
Rebem l'agressió

PROTOCOL
ASI - ESPLAIADA*

ADAPTACIÓ
PROTOCOL CONTRA

AGRESSIONS
DISCRIMINATÒRIES

D'ESPLAC

Entre infants 
i joves

Menors
implicades

Menors no
implicades

Durant el 
Concert de Joves

PUNT LILA

-
PROTOCOL GENERAL
D'ACTIVITATS - ESPLAIADA 

Si s'escau, activar
EQUIP GESTOR

POST-ESPLAIADA
Moni - infant

Conseqüències
als espais d'Esplac

*El  PROTOCOL ASI-ESPLAIADA  és una adaptació d'Esplais Catalans en base al  
Protocol de prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de
l'educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya i Vicki Bernadet.

Per tal d’assegurar espais segurs per a la persona que ha rebut l’agressió i/o el seu
entorn, aquests protocols contemplen l’expulsió de la persona que ha comès
l’agressió en alguns casos. 

AIXÒ NO ES VEURÀ HO RETALLAREM



 
 

AIXÒ NO ES VEURÀ HO RETALLAREM

COMUNICACIÓ DE L'AGRESSIÓ

-
ADAPTACIÓ 

DEL PROTOCOL 
CONTRA 

AGRESSIONS 
D'ESPLAC

Situació d'urgència? i de risc? 
Contactar amb mossos/hospitals...
Situació no urgència? i de risc? 
Agredida vol mantenir 
l'anonimat?

Parlar amb la persona agressora:
Se l'informa sobre la decisió de la
persona agredida

Si la persona agredida accepta
activar el Protocol, la setmana

següent de la realització de
l’activitat s’iniciarà el procés. 

Acollida de la persona agredida
per part de l'equip gestor

d'agressions

PERSONA AGREDIDA PERSONA AGRESSORA

Valoració de la situació de l'agressió 
(persona agredida i equip gestor

d'agressions)

Se li proposa a la persona agredida:
Vol que marxi la persona agressora.

No cal que marxi però no vol
compartir espais.

 

El Protocol Contra Agressions Discriminatòries d'Esplac contempla les agressions i/o 
actituds discriminatòries que poden efectuar dirigents d’Esplais Catalans envers altres 
dirigents/monitores/personal de la Secretaria Tècnica/persones externes, així com les 
monitores i monitors envers les mateixes figures en els espais d’Esplac, en aquest cas 

l'Esplaiada.
 

La proposta d’aplicació del Protocol s’emmarca un cop ha passat l’espai d’Esplac 
corresponent, però a continuació plantegem una proposta d’actuació per realitzar en 

el moment de l’activitat en cas que sigui necessari:

 
En cas que la persona agredida sigui menor
d’edat, s’activarà el Protocol de prevenció i

abordatge en cas de revelació d’una situació
d’abús sexual infantil i/o maltractament a

l’Esplaiada



Monitora

Responsable d'ASI de
l'esplai/monitora
responsable de

l'Esplaiada

Delegada de
protecció d'ASI
de l'Esplaiada 

GREU ACCIONS INTERNES

Assistència sanitària
 

Menys de 72 hores
 

Evidència de 
maltractament físic

No assistència sanitària
 

Més de 72 hores
 

No evidència de
maltractament físic 

Comunicació
Accions

preventives
 

Mesures cautelars
Accions

A. Famílies
afectades

 

B. Possible
conunicació a la

resta de famílies i
als grups
d'infants i

adolescents 

A. Canvi de
funcions

 

B. Apartar de
manera temporal
del contacte amb

infants o
adolescents 

A. Penals
 

B. Laborals

Hospital de
referència

Mossos

Fiscalia

ACCIONS DURANT L'ESPLAIADA 

AGRESSOR ABANDONA ACTIVITAT

 
 

AIXÒ NO ES VEURÀ HO RETALLAREM

-
SITUACIÓ D'ABÚS PER
PART D'UN MONITOR 
(AGREDIDA MENOR D'EDAT, AGRESSOR MAJOR
D'EDAT)

 
Protocol adaptat per Esplais 

Catalans en base al  Protocol de 
prevenció dels abusos sexuals i 
altres maltractaments en l'àmbit 

de l'educació en el lleure de la 
Generalitat de Catalunya i Vicki 

Bernadet 

Comunicar per escrit o
verbalment la

incidència

-

Davant d'aquest cas 
s'activarà el Protocol 
Contra Agressions 

Discriminatòries d'Esplais 
Catalans, votat a l'AGO del 

2021. 



Monitora

-
SITUACIÓ D'ABÚS ENTRE
IGUALS
(AGREDIDA/AGRESSOR MENORS D'EDAT)

Responsable d'ASI de
l'esplai/monitora
responsable de

l'Esplaiada

Delegada de
protecció d'ASI
de l'Esplaiada 

LLEU/MODERAT GREU

Informar a les famílies
afectades

 Treball amb les
famílies

Conseqüències

Reeducació
individual o grupal

Suport d'Esplac

 
Intervenció educativa:

 

FAMÍLIES ADMINISTRACIONS

 
Persona agredida

 

OBSERVACIONS

Risc a reincidir abús o falta d'eines per gestionar l'abús durant
l'activitat

1.

Comunicar per escrit o
verbalment la

incidència Valoració
MALTRACTAMENT*

Comunicació

2. Si la persona agredida marxa o la persona agressora és monitor
menor d'edat

PERSONA
AGRESSORA

MARXA 

Persona
agressora

 

Conseqüències
disciplinàries

 

 

< 14 anys
 

DGAIA
 

Educant en
responsabilitat

> 14 anys
 

FISCALIA

AIXÒ NO ES VEURÀ HO RETALLAREM

 
Protocol adaptat per Esplais 

Catalans en base al  Protocol de 
prevenció dels abusos sexuals i 
altres maltractaments en l'àmbit 

de l'educació en el lleure de la 
Generalitat de Catalunya i Vicki 

Bernadet 


