
Instrucció INTERVENCIÓ EN AUTOLESIONS i CONDUCTES DE SUÏCIDI

Tots el documents que continguen informació de menors i entrevistes a famílies són informació interna i confidencial.

PRIMERES ACTUACIONS

1 DETECCIÓ de conductes autolesives 
i/o amb intenció suïcida. 
Qualsevol membre de la comunitat educativa.

2 INFORMACIÓ a l’equip directiu

4 CONSTITUCIÓ de l’equip d’intervenció

Qualsevol membre de la comunitat educativa . 

6 PLANIFICACIÓ 

INTERVENCIÓ

Si cal

 APLICACIÓ de les mesures de suport a la inclusió 
personalitzades  
Equip d’intervenció /equip docent, família, representants legals 
o persona referent de l’entorn de l’alumnat adult 

11 SEGUIMENT de totes les mesures 
Equip d'intervenció, si cal, assessorats per la UEO
i/ o altres professionals.

SEGUIMENT i TANCAMENT

1

2

3

4

10

11

5

8

IDENTIFICACIÓ de conductes autolesives i/o d’intent de suïcidi

RECULL d’evidències i entrevistes amb l’alumne/a, la família, entorn
Si cal, contracte família- alumne/a – tutor/a. 

PROPOSTA de mesures, incorporant a la família o persona referent de l’entorn 
de l’alumnat adult

6.1

6.2

S'eliminen totes
 les mesures?

12. TANCAMENT, amb conformitat de l'equip 
D'intervenció, informada la família i l'equip educatiu.
com a mínim 3 mesos després d’iniciar el protocol

Direcció centre i l'equip d'intervenció

PREVI · Tancament

SÍ

NO

12

Equip d’intervenció

3 ANÀLISI I VALORACIÓ inicial de la situació

 

Equip directiu,  tutor/a, orientador/a, persona coordinadora d’igualtat i 
convivència i altres persones o professionals que es considere convenient

 

 

ENTREVISTES I COMUNICACIONS

9 COORDINACIÓ amb altres institucions Comunicació a Fiscalia 

Direcció del centre  

3.1 Identificació del risc i/o gravetat de l’incident 

3.2.Aplicar mesures urgents 

3.3 Informar a la família o representants legals  de la situació 

  Existeix risc vital? 

3.3

Es deixa constància de totes les actuacions
al Document 3. Informe equip d'intervenció

NO sí

  Amb ferides lleus

  Amb ferides greus

Cures al centre educatiu

Existeix risc de trasllat?

sí
Telefonar 112

NO Acompanyar al 
centre de salut

ATENDRE dubtes i coordinar la intervenció amb agents interns i externs

ORGANITZACIÓ del seguiment de les actuacions 

7  VIGILÀNCIA/SUPERVISIÓ, en els desplaçaments 7.1

7

Protocols Ordre 62/2014

Alumne/a
Família

Equip docent

Recursos 
d'interès

10.1

10.2

10.3

Contactes periòdics i acompanyament personal a l’alumne/a. 

Coordinació  de mesures per a la inclusió amb l’equip docent orientador/a amb resta d’especialistes

   

Direcció del centre, amb l'assessorament de l'orientador/a i si cal, 
la UEO

3.1

COMUNICACIÓ 

5 COMUNICACIÓ de la incidència
Equip d’intervenció/ Direcció del centre

Inspecció d’Educació 5

Si cal. Comissió d’inclusió, igualtat i convivència. Atenció a la CONFIDENCIALITAT! 

Comunicació a la Conselleria d’Educació

Comunicació a la Inspecció d’Educació
PREVI

5.1

5.2

5
Comunicació a la Conselleria d’Educació

Comunicació a la Inspecció d’Educació
PREVI

5.1

5.2

6

 al centre 

 als desplaçaments al centre escolar
 i fora del període lectiu

Equip d’intervenció, la família i altres institucions 

7.2

8 

8.3 Valoració de la informació
Equip d’intervenció

8.1

8.2

SÍ

7.2

8.1 Entrevistes amb l'alumne/a i la família i 
8.2 Comunicacions amb l'equip educatiu

8.3

Existeix possible assetjament
escolar o maltractament?

9 Pla Director.
Annex VI
Ordre 62/2014

Annex VII Ordre 62/2014

Protocol coordinació salut mental 
 Resolució 11.12.20179.1

9.2

9.3

SOL·LICITUD, si cal, de mesures de suport. Reunió 
col·laborativa amb EEIIA, USMIA, UCA, UPCCA, Centre 
salut, hospital i associacions especialitzades

8.3

Pot ser constitutiu de delicte?

7.1

NO

NO

SÍ

INFORMAR a la família

12d

12c

12c

66

6.2

6.26.2

6.2

6.3

6.26.2

6.26.2

6.4

6.5

Equip d’intervenció/ Direcció del centre

9.4

 Doc. 1

Altres institucions

Doc 3

12b

INFORMAR a l'equip educatiu

12a

Acta dels acords

3.2.b

3.2a

3.2.c3.23.2

Contactar amb la família o amb alguna 
persona de referència

ANÀLISI de factors de risc, de protecció i els senyals d’alarma i REVISIÓ de documentació Doc 3

Comunicació de protecció. Ordre 5/2021

10.4 Pla de seguretat personal

Coordinació tutor-orientador/a-  amb família,  representants legals o persona referen

Doc 3

Equip d’intervenció

10 

UEO 

Doc 2. Informe de la direcció del centre

Doc 2. Informe de la direcció del centre

DOC 3. Informe de l’Equip d’intervenció

DOC 3. Informe de l’Equip d’intervenció

09-09-2021

https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_direccio_centre_doc_2.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_direccio_centre_doc_2.pdf
https://gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Pla+Director+per+a+la+Conviv%C3%A8ncia+i+Millora+de+la+Seguretat+en+els+Centres+Educatius+i+els+seus+Entorns/f56ef19b-930a-4e4f-980b-cbf0f5938930
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#violencia-fora-centre
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#violencia-fora-centre
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#comunicacio-ministeri-fiscal
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#notificacio-atencio-proteccio
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
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