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En aquest document hi trobareu una presentació gràfica i resumida del 
programa de prevenció de l’abús sexual infantil «Breaking the Silence To-
gether. Academic success for all by tackling child sexual abuse in primary 
schools of Europe», que es va desenvolupar entre els anys 2016-2018 
en el marc del projecte europeu Erasmus+ i que va coordinar i liderar la 
Fundació Vicki Bernadet. El treball realitzat durant dos anys, a partir de 
l’expertesa i del treball coordinat entre cinc organitzacions de diferents 
països europeus, la supervisió d’experts i de professionals i el pilotatge en 
10 escoles de països europeus, va donar com a resultat la creació d’un 
programa de prevenció amb perspectiva comunitària destinat a l’escola 
primària i transferible a qualsevol context. La voluntat d’aquest material 
és sintetitzar els punts principals del programa europeu per tal d’oferir-ne 
una versió més propera que en faciliti la lectura i, així, seguir  oferint eines 
i recursos de suport que facilitin la implementació de programes, accions i 
 línies de treball als centres educatius per tal d’abordar la violència sexual 
que pateixen infants i adolescents. 

L’escola és un espai privilegiat per a la detecció de situacions que amena-
cen el benestar i el desenvolupament dels infants i adolescents i, per tant, 
per a la seva protecció. És, doncs, responsabilitat seva proporcionar-los un 
entorn segur i, davant de qualsevol situació de vulnerabilitat, respondre i 
notificar-ho a les autoritats competents. 

Gràcies al programa Escoles lliures de violència, promogut pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i amb el finançament de la Fun-
dació “la Caixa”, hem pogut reeditar els materials del programa europeu i 
generar aquest nou document1 que esperem que faciliti la reflexió entorn a 
aquest tema i proporcioni els recursos necessaris per afrontar els reptes que 
planteja, tant des de la cultura de centre com des del dia a dia de les aules.     
 
 
 
 
 

1. Aquest document és fruit de la fusió dels documents: Eina 2, destinat a equips directius 
(L’escola davant la prevenció de l’abús sexual infantil: un enfocament comunitari), i Eina 3, 
destinat a docents (Manual per al professorat). Les versions originals d’aquests materials 
estan disponibles a la web del projecte (http://www.preventingchildsexualabuse.eu i a la 
web de la Fundació Vicki Bernadet http://www.fbernadet.org.
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1.1. Entenent l’abús sexual infantil

L’abús sexual infantil té una gran incidència en la societat i és una de les 
pitjors formes de violència que es pot exercir contra els infants. Segons el 
Consell d’Europa, i el 20  % dels infants pateixen abusos sexuals durant la 
infància, sense distinció de classe ni d’origen. L’impacte d’aquesta realitat 
s’estén en el temps i és, per tant, un assumpte de salut pública global. 

No obstant això, cal remarcar que, tot i que es classifica com una forma de 
violència, hi ha una sèrie de característiques de l’abús sexual infantil que 
el fan difícil d’identificar, tant per part dels infants que l’estan patint, com 
pels adults del seu entorn que haurien d’actuar com a figures protectores. 

L’abús sexual infantil és, en molts casos, una experiència amb un indubta-
ble component traumàtic que interfereix en el desenvolupament de l’in-
fant en diverses àrees de la seva vida. Pràcticament tots els estudis duts a 
terme sobre les conseqüències psicològiques que suposa a curt termini, 
mostren que només entre un 20 i 30 % de les víctimes romanen emo-
cionalment estables després de l’experiència de l’abús. Malgrat això, són 
percentatges que varien, ja que, a la llarga, es poden acabar desenvolupant 
efectes que, d’entrada, s’haurien mantingut latents (López, 1996). 

1.2. Falses creences sobre l’abús sexual infantil

L’abús sexual infantil és un tipus de violència que, tot i que es pot manifes-
tar de diferents maneres, té característiques específiques que cal tenir en 
consideració per tal de promoure’n una prevenció i una protecció efectives. 

Tot i que des de l’àmbit de la recerca hi ha diferents perspectives sobre 
com definir aquest tipus de violència, la definició que estableix l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (1999) genera un consens generalitzat.

Què és l’abús  
sexual infantil?

La voluntat 
d’aquest material és 
seguir oferint eines 
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Entre el 10 i el 
20 % dels infants 
pateixen abusos 
sexuals durant 
la infància.

L’abús sexual infantil és la participació d’un infant en una activitat sexual que no pot compren-
dre totalment, per a la qual és incapaç de donar consentiment informat, per a la qual no està 
preparat des d’un punt de vista evolutiu o que vulnera les lleis o els tabús socials. Pot tenir 
lloc entre un infant i un adult o un altre infant (el qual per edat o desenvolupament estigui en 
una relació de responsabilitat, confiança o poder) i es concreta en activitats que tenen com a 
objectiu gratificar o satisfer les necessitats de l’altra persona.
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No obstant això, per poder comprendre realment què és l’abús sexual in-
fantil, convé trencar algunes falses creences o mites que hi ha a l’entorn 
del tema2:

2.  Acosta (2004) i Child Matters Association (1994).

Què és l’abús  
sexual infantil?

ELS INFANTS QUE PATEIXEN ABUSOS SÓN 
UNA MINORIA.

Totes les recerques i estudis fets a Europa i a Espanya 
coincideixen en que el 20 % dels infants patirà un situa-
ció d’abús sexual abans de complir els 18 anys. 

Els infants fantasiegen sobre coses que són properes 
a les seves experiències de vida. Per tant, els compor-
taments sexuals o els comentaris dels infants que no 
són coherents amb el seu estadi de desenvolupament 
evolutiu haurien de cridar l’atenció dels adults, que, per 
part seva, haurien de poder explorar i entendre com els 
han arribat aquests coneixements. 

ELS INFANTS S’INVENTEN HISTÒRIES.

LES PERSONES QUE ABUSEN D’INFANTS 
SÓN MALALTS MENTALS.

La majoria de persones abusadores no pateixen cap ti-
pus de psicopatologia. Acostumen a ser persones com-
pletament integrades en la societat i ben considerades 
per la resta de la comunitat de referència. 

L’ABÚS SEXUAL INFANTIL ÉS UN 
ASSUMPTE DE LES CLASSES BAIXES.

La realitat és que l’abús sexual infantil no diferencia 
entre classes socials. No obstant això, la recerca evi-
dencia que, en contextos de nivell socioeconòmic més 
baix, acostumen a aflorar més casos que en entorns 
més benestants. Aquest fet s’explica perquè, quan les 
condicions de vida són més precàries, els infants, més 
freqüentment són atesos per altres serveis de la xar- 
xa de protecció de la infància, és a dir, estan en contacte 
amb professionals acostumats a detectar i notificar situa-
cions abusives. Alhora, entre les classes socials més altes, 
la por de perdre estatus social provoca més reticències a 
reportar abusos per part de les famílies. 

LES PERSONES ABUSADORES SÓN 
DESCONEGUDES PER ALS INFANTS. 

Entre un 80 i un 90 % dels casos d’abús sexual infantil 
són perpetrats per persones que pertanyen a l’àmbit de 
confiança de l’infant i, en especial, a la família.
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sexual infantil?

LES PERSONES ABUSADORES 
CONSUMEIXEN DROGUES.

Ni les drogues ni l’alcohol són causes directes de l’abús, 
l’únic que promouen és la desinhibició de la persona 
que decideix efectuar-lo.

L’ABÚS SEXUAL INFANTIL SEMPRE  
IMPLICA VIOLÈNCIA. 

L’abús sexual infantil implica adults (o altres infants) que 
exerceixen el seu poder o la seva influència sobre els 
nens o nenes. Tenint en compte que la persona abusa-
dora acostuma a ser algú conegut i estimat per l’infant, 
la violència queda fora de l’equació. La persona que 
abusa utilitza altres estratègies com ara la manipulació, 
una atenció especial, el secret o l’aïllament de l’infant. 

NOMÉS LES NENES PATEIXEN  
ABUSOS SEXUALS.

Tot i que, certament, les estadístiques mostren que hi 
ha un nombre més elevat de víctimes nenes, els nens 
també hi estan representats significativament. A més, 
recerques recents mostren que els nens tendeixen a 
amagar més els abusos, ja sigui a causa dels estereo-
tips de gènere (que dificulten que s’identifiquin com a 
víctimes) o dels prejudicis contra l’homosexualitat (quan 
l’abusador és un home). 

ELS INFANTS ABUSATS ODIEN LES 
PERSONES QUE ELS ABUSEN 
I VOLEN ALLUNYAR-SE’N. 

Normalment, els infants tenen un fort lligam amb les 
persones abusadores. De vegades, no es poden identifi-
car com a víctimes, perquè no relacionen el que els fan 
com una cosa inapropiada, o perquè, tot i que senten 
que els fa sentir incòmodes, no saben què poden fer 
per canviar-ho.  

NOMÉS ELS HOMES COMETEN  
ABÚS SEXUAL INFANTIL.

Tot i que les estadístiques mostren que la majoria d’abu-
sadors són homes, les dones també ho poden ser. 
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Què és l’abús  
sexual infantil?

1.3. Elements de la dinàmica abusiva

Els elements que caracteritzen l’abús sexual infantil difereixen de l’abús 
que es dona entre adults i és imprescindible entendre’n les particularitats 
per poder-lo prevenir i detectar. 

Els estudis i les recerques mostren elements freqüents en les situacions 
d’abús sexual infantil:

 Per exemple, un joc de pessigolles que 
sempre havia tingut lloc per sobre de la roba, de 
cop es converteix en carícies a les parts íntimes; o 
bé, tenen lloc comentaris sexuals inesperats o una 
exposició no desitjada a material de contingut sexual.

SE
DUCCIÓ

REVEL
AC

IÓ IN
STAURACIÓ

INTERACCIÓ

SEXUAL
DEL SECRET

Tenint en compte que entre el 80 i 90 % de les per-
sones abusadores són de l’àmbit de confiança i esti-
mades per les víctimes (Finkelhor, 2012), qui comet 
l’abús acostuma a enfortir la relació per tal que 
l’infant se senti molt estimat i apreciat. Així, 
utilitza estratègies de manipulació com ara 
la dedicació de més atenció, els afalacs, 
una major expressió d’amor i afecte, 
els regals, etc. 

La interacció sexual pot ocórrer en el moment que 
l’infant se sent més confiat i més unit a l’agressor. 
Normalment, s’inicia per sorpresa, fet que genera una 

situació de confusió en la qual l’infant no sap com 
reaccionar. En tot cas, el factor sorpresa fa di-

fícil que l’infant entengui si es tracta d’una 
situació adequada i que sàpiga com 

oposar-s’hi. 

La dinàmica 
abusiva

El secret i la culpa són els com-
ponents clau que contribueixen a 
la perpetuació de l’abús. La per-
sona abusadora segueix manipu-
lant l’infant perquè pensi que no 

està passant res estrany, o bé que 
és culpa seva o que ho ha provocat 

ell o ella. També pot recórrer a l’ame-
naces que, de manera més o menys 

subtil, poden donar a entendre a l’infant 
que, si decideix parlar-ho amb algú, passarà al-

guna cosa realment dolenta. Sigui com sigui, l’infant 
se sent atrapat i indefens, el silenci se li presenta com 
la millor opció i, normalment, acaba desenvolupant un 
comportament acomodatiu que li permet sobreviure a 
l’abús, controlar els danys i passar desapercebut.  

En la majoria dels casos, la re-
velació no arriba o, si ho fa, té 
lloc amb posterioritat, tal i com 
ho evidencia l’OMS (2013). Si 
es produeix una revelació, acos-
tuma a ser un procés gradual en 
el qual l’infant intenta explicar el 
que li està passant de l’única mane-
ra que sap o pot. Si les persones adul-
tes properes a la víctima no són sensibles 
al problema, no seran capaces d’entendre o 
de reaccionar de manera apropiada, fet que com-
portarà un augment del patiment de l’infant, que pot 
abocar a una retractació de la revelació.
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1.4. Indicadors de l’abús sexual infantil

S’ha de tenir en compte que les conseqüències inicials de l’abús se-
xual infantil –tant en l’àmbit físic com psicològic– en són alhora 
els indicadors, per tant, és necessari conèixer en detall de quins senyals 
es tracta i estar alerta quan es produeixin. 

Tanmateix, aquests indicadors són molt diversos i no podem parlar de cap 
«síndrome de l’infant abusat» o definir una sèrie de símptomes específics. 
En aquest sentit, cal tenir present que els senyals d’alerta no són unívocs o 
exclusius i, també, que n’hi ha que poden relacionar-se amb altres proble-
màtiques. A més, són símptomes molt variables que poden manifestar-se 
de manera diferent en cada infant: n’hi ha que els presentaran des de l’ini-
ci de la situació abusiva i d’altres que poden manifestar-los més endavant. 

Tot i que la part física no és la més rellevant a l’hora de detectar casos, i 
tenint present que els professionals educatius no tenen per què ser-ne ex-
perts, convé saber identificar els senyals d’alerta més significatius. 
Recordem que l’abús sexual infantil molt sovint no implica contacte físic 
entre la persona abusadora i la víctima i que, en cas que es produeixi, les 
evidències poden ser inexistents, variables i, en molts casos, compatibles 
amb altres tipus de situacions. Així doncs, és molt difícil detectar l’abús 
basant-se exclusivament en els danys físics. 

Tanmateix, és important parar atenció a: infeccions d’orina constants, difi-
cultats per caminar o per seure, dolor, inflamació o picors a l’àrea genital, 
dolor en l’orinar, roba interior tacada o trencada sense motiu creïble, cops, 
cremades o ferides a les zones externes dels genitals o la zona anal, entre 
d’altres. 

Què és l’abús  
sexual infantil?

Qui comet l’abús 
acostuma a enfortir 
la relació per tal que 
l’infant se senti molt 
estimat i apreciat.

 L’agressor pot amenaçar l’infant per tal que no digui 
res a ningú amb frases com ara: «Ningú no et creurà», «La 
teva mare es posarà molt trista si li dius», «Si no puc fer-t’ho 
a tu ho faré al teu germà petit» o «Si dius alguna cosa, jo 
aniré a la presó».
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Què és l’abús  
sexual infantil?

Les conseqüències inicials de l’abús 
sexual infantil en són, alhora, els 
indicadors. 

PROBLEMES EMOCIONALS 
Pors i fòbies 

Desconfiança

Depressió

Alts nivells d’ansietat

Baixa autoestima

Sentiments de culpa

Vergonya

Estigmatització

Símptomes d’estrès post-traumàtic

Malalties

Somnis recurrents

Comportaments d’hipervigilància

Respostes de por exagerades

Rebuig al propi cos

Comportament d’autolesió 

Ideació suïcida o conductes suïcides

PROBLEMES COGNITIUS
Comportaments hiperactius

Problemes de concentració i i d’atenció

Baix rendiment acadèmic

PROBLEMES RELACIONALS
Pocs amics

Menys temps per jugar amb els companys

Aïllament

Manca d’habilitats socials 

PROBLEMES FUNCIONALS
Problemes de son

Canvis en els hàbits alimentaris

Pèrdua de control sobre els esfínters: enuresis i encopresis

Queixes somàtiques: mals de cap, mal d’estómac...Font: adaptat de Pereda (2009) i Echeburúa i 
Guerricaechevarría (2000).

Abús sexual 
infantil

Per tot el que s’ha explicat, convé, doncs, parar atenció als indicadors 
vinculats, sobretot, a l’àmbit emocional i de comportament de l’in-
fant, tal i com es recull sintèticament en la taula a continuació:  



L’escola davant 
l’abús sexual infantil

02
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2.1. Quin és el rol de l’escola en relació amb la prevenció  
i la protecció contra l’abús sexual infantil?

2.2. Com gestionar una sospita o revelació d’abús sexual infantil?

2.3. On aconseguir més informació? 
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02
2.1. Quin és el rol de l’escola en relació amb 
la prevenció i la protecció contra l’abús se-
xual infantil?

Com ja s’ha comentat anteriorment, els centres educatius són espais pri-
vilegiats en la prevenció i la detecció de situacions que amenacen el ben-
estar i el desenvolupament dels infants i adolescents. És important, doncs, 
que proporcionin un ambient segur per als nens i nenes i que en segueixin 
l’evolució de prop, per tal de poder actuar i notificar a les autoritats qualse-
vol situació de vulnerabilitat. 

Per tot això, la institució escolar té la responsabilitat de: 

• Disposar de procediments clars i de programes per a la protecció 
de la infància en el marc escolar, tant per a situacions que es produeixin 
fora de l’escola, com per les que tinguin lloc dins del recinte escolar. 

• Oferir orientacions a l’equip directiu, al professorat i als altres pro-
fessionals del centre escolar per a la identificació i l’actuació davant 
de situacions de risc per als infants. 

• Designar una persona referent en matèria de protecció de la in-
fància per facilitar la intervenció davant de situacions de risc.

• Fer seguiment dels infants en situació de risc social en l’àmbit es-
colar. 

L’escola davant 
l’abús sexual infantil

L’escola és un 
espai privilegiat  
per realitzar accions 
de prevenció, així 
com per detectar i 
intervenir davant 
de situacions 
que posin en risc 
el benestar i el 
desenvolupament 
dels infants. 
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Així mateix, les escoles poden implementar programes educatius sis-
temàtics per a la prevenció de l’abús sexual infantil des del principi 
de l’escolarització, ja que la victimització infantil es dona al llarg de totes 
les edats dels nens i nenes i les aules proporcionen grans oportunitats  
per promoure el debat i la reflexió sobre aquestes temes. 

Aquests programes haurien de: 

• Adaptar-se a les diferents edats i nivells cognitius dels infants.

• Proporcionar als infants els coneixements i les capacitats suficients per 
tal de conèixer i evitar situacions abusives, posant un èmfasi especial 
en les estratègies que utilitzen les persones abusadores.

 
• Informar sobre la manera adequada de buscar ajuda en cas d’abús 

o d’intent d’abús.

• Equipar els adults amb estratègies que els permetin respondre ràpi-
dament i de manera efectiva davant d’una revelació. 

De manera paral·lela al treball preventiu, ja hem apuntat, també, que els 
equips docents tenen un rol important a l’hora d’identificar possi-
bles casos d’abús sexual infantil, ja que, tal i com evidencia la recerca 
(Children’s Commisioner, 2017), les professores i els professors són les 
persones adultes de fora de la xarxa familiar a qui els infants poden confiar 
una revelació d’aquest tipus. 

A banda de les manifestacions que es puguin produir, que les escoles si-
guin un dels pocs llocs on els infants acudeixen gairebé diàriament, facilita 
l’observació de canvis eventuals tant a nivell físic com de comportament. 
És a dir, les figures professionals docents i no docents que intervenen en 
el centre de manera estable i que són part integral de l’equip educatiu  
han de poder ajudar aquells infants que estiguin fent front a aquest i altres 
tipus de dificultats (Crosson-Tower, 2003). 

L’escola davant 
l’abús sexual infantil

Que les escoles 
siguin un dels pocs 
llocs on els infants 
acudeixen gairebé 
diàriament facilita 
l’observació de 
canvis eventuals 
tant a nivell 
físic com de 
comportament. 
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2.2. Com gestionar una sospita o revelació 
de l’abús sexual infantil?

Una de les pors principals del professorat és no saber reaccionar adequa-
dament quan un infant els reveli una situació d’abús sexual infantil (Subi-
da, et al., 2000). Per això, és important tenir en compte algunes claus que 
permetran acollir positivament una revelació:

L’escola davant 
l’abús sexual infantil

Creure l’infant. El nen o la 
nena necessita saber que hi 
ha una persona adulta que el 
creu i que l’ajudarà. La tasca 
de l’adult no és jutjar el que 
el nen o la nena està dient 
ni avaluar la credibilitat de les 
seves declaracions. 

Mantenir la calma. Si en el 
moment d’acollir la revelació, 
els gestos facials o la reacció 
emocional de la persona 
adulta mostren que està en 
xoc, enfadada o disgustada, és 
probable que l’infant no acabi 
d’explicar la situació abusiva o 
que es retracti del que ja hagi 
explicat. 

Proporcionar un espai  
privat i segur on parlar.  
Cal generar un clima de  
confiança perquè l’infant se  
senti acompanyat, en un  
espai segur i privat. 

Informar immediatament. 
És essencial avisar a l’infant 
que s’informarà de la situ-
ació. Com a membres de 
la  ciutadania i, en especial, 
com a figures professionals 
en contacte amb la infància, 
qui s’assabenta d’una situació 
de risc, ja sigui per revelació 
o per detecció, té el deure 
de notificar-ho a les autoritats 
competents. 

Gestionar la revelació amb 
discreció. És molt important 
transmetre a l’infant que es 
gestionarà amb discreció, de 
manera que només s’informa-
rà a les persones que el puguin 
ajudar de manera efectiva, que 
no s’explicarà a tothom. Per 
tant, és fonamental saber  
com i a qui convé notificar  
la situació. 

Informar a l’infant de què 
passarà. Cal explicar-li a 
l’infant quins seran els passos 
que se seguiran des d’aquell 
moment. Potser no es tenen 
totes les respostes a les seves 
preguntes; si és així, convindrà 
ser sincers i comunicar-li que, 
tot i que, de moment, no es  
té la resposta, es buscarà. 



– 16 –

ABORDATGE DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL DES DE L’ESCOLA
COM IMPLEMENTAR ON PROGRAMA DE PREVENCIÓ

L’escola davant 
l’abús sexual infantil

No fer promeses que no 
es puguin complir. Si es 
fa una promesa que no es 
manté, l’infant aprèn que, qui 
l’ha feta, és una altra persona 
adulta en qui no pot confiar. 

No jutjar ni l’abusador ni 
l’abús. Parlar malament de 
la persona abusadora pot 
provocar que l’infant l’acabi 
defensant ja que, sovint, 
aquesta persona és algú proper 
a qui estima. Si això passa, 
també és probable que l’infant 
acabi retractant-se de la seva 
revelació i que no torni a parlar 
dels abusos. 

Buscar suport per a l’adult 
receptor de la revelació.  
Per al propi benestar, és 
important donar-se un espai 
per afrontar els sentiments 
que hagi generat l’acollida 
de la revelació de l’infant. 
De vegades, pot ser suficient 
parlar-ho internament amb 
el professional de psicologia 
de l’escola, però també pot 
convenir acudir a algun recurs 
comunitari especialitzat en  
el tema.

Tenir en compte les 
autocures. Rebre i sostenir 
la verbalització d’una situació 
d’abús sexual infantil per part 
d’un infant o adolescent amb  
el que hi tenim un vincle 
educatiu ens afecta com a 
persones. Cal poder identificar 
què ens ha produït aquesta 
situació i si és necessari buscar 
els espais i recursos per 
poder-ne parlar, compartir-ho 
i en definitiva buscar ajuda 
perquè no ens desbordi 
emocionalment com a 
professionals. 

No investigar les 
al·legacions de l’infant. 
S’ha de deixar la investigació 
als professionals especialitzats. 
Una vegada es tingui la 
informació suficient per activar 
la notificació, no s’ha de 
preguntar res més al nen o 
la nena. Fer-ho, pot generar 
problemes en la investigació o 
en el procés judicial i suposar 
una revictimització de l’infant. 

Els adults no han 
de jutjar el que el 
nen o la nena està 
dient ni avaluar la 
credibilitat de les 
seves declaracions. 

Per al propi benestar, és important donar-
se un espai per afrontar els sentiments que 
hagi generat l’acollida de la revelació de 
l’infant.  
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2.3. On aconseguir més informació?

Recordem que, davant la revelació o sospita d’una situació d’abús sexual 
infantil, qualsevol persona està obligada a informar a les autoritats compe-
tents per tal d’activar una resposta efectiva que protegeixi l’infant. 

En el cas de l’escola, convé conèixer el protocol d’actuació i comuni-
car-ho a direcció, com a responsable de centre. 

Actualment, els centres educatius de Catalunya compten amb dos re-
cursos principals, que poden utilitzar tant les persones adultes com els 
mateixos infants. 

 

L’escola davant 
l’abús sexual infantil

Els centres 
educatius de 
Catalunya compten 
amb dos recursos 
principals: el 
telèfon d’Infància 
Respon (116 111)  
i la USAV  
(900 923 098). 

El telèfon d’Infància Respon (116 111), que 
és un servei continu d’atenció directa, disponible 
les 24 hores dels 365 dies de l’any, i que serveix 
per alertar de situacions de risc per a la infància. 

La Unitat de suport a l’alumnat en situació 
de violència (USAV) es dirigeix especialment 
a la comunitat educativa de Catalunya i compta 
amb un telèfon i una aplicació disponibles per 
a qualsevol persona de la comunitat educativa. 
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Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

Prevenció  
i protecció:  
un equilibri crucial 
per crear entorns 
segurs per als 
infants.

03

Garantir que l’escola és un entorn lliure d’abús 
sexual infantil i un espai on es donen eines per 
detectar-lo. Per aconseguir-ho, cal intervenir en 
dues direccions: 

• SENSIBILITZACIÓ: els diferents col·lectius de la 
comunitat educativa han de conèixer la reali-
tat de l’abús sexual infantil i les seves par-
ticularitats. 

• HABILITATS: els diferents col·lectius de la co-
munitat educativa han de desenvolupar habi-
litats personals que reforcin la prevenció 
de situacions abusives. 

Garantir que, un cop detectada o revelada una situ-
ació d’abús sexual infantil, es genera una resposta 
protectora i reparadora adequada des de l’es-
cola. 

• CAPACITACIÓ:  els diferents col·lectius de la 
comunitat educativa han de rebre formació per 
identificar possibles situacions de risc rela-
cionades amb l’abús sexual infantil, tant dins com 
fora de la institució escolar.

• PROCEDIMENTS: els diferents col·lectius de la 
comunitat educativa han de rebre informació per 
poder actuar adequadament davant de si-
tuacions abusives, demanar ajuda i acompanyar 
des de la relació educativa. 

3.1. Com haurien d’abordar les escoles 
l’abús sexual infantil? La nostra visió 

Fins aquí, s’han explicat els punts claus de l’abús sexual infantil i com abor-
dar-lo des de l’escola en cas que es produeixi una revelació o hi hagi una 
sospita que s’està produint. 

Malgrat això, una escola que vulgui afrontar la realitat de l’abús 
sexual infantil i treballar-la educativament hauria d’implementar 
un programa de prevenció comunitària que intervingui en dos nivells 
estratègics: la prevenció i la protecció. 

A continuació, es detallen les característiques de cada un d’aquests nivells: 

PREVENCIÓ: PROTECCIÓ:
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Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

Per poder portar tots dos nivells a la pràctica, cal incidir sobre un seguit d’àmbits temàtics 
que, basant-nos en els resultats de la recerca efectuada en el marc del projecte europeu, podem 
concretar de la manera següent: 

ÀMBIT: DRETS DELS INFANTS. 

L’escola integra la perspectiva dels drets dels infants en el seu treball educatiu de manera transver-
sal, com a contingut d’aprenentatge i com a model de relació basat en el respecte entre els infants 
i les persones adultes (tant del mateix centre educatiu, com de les famílies i l’entorn comunitari). 

ÀMBIT: EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL. 

L’escola fomenta que els infants rebin informació psicosexual de qualitat, que els ajudi a desenvo-
lupar una vivència positiva de la sexualitat de forma adaptada al seu moment evolutiu i que integri 
la dimensió afectiva i emocional, que inclou el respecte als altres. Per a fer-ho, es crea un clima 
favorable a parlar sobre aquestes qüestions i es generen espais d’escolta activa, superant tabús, 
falses creences o mites.

ÀMBIT: ENTENENT L’ABÚS SEXUAL INFANTIL I ACTIVANT RESPOSTES ADEQUADES. 

Partint de l’evidència que no ens podem protegir del que no coneixem, cal que els infants i tota 
la comunitat educativa tinguin coneixements específics sobre l’abús sexual infantil. Tot i que es 
tracta d’una forma de violència contra la infància, l’abús sexual infantil té unes particularitats que cal 
conèixer per tal de poder entendre com s’estableix, es perpetua i s’oculta. Sense el coneixement 
d’aquesta dinàmica concreta, les víctimes d’abús sexual infantil resten invisibilitzades o no troben 
un entorn favorable a generar i acollir revelacions. Alhora, cal que l’escola faci un esforç per iden-
tificar eventuals situacions de risc, tant dins com fora de l’escola, i que articuli els mecanismes per 
donar-hi una resposta adequada des del mateix mandat de prevenció i protecció. 

ÀMBIT: CLIMA RELACIONAL I XARXA DE CONFIANÇA. 

L’escola estableix uns principis clars que guien les relacions interpersonals en el marc de la institució 
i que parteixen de les premisses del bon tracte per a tots i en totes les circumstàncies; és a dir,  
els infants i els professionals tenen el dret i el deure de tractar-se amb respecte i de fomentar la 
cura mútua. Les conductes que surtin d’aquest marc han de ser identificades adequadament i s’ha 
d’intervenir de manera consensuada per tal de corregir-les des de l’educació. Alhora, cal fomentar la 
consciència que no sempre cal fer front a les dificultats dindividualment, sinó que és bo i necessari 
demanar ajuda. Per fer-ho, cal desenvolupar en els infants i els adults la noció de xarxa de confiança 
(safety maps), que integri aquelles persones a qui podem demanar ajuda davant d’una adversitat 
o un problema. 
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En l’àmbit metodològic, els nivells estratègics i àmbits temàtics han 
de poder concretar-se en oportunitats d’aprenentatge per a tots 
els col·lectius de la comunitat educativa. És a dir, no s’han de conce-
bre la prevenció i protecció de l’abús sexual infantil com a qüestions que 
incumbeixen només els infants, sinó com a temes que interpel·len tota la 
societat. És per això que les accions del programa no han d’adreçar-se 
només a l’alumnat, sinó que, partint d’un lideratge encapçalat per la insti-
tució escolar, han d’incorporar a la totalitat de la comunitat educa-
tiva: infants, professorat i equips directius, famílies i comunitat social de 
referència. 

Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

No s’han de 
concebre la 
prevenció  
i protecció de l’abús 
sexual infantil 
com a qüestions 
que incumbeixen 
només els infants, 
sinó com a temes 
que interpel·len  
a tota la societat. 
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Cada escola ha de desenvolupar espais i crear mecanismes per materialitzar 
la participació de tots els grups en el treball de prevenció i protecció contra 
l’abús sexual infantil, tenint en compte la seva pròpia filosofia i forma de 
fer les coses. Mentre que, per algunes escoles, això pot significar només  
el fet d’incloure el tema de l’abús sexual infantil en dinàmiques educatives ja 
actives i en ple funcionament, a altres centres potser els caldrà desenvolupar 
un treball preparatori per explorar com pot participar cadascun dels grups 
objectiu de la comunitat educativa en la construcció, des de zero, d’una 
dinàmica de prevenció i protecció dins de l’entorn escolar, tenint en compte 
les possibles dificultats o reticències que puguin aparèixer al llarg del camí.

3.2. Possibles dificultats inicials  
i maneres de superar-les 

La implantació d’un programa de prevenció comunitària de l’abús sexual 
infantil pot comportar algunes reticències i dificultats inicials. A continuació, 
us en detallem algunes, juntament amb les vies proposades per supe-
rar-les: 

Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

Dificultats Vies de superació

PARLAR DE 
SEXUALITAT INCENTIVA 
LA CURIOSITAT I POSA 
EN RISC ELS INFANTS. 

PARLAR D’ABÚS 
SEXUAL INFANTIL 

RESULTA TRAUMÀTIC 
I POT FER POR ALS 

INFANTS.

La recerca especialitzada (Kirby & Lepore, 2007) posa  
en evidència que l’accés a una educació sexual de qualitat des d’edats 
primerenques es relaciona amb: 

• Millors indicadors de benestar físic i emocional.
• L’adquisició de competències per afrontar críticament mites  

i falses creences sobre la sexualitat.
• El desenvolupament d’habilitats per identificar, protegir-se  

i reaccionar davant de l’abús.
• Un desenvolupament sexual sa. 

De la mateixa manera, la Convenció sobre els Drets dels Infants i les  
Observacions generals del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions  
Unides situen l’educació afectivosexual com a un dret fonamental dels  
infants. 
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Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

Dificultats Vies de superació

SI PARLEM D’ABÚS 
SEXUAL INFANTIL, LES 
FAMÍLIES PENSARAN 
QUE ÉS PERQUÈ SE’N 

DONEN CASOS A 
L’ESCOLA. 

LES FAMÍLIES NO 
VOLEN QUE ES PARLI 

D’AQUEST TEMA.

Les dades de prevalença de l’abús sexual infantil són tan 
elevades que l’Organització Mundial de la Salut el considera un problema 
greu de salut pública i de vulneració de drets humans fonamentals. 

Davant l’abast de la problemàtica, la ciutadania i els estats, a través de les 
seves institucions, tenen l’obligació de garantir una infància lliure de qualsevol 
forma de violència. L’escola, com a espai que acull a tota la infància, no pot 
defugir el seu mandat protector i ha de ser proactiva en aquest sentit. 

Les eventuals reticències de les famílies s’han de poder plantejar des 
de la sensibilització i la informació, per tal que puguin entendre i situar 
la problemàtica. Tanmateix, i per sobre de tot, ha de prevaldre l’interès 
superior de l’infant i el seu dret a la protecció i a la informació. 

ÉS UN TEMA MASSA 
DELICAT I NO EN 

SABEM PROU PER 
PODER AFRONTAR-LO.

El tabú que envolta l’abús sexual infantil és una construcció social  
que no fa més que reforçar el silenci i l’ocultació que necessita per  
perpetuar-se. 

És un peix que es mossega la cua: com més por de parlar-ne i menys es 
faci, més força es dona a les persones abusadores, fet que condemna 
encara més les víctimes a viure amagant el seu patiment. S’ha de poder 
trencar aquest cercle pervers i això només s’aconseguirà si es comença a 
acceptar que l’abús sexual infantil és una realitat que no deixarà d’existir 
encara que mirem cap a una altra banda i que és necessari parlar-ne per 
desarmar els abusadors i prendre’ls el poder.

Tot i que, al principi, pot resultar difícil i generar inseguretats, es poden 
buscar recursos ja existents per tal d’entendre les nocions bàsiques sobre 
l’abús sexual infantil (com ara aquest material). 

És fonamental encetar la conversa. La clau, més que tenir un discurs 
perfecte, és transmetre als infants i a tota la comunitat educativa que és  
un tema que es pot parlar a l’escola i, el més important, que s’escoltarà tot 
el que ens hagin de dir i no se’ls deixarà sols amb el problema.

Dificultats Vies de superació
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3.3. Lògica de la intervenció 

Principis transversals 
A l’hora d’implementar un programa de prevenció, convé tenir en compte 
uns principis transversals que han de guiar la lògica de la intervenció:  

CONSTRUCCIÓ D’UNA VISIÓ COMPARTIDA. 

En base a la recerca recopilada en el marc del projecte,3 resulta fonamental que l’equip directiu i docent 
consideri la prevenció i protecció envers l’abús sexual infantil com un eix de treball necessari. Tot i que 
l’escola té l’obligació de garantir la protecció dels infants de qualsevol forma de violència, aquest mandat pot desdi-
buixar-se sense un equip professional que l’afronti de manera decidida per tal de portar-lo a la pràctica amb accions 
concretes. Per això mateix, és important atorgar espai i temps a la construcció d’un horitzó compartit que 
doni significat a les accions que es duguin a terme en el marc d’aquest projecte. 

ADAPTACIÓ A CADA REALITAT I CONSTRUCCIÓ A PARTIR DEL SABER FER JA EXISTENT. 

És possible que l’escola ja estigui abordant molts dels temes proposats en aquest programa. De fet, el seu objectiu 
principal no és explicar què cal fer, sinó proporcionar elements de reflexió que contribueixin a la creació d’una es-
tratègia pròpia de prevenció i protecció. La finalitat d’aquesta estratègia és sistematitzar els esforços que s’estan 
realitzant per assegurar que els infants se senten segurs a l’escola i que veuen en els seus professionals a persones 
que els podrien ajudar en cas de dificultats.

APROXIMACIÓ PROGRESSIVA A LA VISIÓ COMPARTIDA. 

L’acció, en el marc d’aquest projecte, s’ha d’entendre com un procés permanent d’introducció de canvis i mi-
llores, en base a la reflexió i l’observació de la mateixa pràctica. No es tracta d’un procés lineal que condueix fins 
a una línia de meta, sinó que exigeix una actitud permanentment vigilant de la institució escolar per tal de detectar 
mancances i corregir-les de manera constructiva i participada. 

3.  Informe O1 i conclusions extretes de
les reunions amb els consells assessors dels grups de discussió.

Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

Convindria trobar fórmules per incloure 
accions de protecció i prevenció contra
l’abús sexual infantil a la programació
educativa de l’escola.
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INTEGRACIÓ DEL MANDAT DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ CONTRA L’ABÚS SEXUAL INFANTIL  
EN EL COR DE L’ACCIÓ EDUCATIVA DE L’ESCOLA. 

Un cop treballada la visió de com l’escola ha de posar en pràctica el seu mandat de protecció i prevenció, cal que es tradueixi 
en un seguit d’accions articulades amb coherència i sostingudes en el temps. Idealment, convindria trobar fórmules 
per incloure aquest treball en els documents que recullen els trets d’identitat de l’escola i en la seva programació edu-
cativa estable, per tal d’assegurar-ne, així, la sostenibilitat i evitar que esdevinguin accions puntuals dependents de l’eventual 
voluntat de determinades persones. 

LIDERATGE PARTICIPATIU DES DE L’ESCOLA OBERT A LA COMUNITAT.  

L’escola és una institució que forma part d’un context social del qual no es pot deslligar. Així doncs, cal vetllar per 
optimitzar la coordinació amb aquells serveis i recursos socioculturals i de suport a la comunitat que hi ha 
al voltant de l’escola. Fer-ho, a més d’assegurar una resposta adequada a eventuals situacions de risc que pugui viure 
l’alumnat, contribuirà a millorar el treball en xarxa i la coordinació amb els diferents serveis comunitaris, així com inte-
grar-los en l’acció educativa del centre i garantir, d’aquesta manera, una atenció integral de les necessitats dels infants. 

Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu
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Seqüència de la intervenció 
Després d’establir els eixos transversals que haurien de guiar la imple-
mentació del programa, cal planificar com es produirà aquesta im-
plementació. Entenent que és un procés que inclou diferents fases; a 
continuació, es presenta una proposta que pot ajudar els centres a articular 
el programa:

PREPARAR LA IMPLEMENTACIÓ

• Proposta inicial. La iniciativa de començar a implementar aquest 
programa pot arribar de maneres diferents: per part d’alguna figu-
ra docent que ha participat en una formació específica sobre la pre-
venció de l’abús sexual infantil, per part de famílies preocupades per 
la qüestió, des de la direcció del centre en base a directrius de la ins-
pecció educativa, a partir d’un acord col·lectiu del Consell Escolar, etc.  
 
Sigui com sigui, el desconeixement generalitzat sobre la temàtica pot ge-
nerar resistències i és possible que la idea no tingui el suport unànime de 
tota la comunitat educativa Si és així, caldrà fer una anàlisi acurada dels 
factors facilitadors (que juguen a favor del programa) i d’oposició 
(que poden frenar el programa, de manera oberta o subtil), que perme-
ti establir si convé arrencar el programa directament com a projecte de 
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centre amb tothom implicat; si, per contra, cal realitzar una feina prèvia 
de sensibilització i informació4 que permeti superar aquestes resistències i 
crear aliances entorn a l’acció proposada, o bé si és més necessari comen-
çar com una experiència pilot en un grup reduït que permeti observar els 
beneficis de la implantació abans de generalitzar-la. 

Independentment de com arrenqui el projecte, cal valorar cada pas fet en fa-
vor de la construcció d’una escola com a espai segur i protector per als infants. 

• Grup promotor. Sigui com sigui el plantejament de treball de l’escola, 
és necessari que hi hagi un lideratge clar des del centre escolar i, per 
tant, una implicació evident de l’equip directiu. Tanmateix, això no 
significa que la responsabilitat de la implementació del programa recaigui 
únicament en les figures amb rol directiu; de fet, seria  recomanable ar-
ticular lideratges participats amb presència de la resta dels col·lectius 
que formen la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i xarxa 
comunitària d’atenció a la infància. 

El grup promotor adquirirà el rol de força dinamitzadora del procés, per tal 
d’assegurar que les accions es duen a terme de manera autogestionada. 
Això implica que el grup ha d’incloure persones que tinguin una com-
prensió aprofundida de les implicacions de donar resposta al mandat de 
prevenir i protegir de l’abús sexual infantil des de l’àmbit escolar. 

• Informació prèvia. La recerca efectuada que serveix com a base d’aquest 
programa estableix que, abans d’implementar-lo, és necessari informar 
tothom dels col·lectius implicats per tal de donar a conèixer la neces-
sitat d’abordar la temàtica des del centre educatiu i de generar aliances 
en base a una sensibilització preliminar. Cada escola haurà de plantejar-se 
com efectuar aquest procés informatiu als diferents actors implicats, en 
base a les seves maneres habituals de procedir. 

• Pautes d’actuació. Basant-nos en les estadístiques de prevalença de l’abús 
sexual infantil, no és difícil imaginar que és una realitat més propera del que 
ens agradaria. Un efecte positiu del projecte és contribuir a trencar el silenci 
sobre aquest tema mitjançant la creació d’un entorn segur i sensible al tema. 

4.  Vegeu el subapartat «3.1. Possibles dificultats inicials i maneres de superar-les» d’aquest 

document per guiar-vos en aquest procés (pàg. 22).
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Per tant, poden haver-hi infants o famílies que decideixin donar un pas en-
davant i revelar una situació d’abús. També pot ocórrer que, a través de les 
activitats de sensibilització i capacitació, els professionals de l’ensenyament, 
les famílies o els infants puguin detectar situacions de risc o sospita d’abús 
sexual infantil que en el passat podrien haver passat desapercebudes.

En tots dos casos, l’escola necessita aclarir i acordar com procedir davant 
d’aquestes situacions, tenint en compte que s’ha d’actuar alineats amb la 
legislació de cada país (sent coherent amb la legislació europea en la ma-
tèria), els protocols nacionals i les normes escolars. Es recomana discutir i 
dissenyar el procediment de manera participativa, per tal de reduir 
les possibles angoixes, assegurar que tota la plantilla de l’escola sap com 
reaccionar, definir el paper de cada persona i gestionar la situació dins de 
l’àmbit de responsabilitat de l’escola.

També s’aconsella explorar i connectar-se amb les organitzacions 
de la societat civil especialitzades en el tema que hi ha en el context esco-
lar per rebre assessoria experta.

ANÀLISI DE L’ESTAT DE LA SITUACIÓ

• Punt de partida de l’escola. La realitat de cada centre educatiu és par-
ticular i complexa. En aquest sentit, l’arrencada del treball en el marc del 
projecte ha de partir d’una anàlisi de la manera com l’escola s’ocupa (o 
no) de qüestions que tenen a veure amb la prevenció i la protecció davant 
de l’abús sexual infantil, en un sentit ampli.  

Aquesta anàlisi hauria de permetre recopilar informació sistematitzada en rela-
ció amb els diferents àmbits temàtics que contribueixen a generar un context 
educatiu favorable a la prevenció i la protecció davant l’abús sexual infantil. 
Per tal de facilitar aquesta tasca, des del projecte es proposa la realitza-
ció d’un qüestionari,5 una eina que ajudarà a sistematitzar la informació 
relativa a allò que ja s’està fent des de l’escola i a identificar les àrees que 
caldria millorar. 

5 Podeu trobar els qüestionaris a les versions originals d’aquests materials, disponibles a la 
web de la Fundació Vicki Bernadet. http://www.fbernadet.org.
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Generar una visió compartida

• Construcció de la visió compartida: com ens agradaria ser? Com 
ja  s’ha avançat anteriorment, garantir que l’escola és un espai segur per 
als infants i que es treballa de manera proactiva per prevenir i protegir 
davant l’abús sexual infantil implica una aposta decidida del centre edu-
catiu. No obstant això, a banda del compromís ferm d’afrontar aquesta 
tasca, cal que hi hagi una visió clara d’on es vol arribar i què es vol 
aconseguir el més consensuada possible amb els diferents col·lectius de 
la comunitat educativa: alumnat, equip directiu, cos docent, famílies i xarxa 
comunitària de protecció a la infància. 

Aquest procés de reflexió pot dur-se a terme de diferents maneres, en 
funció del tarannà, possibilitats i caràcter específic de cada centre. Per a 
facilitar la reflexió, pot ser útil recuperar les idees exposades al subapartat  
«3.1. Com haurien d’abordar les escoles l’abús sexual infantil? La nostra 
visió» (pàg. 19), en el qual es recopilen els nivells estratègics i àmbits te-
màtics que, des de la recerca acadèmica, s’estableixen com a necessaris 
per tal d’afrontar el treball de prevenció i protecció de l’abús sexual infantil 
en el context escolar. 

Algunes idees d’activitat per tal de dur a terme aquesta reflexió són: 

• Grups de discussió separats amb els diferents col·lectius per tal d’analitzar 
col·lectivament les necessitats i determinar prioritats temàtiques. 

• Reunions conjuntes amb representants dels diferents col·lectius.

• Dinàmiques participatives per facilitar la reflexió col·lectiva sobre el 
futur desitjat: mapa de necessitats, línies del temps, visualitzacions..., 
implicant tots els col·lectius de la comunitat educativa. 
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DISSENY D’UN ITINERARI I IMPLEMENTACIÓ

• Mapa de continguts i recursos en el marc del projecte. Un cop s’ha-
gi establert l’estat de la situació del centre educatiu en relació amb la pre-
venció i protecció de l’abús sexual infantil i s’hagi construït una visió clara 
de com hauria de ser la realitat desitjada, l’escola pot començar a visualit-
zar quines àrees de treball cal potenciar o reorientar amb l’objectiu 
de poder garantir que els infants es desenvolupen en un context 
protector. Des de l’escola, també es podrà valorar quines àrees poden 
reforçar les famílies de manera paral·lela a casa, per assegurar-se que els 
infants reben missatges coherents des de totes dues bandes. 

De la mateixa manera, per facilitar una coordinació efectiva que maximitzi la 
protecció dels infants envers l’abús sexual infantil, també es pot compartir el 
llenguatge i la manera d’acostar-se a la problemàtica amb els serveis i recur-
sos de la xarxa comunitària. Alhora, en base a aquest contacte preliminar, es 
podran generar fórmules de treball que permetin optimitzar la coordinació 
per millorar l’atenció als infants des dels diferents serveis que hi intervenen. 

A continuació, es detallen els àmbits i els continguts relacionats que re-
sulten útils a l’hora de plantejar el treball de prevenció i protecció davant 
l’abús sexual infantil6:

6. Aquests àmbits i continguts s’han establert a partir de la recerca que ha acabat donant 
lloc a aquest document, emmarcada dins el programa europeu «Breaking the Silence 
Together».
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Àmbit Continguts

Drets dels infants 

• Què són els drets dels infants?

• Com ajudem els infants a entendre que són persones subjectes de 

drets? Com els ensenyem a fer valdre els seus drets? 

• Com treballar els drets dels infants en l’àmbit escolar? I en la família? 

• Què implica integrar els drets dels infants en l’acció educativa de 

l’escola? I en la família? 

• Com podem construir una relació educativa basada en els drets dels 

infants a l’escola? I a casa?
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Com implementar un programa 
de prevenció comunitari  
al centre educatiu

Àmbit Continguts

Educació afectiva i sexual 

• Desenvolupament psicosexual adaptat al moment evolutiu dels infants: 

com en parlem? 

• Educació emocional i afectivitat.

• Intimitat i dret al propi cos.

• Assertivitat i dret a dir no.

Àmbit Continguts

Entenent l’abús sexual 
i activant respostes 
adequades

• La realitat de l’abús sexual infantil: concepte, prevalença, dinàmica i 

indicadors. 

• El secret, la vergonya i la culpa com a elements que perpetuen l’abús 

sexual infantil. 

• Com parlar de l’abús sexual infantil amb els infants?

• Crear relacions educatives que acullen i acompanyen els infants. 

• Detectar situacions de risc i actuar adequadament des de la relació 

educativa. 

Àmbit Continguts

Clima relacional  
i xarxa de confiança.

• El bon tracte: com construïm relacions sanes amb i entre els infants des 

de la relació educativa a l’escola? I a casa? 

• Codis de conducta consensuats i vinculants: acció professional a l’escola 

basada en el bon tracte. 

• Ajudar els infants a detectar situacions que no els fan sentir bé,  

a configurar la seva xarxa de persones de confiança (safety maps)   

i a demanar ajuda. 

• Planificació d’accions i calendarització. Un cop determinats els con-
tinguts a treballar amb els diferents col·lectius, caldrà establir la temporit-
zació de les accions a emprendre i configurar un calendari coherent 
amb el treball educatiu en el marc de l’escola. 
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• Implicació de tots els agents rellevants. Alhora, caldrà preveure les 
accions que s’hauran de portar a terme per involucrar a les famílies i els 
agents de la xarxa comunitària en el procés. 

FER UN SEGUIMENT I UNA AVALUACIÓ DE LA 
IMPLEMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

• Anàlisi de canvis assolits. Fer un seguiment i una avaluació contínua 
de la intervenció permetrà visualitzar si el que s’havia planificat avança de 
la manera prevista, funciona, quines dificultats sorgeixen, quins suports 
extra es necessiten per poder-hi fer front, etc. També ha de permetre, un 
cop finalitzades les accions, valorar si s’han generat canvis significatius que 
acostin l’escola a la visió que s’havia construït col·lectivament en relació 
amb un espai segur que treballa de manera efectiva per a la prevenció  
i protecció de l’abús sexual infantil. 

Aquest programa considera el seguiment i l’avaluació en clau de procés i 
no com una simple fiscalització d’èxits o de fracassos. Aquests instruments 
tenen el propòsit d’ajudar a enriquir la intervenció amb els aprenentatges 
assolits. 

• Reflexió participativa. Per poder recollir i analitzar aquesta informació, 
cal preveure espais de reflexió al llarg de la implementació i eines que faci-
litin la sistematització de les dades necessàries. Per facilitar aquest procés, 
en el marc del projecte europeu, es van dissenyar qüestionaris de recollida 
d’informació, disponibles en les versions originals. 

El grup promotor és qui hauria de recollir aquestes informacions a través 
de les activitats que es considerin més oportunes, en la línia del que ja 
s’ha comentat a l’apartat referent a l’anàlisi de l’estat de la situació (grups 
de discussió amb cada col·lectiu per separat, entrevistes individualitzades 
amb representants de cada col·lectiu...). 

• Propostes de millora i reajustaments de futur. Un cop recopilada la 
informació, el grup promotor hauria de poder valorar i prendre decisions 
per tal de continuar avançant envers la visió compartida. 
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4.1. Consideracions prèvies 
al treball de l’aula

Aquest apartat té com a objectiu oferir eines per plantejar la preven-
ció i protecció contra l’abús sexual infantil a partir del treball 
educatiu des de l’aula. 

Per poder-lo dur a terme, cal tenir en compte unes consideracions prèvies: 

• Acció de centre. Com ja s’ha comentat en altres apartats, és important que 
el treball educatiu respecte a aquest tema no quedi circumscrit, només, en 
l’àmbit  de la classe, sinó que sigui una aposta global del centre. Això perme-
trà que, en cas de que es produeixi una revelació d’abús sexual infantil com 
a conseqüència possible del treball de sensibilització, tothom dins del centre 
actuï adequadament i des del seu àmbit de responsabilitat7. 

• Crear el clima de centre i d’aula per afavorir que els infants se 
sentin segurs i puguin parlar des de la voluntarietat. El projecte 
pretén sensibilitzar i donar eines als infants per tal que puguin detectar si-
tuacions que els incomoden i sàpiguen demanar ajuda. Sens dubte, hi ha 
una perspectiva empoderadora que busca donar-los eines, però en cap 
cas no podem entendre aquest empoderament com un transvasament 
de la responsabilitat de protegir-se contra la violència. Així, no podem per-
dre de vista que les persones adultes són les úniques responsables 
de garantir que els infants no pateixen cap forma de violència i, en 
cas de que en pateixin, d’articular les mesures necessàries per protegir-los 
i restaurar els danys causats. En aquest sentit, des de l’escola cal garantir 
un clima de tolerància zero envers qualsevol forma de violència, articular 
els procediments d’intervenció en base als protocols vigents, treballar edu-
cativament per a la prevenció i crear un clima favorable a acollir revelacions 
o neguits dels infants. 

• De la mateixa manera, la participació dels infants en les activitats 
que es proposin en relació amb la temàtica ha de partir de la vo-
luntarietat. Si en algun moment, un infant no desitja participar, mostra 
rebuig al tema o s’absenta repetidament a les sessions prèviament plani-

7. Veure l’apartat «3. Com implementar un programa de prevenció comunitari al centre 
educatiu», dins d’aquest mateix document.
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ficades, des de l’escola es mostrarà una actitud respectuosa, tot i que serà 
necessari parar atenció a possibles senyals d’alerta que puguin justificar 
aquesta conducta evasiva.

• Analitzar la resposta emocional que ens genera el tema. Segons 
dades del Consell d’Europa, un 20 % de la població ha patit o patirà abús 
sexual infantil. Així doncs, no es pot obviar que és una qüestió que, de 
manera més o menys directa, ens interpel·la a tots. Abans d’emprendre 
una acció educativa, doncs, cal haver realitzat un treball reflexiu individual-
ment, sobretot relacionat amb l’activació emocional que aquest tema pu-
gui implicar, que ens ha de permetre revisar els nostres posicionaments en 
relació amb el tema, analitzar les emocions que ens genera (por, ansietat, 
ira…), comprovar si disposem de les eines per gestionar aquestes emoci-
ons o si, per contra, ens sobrepassa d’alguna manera o altra. En base a les 
conclusions que s’extreguin d’aquest treball previ, caldrà valorar si es pot 
tirar endavant i liderar aquesta tasca educativa amb el nostre alumnat a la 
classe o si, per contra, convé mantenir un rol secundari que ens impedeixi 
contaminar les accions empreses amb la resposta emocional que ens 
provoca el tema. 

• Seguir orientacions per construir el propi procés d’ensenya-
ment-aprenentatge. Aquest material no és un llibre de receptes ni una 
fórmula màgica que expliqui què cal fer i com. Més aviat, és un manual 
que recull orientacions i eines útils a l’hora de reflexionar sobre quins 
continguts és important tenir en compte per tal d’enfocar el tema adequa-
dament.8 També s’ofereixen exemples d’activitats que poden servir d’ins-
piració o com a catalitzador per crear-ne de pròpies. 

• Incorporar la mirada preventiva a l’acció educativa que ja de-
senvolupa l’escola. La tasca educativa de l’escola i la seva materialit-
zació a l’aula ja incorpora, de ben segur, molts dels temes que planteja 
aquest material. En aquest sentit, el que es pretén és dotar aquests 
continguts d’intencionalitat des de la mirada de prevenció i protecció 
envers l’abús sexual infantil. Caldrà, doncs, trobar punts de convergència 
entre els continguts de tipus acadèmic i aquells que han de permetre 

8  Aquestes orientacions i eines parteixen de la recerca especialitzada, les opinions expertes 
i l’experiència recopilada en la prova pilot efectuada amb els materials que componen el 
projecte europeu «Breaking the Silence Together».
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desenvolupar actituds i habilitats útils per als infants a l’hora de poder 
identificar i actuar davant de situacions abusives. 

• Transversalitat i integració en els programes educatius. La preven-
ció i protecció envers l’abús sexual infantil s’ha de construir des de les 
diferents àrees de coneixement que integren l’acció educativa de l’escola 
i buscant les interconnexions i sinergies entre elles. No és un procés que 
generi més feina; només cal pensar en clau estratègica i incorporar la mi-
rada de protecció i prevenció en el treball educatiu ordinari. 

Abordatge de l’abús sexual 
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 La reproducció sexual humana és un contingut de l’àrea de les ciències naturals 
que, més enllà de la funció biològica, també es pot treballar des de la dimensió de les 
actituds i valors socials que configuren la intimitat i el respecte al propi cos i al cos dels 
altres. Alhora, també es pot tractar el component afectiu i d’autoacceptació, que contribuirà 
a desenvolupar una vivència saludable del propi cos i de la sexualitat i permetrà treballar les 
habilitats relacionades amb la identificació de situacions incòmodes i el fet de demanar ajuda.  

 Els drets dels infants poden treballar-se com un contingut relacionat amb la 
història dels drets humans, però també poden tractar-se des de l’òptica dels valors i de 
les actituds socials que estableixen la necessitat de protegir els infants i considerar-los 
subjectes de ple dret. Alhora, configuren un marc ètic des del qual podem construir les 
nostres relacions i impliquen la definició dels comportaments acceptables entre adults  
i infants i entre els mateixos infants. 

 Foment de la dimensió participativa i vivencial. Per tal de generar accions 
educatives que siguin veritablement significatives, convé anar més enllà de la simple 
transmissió de continguts des d’una òptica purament acadèmica i apel·lar directament a 
l’empatia dels infants. És necessari ajudar-los a  a connectar amb el seu món emocional 
per tal de que aprenguin a identificar situacions que els generen malestar i aprofundir en 
les nocions de demanar ajuda i la cura mútua. Cal, en definitiva, ajudar els infants  
a desenvolupar habilitats transferibles al seu dia a dia. 
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4.2. Avaluació del coneixement de 
l’alumnat sobre la prevenció de l’abús 
sexual infantil 

Per tal de començar a treballar aquests continguts a l’aula, convé identificar 
els coneixements previs dels alumnes sobre l’àmbit temàtic proposat. 

Aquesta anàlisi preliminar permetrà valorar de quina manera s’han treba-
llat ja aquests continguts a l’escola (ja sigui en el curs actual o en cursos 
anteriors), establir el grau d’assoliment de cada un, detectar mancances 
i identificar com continuar treballant-los de manera adaptada al moment 
evolutiu actual de l’alumnat. 

Per tal de poder-les orientar adequadament i extreure’n el màxim profit, 
abans de dur a terme aquestes activitats, convé tenir clara la informació 
que es pretén recopilar. En aquest sentit, caldrà tenir en compte quin tipus 
de contingut es vol valorar (si conceptual, actitudinal o procedimental), ja 
que les activitats hauran de tenir plantejaments diferenciats.   

Un cop s’hagi recollit i sistematitzat la informació, es podran establir els 
continguts a treballar i plantejar en una acció educativa que incorpori, efi-
caçment, la prevenció i la protecció davant de l’abús sexual infantil.

Propostes d’activitats 
per establir els 
coneixements previs: 
• Debats en grup 
• Qüestionaris sobre 

temes concrets
• Exercicis de reflexió 

per escrit 
• Dinàmiques grupals 

de construcció de 
coneixement

• Revisió dels programes 
educatius pel que fa a 
continguts treballats

 Si es vol valorar el grau d’assoliment de les habilitats relacionades amb com 
demanar ajuda, seria convenient pensar en activitats que incitin els infants a reflexionar 
sobre com reaccionen davant els problemes: com identifiquen les situacions que els 
generen algun malestar, com detecten aquest malestar internament, quina és la resposta 
que normalment activen, quina creuen que seria la resposta més adequada per deixar 
de sentir-se malament... El visionat d’una pel·lícula, la lectura d’una notícia de premsa, la 
discussió entorn un dilema ètic... poden convidar a la reflexió. 

Abordatge de l’abús sexual 
infantil des de l’aula
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4.3. Mapa de continguts clau 

Com ja s’ha comentat al subapartat «3.1. Com haurien d’abordar les esco-
les l’abús sexual infantil? La nostra visió» (pàg. 19), plantejar la prevenció i 
protecció de l’abús sexual infantil de manera efectiva des de l’escola i l’aula 
implica abordar diferents àmbits temàtics interconnectats entre si. 

Aquests àmbits temàtics han de poder traduir-se en diferents tipus de con-
tinguts en funció de les competències que cal que els infants adquireixin 
i posin en pràctica: 

A continuació, es proposa una concreció dels continguts fonamentals per 
treballar amb els infants a l’aula, classificats tant per àmbit temàtic com per 
tipus de contingut. 

Abordatge de l’abús sexual 
infantil des de l’aula

Protecció

Prevenció

ÀMBIT
Drets dels infants

ÀMBIT
Entenent l’abús sexual  

infantil i activant  
respostes adequades

ÀMBIT
Educació
afectiva 
i sexual

ÀMBIT
Clima 

relacional 
i xarxa de 
confiança

CONCEPTES

• Definicions
• Teories
• Seqüències lògiques, 

anàlisi de relacions de 
causalitat

ACTITUDS

• Valors, creences
• Posicionaments 
• Reflexions

HABILITATS

• Procediments
• Aplicació, posada  

en pràctica
• Actuació
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Aquest desglossament no s’ha d’entendre des d’una òptica de comparti-
mentació del coneixement; més aviat ha de servir per valorar les maneres 
diferents de plantejar el contingut i les dimensions d’aprenentatge que 
hauria d’implicar. Alhora, pot permetre activar diferents estratègies d’ense-
nyament i de construcció del coneixement. 

MAPA DE CONTINGUTS A TREBALLAR AMB L’ALUMNAT PER INCIDIR EN LA PREVENCIÓ 
DAVANT L’ABÚS SEXUAL INFANTIL

ÀMBIT 
TEMÀTIC

CONCEPTES ACTITUDS HABILITATS / PROCEDIMENTS

À
M

B
IT

   
D

re
ts

 d
el

s 
in

fa
nt

s 

•	Els infants tenen drets: què significa 

ser un ésser subjecte de drets?

•	Els nens i nenes tenen dret a viure 

en un entorn lliure de violència i a ser 

protegits (art. 19); protecció contra 

l’abús i l’explotació sexual (art. 34); 

principi d’interès superior de l’infant 

(art. 3); dret a ser escoltat (art.12); 

responsabilitat dels estats en el 

compliment dels drets dels infants 

(art. 4).

•	Si un infant té algun problema, és  

responsabilitat de tots ajudar-lo, però 

especialment de les persones adultes.

•	Els infants són conscients que  

tenen drets i dels valors associats 

al respecte dels drets humans, en 

general, i dels drets dels infants,  

en particular. 

•	Els infants entenen de que davant un 

problema que els neguiteja tenen dret 

a rebre ajuda de les persones adultes.

•	Els infants interioritzen la necessitat 

de relacionar-se amb la resta de 

membres de la comunitat educativa 

des del respecte pels drets humans.

•	Analitzar situacions en clau de 

vulneració de drets dels infants: 

quines situacions representen 

vulneracions de drets? 

•	Expressar i defensar els propis drets 

sense vulnerar els drets dels altres 

infants i membres de la comunitat 

educativa. 

•	Utilitzar els espais de participació 

articulats a l’escola de manera efectiva 

per assegurar que la veu dels infants 

és escoltada i tinguda en compte en 

el dia a dia del centre.

À
M

B
IT

  
Ed

uc
ac

ió
 a

fe
ct

iv
a 

i s
ex

ua
l 

•	Informació sobre el desenvolupament 

psicosexual adaptat al moment evolu-

tiu dels infants.

•	La dimensió afectiva i emocional de 

la sexualitat, la intimitat i el dret al 

propi cos.  

•	El respecte per a la diversitat sexual 

en les seves diferents manifestacions 

(identitat i expressió de gènere, sexe 

biològic i atracció).

•	El consentiment (dret a dir no) i la 

confiança en l’àmbit de les relacions 

interpersonals. 

•	Els infants estableixen una relació 

saludable amb el propi cos, la seva 

intimitat i la dels altres.

•	Els infants desenvolupen una visió 

sana de la sexualitat vinculada a 

l’afectivitat i a la cura de la salut física 

i emocional. 

•	Els infants interioritzen una noció de 

la sexualitat basada en la llibertat, 

la diversitat, el consentiment i el 

respecte mutu. 

•	Tenir cura del propi benestar físic  

i emocional.

•	Identificar situacions que generen 

malestar, aprendre a posar límits 

 i a demanar ajuda. 

•	Relacionar-se des del respecte  

a la diversitat, el consentiment  

i el respecte mutu. 

Abordatge de l’abús sexual 
infantil des de l’aula
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ÀMBIT 
TEMÀTIC

CONCEPTES ACTITUDS HABILITATS / PROCEDIMENTS

À
M

B
IT

 
En

te
ne

nt
 l’

ab
ús

 s
ex

ua
l i

nf
an

ti
l  

i a
ct

iv
an

t 
re

sp
os

te
s 

ad
eq

ua
de

s

•	Les diferents formes de violència 

contra la infància. 

•	La realitat de l’abús sexual infantil: 

concepte, prevalença, dinàmica  

i indicadors. 

•	El secret, la vergonya i la culpa com a 

elements que perpetuen l’abús sexual 

infantil. 

•	La importància de demanar ajuda per 

a un mateix o per a un altre infant. 

•	Els infants entenen la violència com 

un exercici de poder i les seves 

diferents manifestacions (física, verbal, 

psicològica, sexual i institucional), així 

com els possibles perpetradors. 

•	Els infants poden identificar i intentar 

rebutjar qualsevol forma de violència 

contra la infància, fins i tot les més 

subtils. 

•	Els infants desenvolupen l’empatia 

i les actituds de suport envers les 

víctimes per crear un clima favorable 

a la visibilització de la problemàtica de 

l’abús sexual. 

•	Reconèixer les diferents formes de 

violència que poden patir els infants. 

•	Identificar els mecanismes que 

faciliten i perpetuen l’abús sexual 

infantil: el secret, la vergonya i el 

sentiment de culpa. 

•	Detectar situacions abusives i saber 

demanar ajuda. 

À
M

B
IT

  
Cl

im
a 

re
la

ci
on

al
 i 

xa
rx

a 
de

 c
on

fi
an

ça

•	Relacions saludables, confiança i bon 

tracte: com són les relacions que ens 

fan sentir bé, com són les persones 

amb qui tenim confiança? 

•	Elements de les relacions tòxiques o 

abusives: el secret, la culpa, el poder, 

les amenaces, el xantatge...

•	Fonaments de la convivència basada 

en el respecte i la no-violència.

•	Conèixer la xarxa de protecció a la 

infància del seu entorn comunitari:  

qui em pot ajudar? 

•	Els infants són conscients del tracte 

que han de rebre per part de les 

persones adultes i altres infants i  

de com han de relacionar-s’hi. 

•	Els infants identifiquen situacions que 

vulneren els principis del bon tracte 

i saben com actuar en el marc de 

l’escola, la família i la comunitat. 

•	Els infants veuen en l’escola un espai 

de seguretat on poden parlar del que 

els preocupa. 

•	Els infants contribueixen a construir 

relacions basades en el bon tracte, el 

respecte i la cura mútua entre tots els 

membres de la comunitat educativa. 

•	Desenvolupar habilitats socials per 

construir relacions saludables basades 

en el bon tracte, tant en el context 

escolar, com familiar i comunitari. 

•	Identificar les dinàmiques relacionals 

tòxiques o abusives i poder actuar per 

neutralitzar-les i reduir-ne els danys. 

•	Configurar la seva xarxa de persones 

de confiança (safety maps) i saber 

com demanar ajuda per resoldre 

situacions que els generin malestar. 

•	Saber ajudar a algú que se sap que 

ho està passant malament.
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4.4. Construir estratègies  
d’aprenentatge per a l’alumnat
 
L’anàlisi dels coneixements assolits per l’alumnat, prenent com a referència 
el mapa de continguts proposat al subapartat 4.2., ens ajudarà a situar els 
continguts: 

• Prèviament treballats de manera intencional 
• Treballats de manera indirecta (no intencional)
• Mai treballats prèviament

Tot i que probablement tots o gran part dels continguts ja s’hagin treballat 
d’alguna manera o altra al llarg de l’escolarització dels infants, és possible 
que hi hagi desequilibris entre àmbits i que alguns s’hagin tractat abasta-
ment, mentre que d’altres potser no s’han abordat en absolut o s’ha fet 
de manera molt superficial. Tenint en compte que els infants obtenen co-
neixements també fora de l’escola, tot i que poden haver-hi temes que no 
s’hagin treballat oficialment, és probable que molts dels alumnes n’hagin 
configurat la seva pròpia comprensió (que pot ser correcta o basada en 
prejudicis o falses creences). 

Tenint en compte tot això, caldrà decidir quins temes s’hauran de plantejar 
per tal de completar el mapa de continguts propi que inclogui, de manera 
efectiva, l’eix de prevenció i protecció envers l’abús sexual infantil dins de 
l’acció educativa quotidiana amb els infants. 

Probablement 
tots o gran part 
dels continguts ja 
s’hagin treballat
d’alguna manera 
o altra al llarg de 
l’escolarització dels 
infants, però és 
possible que hi hagi 
desequilibris entre 
àmbits.
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Abordatge de l’abús sexual 
infantil des de l’aula

Per tancar la planificació de l’acció educativa, convé concretar altres aspectes: 

PREGUNTES GENERADORES ACCIONS DE PLANIFICACIÓ

Què necessiten aprendre els  
infants en relació amb el mapa  
de continguts? 

•	Objectius d’aprenentatge

•	Selecció de continguts

De quina manera creiem que  
els infants podran adquirir 
aquests coneixements? 

•	Seqüenciació de continguts 

•	Estratègies d’ensenyament adequades a cada contingut en base als estils d’aprenentatge de l’alumnat

•	Vincle amb les àrees de coneixement acadèmic à sinergies

•	Activitats d’aprenentatge específiques

Quan portarem a terme  
les activitats? 

•	Cronograma d’activitats inserit en l’acció educativa habitual

Com podrem valorar que els 
infants estan aprenent?

Com podrem valorar si els infants 
han assolit els aprenentatges? 

•	Sistema de seguiment i avaluació: 

De quina manera les activitats ens acosten als nostres objectius d’aprenentatge? 

Quins coneixements, actituds i/o habilitats adquireixen els infants durant el procés? I en finalitzar? 

Com se senten els infants al llarg del procés i en finalitzar? 

Quins canvis ha generat aquest procés d’ensenyament-aprenentatge? 

Per aconseguir que sigui sostenible en el temps, la concreció de cadascuna 
de les preguntes generadores en accions de planificació haurà d’adap-
tar-se a cada realitat particular i a les diferents maneres d’abordar el treball 
educatiu en cada context. 
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Recorda que aquest document parteix dels documents 
generats en el projecte europeu Erasmus+ «Breaking Si-
lence Together», intentant fer una síntesis de les princi-
pals propostes i reflexions. T’animem a consultar els do-
cuments originals del projecte a la web de la Fundació 
Vicki Bernadet (www.fbernadet.org) o del mateix projecte 
(www.preventingchildsexualabuse.eu) on també troba-
ràs: propostes d’activitats a desenvolupar a l’aula a ma-
nera de inspiració, una guia dirigida a famílies, un joc de 
cartes com a recurs per a les famílies, cartells, propostes 
de missatges de sensibilització i molts recursos més.
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