- Es decideix quins professionals acompanyen l’infant o l’adolescent al 

metge. Habitualment seran l’educador/a referent i la responsable de 
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projectes. (En cas que no sigui possible sempre haurà d’anar un 
professional del projecte i un altre professional membre de l’ED o ECP). 
Mai anirà un professional sol. 

- Es decideix a quin Hospital es porta l’infant o adolescent. En cas d’estar als 
a Badalona s’anirà a Can Ruti. En cas d’estar fora de Badalona es decidirà a 
quin Hospital però sempre haurà de ser hospital públic i no CAP o altres 
serveis ja que els hospitals públics garanteixen l’atenció pediàtrica durant 
les 24h del dia. Per tal de justificar-ho a la família, la visita s’efectuarà, 
preferiblement, més tard de les 19.30h aprofitant que el CAP de la zona 
(Gran Sol) ja no hi ha atenció pediàtrica. 

- Es decideix quina informació es dóna a la família, qui la dóna i quan. 
 

 Realitzar visita mèdica amb l’infant o adolescent 
Abans de la visita: 

- Cal explicar l’infant o adolescent per què és necessari anar al metge; qui 
l’acompanya; i a quin servei mèdic aniran. Que els educadors/es parlaran 
amb la seva família. 

- Ens endurem algun joc, conte, quadern, colors, aigua, fruita, galetes... per 
ajudar a ocupar el temps en cas que hi hagi una espera llarga per ser 
atesos. 

- Documentació i material: 
→ Fotocòpia targeta sanitària de l’infant o adolescent 
→ Inscripció del projecte o activitat (on hi ha les autoritzacions per 

portar-lo al metge) 
→ Llista de dades dels infants (contacte famílies, al·lèrgies,...) 
→ En cas de disposar-ne, carnet dels professionals acreditant que 

treballen en la Fundació. 
→ Telèfon mòbil del projecte 
→ Documentació personal 
→ Diners (en cas d’haver de pagar un taxi) 

 
Durant la visita: 

- Calmar l’infant o adolescent, ajudar-lo a que pugui explicar com s’ha fet les 
ferides. 

- És imprescindible demanar informe mèdic. 
- En el cas que, mentre esperem a ser atesos en l’Hospital, arribin els pares i 

vulguin entrar a la visita mèdica o endur-se l’infant o adolescent, no es hi 
podem oposar. Podem intentar convèncer-los de la necessitat de la visita, 
però res més. 
En cas que la visita no es realitzi i ja s’hagi gestionat el volant de visita al 

departament d’admissions d’urgències, demanarem si ens poden 

proporcionar una notificació conforme la visita mèdica no s’ha realitzat i el 

motiu. 

 Després de la visita: 

- Reprendre l’activitat de quotidià, sempre que l’estat de salut ho permeti. 
 

Criteris bàsics d’intervenció 

 Desplaçaments 
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- Valorarem quina és la millor forma de desplaçar-nos cap a l’hospital 
(transport públic, taxi), en cap cas s’utilitzarà un mitjà privat (cotxe de 
professionals) 

- Si durant el desplaçament cap a l’Hospital ens trobem la família i aquesta 
decideix portar el seu fill/a al metge, a casa… no es hi podem oposar ja que 
són ells qui tenen la tutela del menor i per tant, els màxims responsables. 
Sí que serà pertinent trucar immediatament al servei mèdic (Hospital, 

CAP…) on pensem que la família pot anar en aquell moment o en dies 

consegüents, per tal de posar-los sobre avís de la situació que s’ha produït. 

 

 Coordinació amb l’Hospital 
En la coordinació prèvia a la visita mèdica, demanarem per la treballadora social 

de l’hospital, i en cas de no estar localitzable, pel pediatre de guàrdia. Hem de 

tractar els següents aspectes: 

- Explicar el tipus de lesions que hem observat 
- Comunicar com justifica l’infant o l’adolescent l’existència d’aquestes 

lesions 
- Comunicar les hipòtesi dels professionals en relació a les lesions. 

 
 Coordinació amb DGAIA i EAIA 

En cas que des de l’Hospital es diagnostiqui sospita o certesa de maltractament o 

abús sexual, és el propi Hospital qui engega el protocol clínic – assistencial, 

comunicant directament a la DGAIA i a Fiscalia de Menors la situació de l’infant o 

adolescent. 

És imprescindible preguntar a l’Hospital si s’aplica el protocol. 

En cas que l’infant tingui seguiment de l’EAIA o s’hagi presentat per assessorament 

la referent de l’infant o la família ho comunicarà a aquest equip el mateix dia o 

l’endemà de la intervenció mèdica. 

En cas que un equip de DGAIA (normalment EVAMI) s’hagi de presentar a 

l’hospital esperarem per parlar amb ells i esperarem fins que preguin una decisió. 

Només en cas que estigui present la família i la nostra presència no sigui necessària 

marxarem de l’hospital. 

 Coordinació amb SBAS i Càritas 
El mateix dia o l’endemà la referent de l’infant o adolescent informarà als 

professionals de referència de la família, en cas que n’hi hagi. 

 

 Altres coordinacions 
En coordinació amb la responsable de projectes es valorarà si és convenient 

alertar a altres serveis de la situació (escola, institut, CSMIJ, etc.) 

 

 Comunicació amb la família 
És imprescindible comunicar a la família que hem portat l’infant o adolescent al 

metge. Cal valorar quin és el moment idoni. S’ha de vetllar per la seguretat de 

l’infant i podem avisar la família un cop estiguem de camí a l’hospital. La primera 

trucada sempre caldrà fer-la des d’un mòbil de la Fundació a un mòbil de la família 

per a que quedin constància en ambdós registres. 
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La justificació de la visita mèdica ha de centrar-se en la valoració que fem de les 

lesions, des del punt de vista professional (hi ha lesions amb mal aspecte, generen 

dolor, hi ha risc d’infeccions,...). En cap cas utilitzarem una justificació que tingui a 

veure en que a l’infant o adolescent ha fet demanda d’anar al metge. 

 

Cal tenir en compte: 

- Justificarem que la visita s’ha fet a un Hospital perquè el CAP a partir de les 
19.30h no té atenció pediàtrica. 

- Recordarem a la família que han signat l’autorització d’atenció mèdica. 
Si tenim sospita que la família pot reaccionar violentament, hem de garantir que hi 

ha dos professionals en el moment de comunicar la situació i fer-ho, 

preferentment, en la Fundació o lloc públic. 

El retorn als pares el farà el metge/pediatre que està atenen a l’infant o adolescent 

i que firma l’informe d’assistència mèdica. 

 Registre de la situació 
L’educador/a referent que ha atès la situació en coordinació amb la responsable de 

projectes efectuarà el registre de la situació detectada i la intervenció en el registre 

de seguiment al CRM. 

e. Acció específica complementària quan la persona maltractant/abusadora 

forma part de l’equip d’educadors 

En cas de detectar que una persona de l’equip d’educadors/es (professionals i/o 

voluntaris) és la persona maltractant/abusadora s’haurà de notificar immediatament a la 

responsable de projectes i la direcció. L’ED valorarà la situació per prendre les mesures 

següents: 

- Comunicar-ho a la família (decidir com, quan, qui, etc.) 
- Expulsar a la persona infractora (prendre les mesures necessàries per 

protegir l’infant) 
- Decidir com cal coordinar-se amb els diferents serveis 

 

f. Situació de maltractament o abús entre menors 

En cas que es detecti una situació de maltractament o abús entre menors caldrà informar 

la responsable de projectes i decidir si es tracta d’un tema puntual que s’ha de tractar dins 

l’equip del projecte o un tema que pot estar més estès i s’ha de tractar també a l’ECP. 

En tot cas, caldrà decidir com comunicar-ho (com, quan, qui, etc.)  a les famílies, tant de la 

víctima com de l’agressor. 

Segons la gravetat també caldrà valorar en cas que la família de la víctima no denunciï, a 

qui cal notificar o denunciar la situació. 
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5. Altres informacions d’interès 

Tenim a la nostra disposició, diferents documents que ens poden ajudar a complementar 

les nostres accions i també dels quals hem extret gran part de la informació per elaborar 

aquest document. 

 Càritas: 
- Dossier 1: Intervenció socioeducativa amb infants i adolescents en situació 

de risc de maltractament o maltractament actiu. Procediments d’actuació. 
- Dossier 2: Infants i adolescents en situació de risc de maltractament o 

maltractament actiu. Sistema català de protecció. Fitxer de recursos. 
 

 Fundació Vicki Bernadet: 
- Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure. 
- Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure. (Infografia) 

 
 Asociació SEER: 

- Protocol davant l’assetjament (infografia) 
- Protocol davant l’assetjament per a monitors/es i caps (infografia) 

 
 Síndic de Greuges: 

- Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres 
maltractaments greus a menors 
 

 Generalitat de Catalunya: 
- Diversa informació disponible a la web sobre serveis (EVAMI, UDEPMI, 

Infància respon, etc.) i procediments (protocols, eines de diagnòstic, etc). 
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ANNEX 6. Procediment d’informació per a casos interns 

  
Qui pot 
informar,... 

 Infants i adolescents 
 Pares, mares, tutors legals i altres membres de la comunitat 
 Personal de Fundació Salut Alta, voluntaris, pràcticum, 

col·laboradors. 

Sobre què es 
pot informar,.... 

 Sospites, rumors, intuïcions o observacions de maltractament 
comès per personal i/o persones dins l’àmbit de la Fundació 
Salut Alta 

 Sospites o confirmacions d’incompliment de la Política de 
protecció i Bon Tracte o del Codi de Conducta per part de 
membres del personal o persones col·laboradores de la 
Fundació Salut Alta. 

 Informació sobre procediments relacionats amb 
maltractament o abús a infants o adolescents comés per part 
d’algun membre de la Fundació Salut Alta sigui quina sigui l 
seva funció. 

Quan s’ha 
d’informar? 

 De forma immediata o en el menor temps possible, dependent 
de la gravetat del fet o sospita. 

A qui s’ha 
d’informar? 

 Al punt focal de la Fundació Salut Alta 

Un cop 
informat,... què 
passa? 

 La persona focal registra la preocupació, sospita o denuncia i 
convoca a l’equip directiu per tractar la situació. 

 Es garantirà la seguretat i privacitat de totes les parts 
involucrades. 

Possibles 
mesures 

 Reunió per valorar el grau d’incompliment de la Política de 
Protecció i Bon Tracte o el Codi de Conducta. 

 Desestimar el cas 
 Valorar com s’ha produït la situació, Escoltar a les persones 

implicades. 
 Proporcionar mes formació entorn a la Política del Bon Tracte. 
 Amonestació i seguiment 
 Canvi de lloc de feina o de responsabilitats 
 Suspensió de feina i sou pendent de la investigació de les 

autoritats competents 
 Investigació interna 
 Informe a les autoritats competents 
 Interrupció de la relació laboral 

Seguiment  En la mesura del possible tenir informades a totes les persones 
involucrades i afectades de l’evolució i resultat del cas, 
garantint una total confidencialitat i privacitat de les parts. 
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ANNEX 7. Procediment d’informació per a casos externs  

 
Qui pot 
informar,... 

 Infants i adolescents 
 Pares, mares, tutors legals i altres membres de la comunitat 
 Personal de Fundació Salut Alta, voluntaris, pràcticum, 

col·laboradors. 

Sobre què es pot 
informar,.... 

 Sospites, rumors, intuïcions o observacions de violència de 
maltractament comès per personal i/o persones externes a 
Fundació Salut Alta 

 
Quan s’ha 
d’informar? 

 De forma immediata o en el menor temps possible, depenent 
de si és o no un cas urgent. 

A qui s’ha 
d’informar? 

 Als Serveis Socials Bàsics de referència.  
 Al punt focal per a la Protecció i Bon Tracte de la Fundació 

Salut Alta.  Aquesta persona també informarà al responsable 
d’àrea. 

Un cop 
informat,... què 
passa? 

 Cercar a la persona de referència per a intervenir i en cas 
necessari acompanyar a l’infant o adolescent al servei adient 
segons el cas. 

 Traspàs del cas als professionals de referencia de l’infant o 
adolescent. 

 Seguiment del cas i retorn de la informació. 

Seguiment  En la mesura del possible tenir informades a totes les 
persones involucrades i afectades de l’evolució i resultat del 
cas, garantint una total confidencialitat i privacitat de les 
parts. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


