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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CSQP SOBRE LES NOVES MESURES PER 
GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS MENORS EN L’ÀMBIT EDUCATIU I ALTRES 
ESPAIS FORMATIUS 

 

 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Modificar el Protocol d’Actuació entre els Departaments de Benestar Social i 
Família i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de 
les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, en 
els següents aspectes:  

a) Garantir l’obligat compliment del protocol per part de tots els centres 
sigui de qui sigui la titularitat (Transacció  esmena 1 de JxSí i 2 del PSC) 
de manera que no fer-ho comportarà les conseqüències tipificades en la 
normativa legal vigent, tal com es farà constar al protocol (Transacció 
esmena 1 i 6 de C’s)  

b) Millorar i actualitzar, amb l’assessorament d’especialistes, les pautes 
d’observació de la vida infantil a l’escola. 

c) Introduir l’obligatorietat per part dels centres de comunicar no tan sols a 
DGAIA sinó també al Departament d’Ensenyament el cas d’abusos 
sexuals o maltractament detectat, i, en cas que els abusos sexuals o els 
maltractaments hagin tingut lloc en el centre docent, l’obligatorietat de 
comunicar-ho a les persones que detenen la pàtria potestat o la tutela 
del o la menor. Quan es comuniqui al Departament d’Ensenyament i a 
les persones que detenen la pàtria potestat o la tutela del menor, es farà 
en coordinació amb la DGAIA. (Transacció esmena 2 de C’s) 

d) Garantir una especial atenció a menors amb discapacitat intel·lectual i/o 
problemes de salut mental atès que són una població de risc per patir 
abusos sexuals o maltractaments. 

e) Introduir en el protocol la prevenció dels abusos sexuals i la mediació 
per reparar els danys psicològics causats (Transacció esmena 1 del PSC i 
3 de C’s) 

f) Incentivar els centres perquè, a partir del protocol marc, elaborin el seu    
propi protocol, implicant-hi personal docent, administratiu, de serveis, 
AMPAS i alumnat. (Transacció esmena 4 de C’s) 
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2) Revisar el Protocol Marc d’Actuacions en casos d’abusos sexuals i altres 
maltractaments greus a menors pel que fa a la resta de departaments 
implicats, de tal manera que es garanteixi la formació presencial i obligatòria 
de tot el personal  que tingui relació professional amb menors  (Transacció 
esmena 5 de C’) per detectar abusos sexuals i maltractaments i també per 
conèixer el drets dels infants. A més, millorar la situació jurídica dels 
treballadors o treballadores de qualsevol d’aquests àmbits  professionals quan 
hagin de presentar una denúncia. (Transacció amb esmena 8 de C’s i 2 de 
JxSí) 

3) Continuar desenvolupant (Transacció esmena 2 de JxSí) el servei 
d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual previst 
a l’article 93 de la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i 
l’Adolescència. I fomentar els programes previstos a l’article 94 de la Llei 
14/2010 dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’adolescència. (Transacció 
esmena 8 de C’s) 

4) Garantir formació presencial i obligatòria al professorat, educadors/res i 
monitors/res i catequistes (transacció esmena 2 JxSí) que, d’una banda, els 
permeti reconèixer els indicadors d’abusos sexuals i maltractaments i, de 
l’altra, els ajudi a conèixer el drets dels infants i a comprendre que són 
inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància.  

5) Garantir el degut suport jurídic i acompanyament institucional al 
treballador/ra (Transacció esmena 4 JxSí) (davant de l’ocupador o d’altres) 
perquè pugui dur a terme la seva tasca de protegir l’interès superior dels 
infants. 

6) Ampliar els programes o actuacions orientades ( Transacció amb esmena 
5 de JxSí) d’educació emocional des de P3 fins a 4rt. d’ESO per incloure, 
entre d’altres, coneixements els relacionats amb la invasió de la seva 
intimitat. Aquests programes haurien de comprendre des del 
reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa 
l’abusador fins a respostes que poden donar els i les menors i a quines 
persones poden acudir per rebre ajuda.  

7) Portar a terme una campanya de conscienciació per a la societat en 
general i per a les famílies en particular, per tal d’ajudar en la prevenció 
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i detecció de casos i per tal de lluitar contra el tabú que acompanya els 
abusos sexuals a menors.  

8) Introduir als centres xerrades per a pares i mares per tal de sensibilitzar 
sobre els abusos i maltractaments i ajudar a detectar-los. 

9) Elaborar d’un estudi de prevalença de la victimització infantil i juvenil a 
Catalunya. 

10) Demanar l’elaboració d’un protocol de prevenció, detecció, notificació, 
derivació, coordinació i reparació de qualsevol entitat privada que tingui 
relació amb menors, partint de la base del protocol marc. (Transacció 
esmena 10 de C’s) 

 
11) Desenvolupar activament la missió i les funcions de l'Observatori dels 

Drets de la infància -creat l'any 2006- i que esdevingui un organisme 
que vetlli d'una manera eficaç i garantista pels drets de la infància i 
l'adolescència. (Transacció amb esmena de la CUP) 

 

12) El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament qualsevol tipus 
d’assetjament i abús sexual i en mostra el seu complet rebuig, 
considerant que sota cap concepte es poden tolerar o encobrir. Són 
actes totalment inacceptables que atempten contra drets fonamentals de 
les persones i que s’han de prevenir i ser eliminats contundentment amb 
celeritat i fermesa. (Transacció amb esmena 7 de JxSí) 

 

Aprovada : UNANIMITAT (131 vots a favor) 
 


