
PREVENCIÓ, DETECCIÓ i ACTUACIÓ 
de 

l’ABÚS SEXUAL INFANTIL en ACTIVITATS DE LLEURE

1.Prevenir 2. Detectar 3. Notificar 4. Donar suport

4 ACCIONS A TENIR PRESENT

La PREVENCIÓ és fonamental 
per evitar situacions de risc. 
Podem fer activitats preventives 
mitjançant recursos educatius.

Hem d’estar alerta per 
DETECTAR els senyals de 
sospita o certesa d’abús 
sexual.

QUÈ FER EN CAS DE SOSPITA O CERTESA D’ABÚS SEXUAL?

La persona responsable de 
l’activitat amb el suport del 
delegat/a de prevenció han de 
COMUNICAR-HO als següents 
telèfons i institucions:

Serveis Socials locals

DGAIA - Infància respon: 900 300 77

Fiscalia de menors: 93 554 91 00

Família de l’infant

ACOMPANYAR A L’HOSPITAL a 
la persona agredida en cas de 
CERTESA d’abús sexual (només 
si no han passat més de 72h).

DONAR SUPORT emocional a 
l’infant. Buscar els recursos i 
ajudes necessàries.

NOTIFICAR-HO al o la 
responsable de l’activitat i 
aquest/a al delegat/a de 
prevenció de Fundesplai

DELEGATS/ES DE PREVENCIÓ DE FUNDESPLAI

Esplais i joves: 93 474 74 44 
Cases de colònies: 93 474 74 24 
Món escolar: 93 474 74 98

Més informació i 
recomanacions al Protocol 
d’abusos de Fundesplai:
https://ja.cat/AbusosFundesplai

https://ja.cat/AbusosFundesplai


10 MESURES PREVENTIVES
DE L’ABÚS SEXUAL 

EN ACTIVITATS DE LLEURE

Tenir una mirada de protecció 
i assistència als infants i 
adolescents, vetllant per al 
seu benestar

Treballar sempre en parelles 
pedagògiques mixtes 
(monitora + monitor)

Mai forçar els infants a donar 
mostres d’afecte si no volen, 
respectant els seus desitjos

Mai donar el número de 
telèfon o correu electrònic 
personals als infants

Mai fer fotografies als infants 
sense autorització familiar

Tenir una mirada de protecció 
i assistència als infants i 
adolescents, vetllant pel seu 
benestar

Mai no forçar els infants a 
donar mostres d’afecte si no 
volen, respectant els seus 
desitjos

Mai no donar el número de 
telèfon o correu electrònic 
personals als infants

Mai no fer fotografies als 
infants sense autorització 
familiar

Treballar, sempre que sigui 
possible, en parelles 
pedagògiques mixtes 
(monitora + monitor)

Tenir una mirada de protecció 
i assistència als infants i 
adolescents, vetllant per al 
seu benestar

Treballar sempre en parelles 
pedagògiques mixtes 
(monitora + monitor)

Mai forçar els infants a donar 
mostres d’afecte si no volen, 
respectant els seus desitjos

Mai donar el número de 
telèfon o correu electrònic 
personals als infants

Mai fer fotografies als infants 
sense autorització familiar

Assegurar, sempre que sigui 
possible, 2 adults en la 
vigilància de vestuaris i 
habitacions de colònies

No fer ús inadequat de les 
xarxes socials per mostrar
imatges o comunicar-se amb 
els infants sense tenir 
l’autorització de la família

Evitar donar regals i obsequis 
personals als infants que es 
puguin malinterpretar

Demanar sempre el Certificat 
Negatiu de Delictes Sexuals a 
tots els adults que participin 
de les activitats, incloent 
voluntariat i personal de cuina

Promoure els espais 
participatius on els
infants puguin expressar-se

A qualsevol activitat de lleure educatiu hem de tenir en compte diversos aspectes que 
ajuden a prevenir situacions d’abús sexual.

Més informació i recomanacions al Protocol d’abusos de Fundesplai:
https://ja.cat/AbusosFundesplai

https://ja.cat/AbusosFundesplai
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