
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER ALS CENTRES EDUCATIUS EN SUPÒSITS 
DE MALTRACTAMENT INFANTIL 

ANNEX III
Ordre 
62/2014

DETECCIÓ i INFORMACIÓ

SEGUIMENT i TANCAMENT

S’ha resolt?

6 VERIFICACIÓ I SEGUIMENT
Autoritats judicials, serveis socials, direcció del 
centre, Inspecció d’Educació, UEO (si és necessari) 

PREVI · Tancament

SÍ

NO

7

6

7 TANCAMENT
Direcció del centre

1
1 DETECCIÓ de possibles situacions 
de maltractament infantil
Qualsevol membre de la comunitat educativa / 
altres instàncies (ajuntaments, serveis socials, etc.)

2 INFORMACIÓ a l’equip directiu

Tutor/a, professorat, professionals del centre i/o qualsevol 
membre de la comunitat educativa / 
altres instàncies (ajuntaments, serveis socials, etc.)

ACTUACIONS IMMEDIATES

4

3

Equip d’intervenció
4 ANÀLISI I RECOLLIDA d’informació

Equip directiu
3 CONSTITUCIÓ de l’equip d’intervenció

Equip d’intervenció

4.2 ELABORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ

 ▸ Equip directiu
 ▸ Tutor/a
 ▸ Orientador/a
 ▸ Persona coordinadora d’igualtat i convivència
 

4.2

Elaboració Full de protecció
Ordre 5/2021

Protecció, augment 
observació i vigilància4.2.1

Aplicació de mesures 
educatives amb l’alumnat

4.2.3

4.2.2

5 NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
Direcció del centre

COMUNICACIÓ

5

PREVI
5.1

Direcció del centre

5.2 ENVIAMENT del full de protecció  

 

Direcció del centre

5.1 COMUNICACIÓ de la incidència al PREVI per tal
d’obtindre assessorament de les treballadores socials
de les UEO

Direcció del centre

5.3 ENVIAMENT, si cal, de l’annex VII 
(Ordre 62/2014) per fax a la Fiscalia

Direcció del centre

5.4. Comunicació a la família després de comunicar 
a les autoritats competents

5.4

Full de protecció
Ordre 5/2021

5.2

Annex VII

Ordre 62/2014
5.3

Comunicació a la família

SÍ

NO

Annex I

Ordre 3/2017

UEO
Inspecció d’Educació

Sol·licita assessorament / intervenció?

Comunicació a la Conselleria d’Educació

Comunicació a la Inspecció d’Educació

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

2

Equip d’atenció primària de serveis socials municipals

Direcció General competent en matèria
de protecció.  Correu electrònic: subdireccio_dgia@gva.es  

Expedient de l'alumnat al centre, amb còpia a la Inspecció Educativa

PROCEDIMENT
ORDINARI

 (Ordre 5/2021)  

* Únicament en situacions d’alumnat amb mesures de protecció per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Telèfon d’atenció a la infància: 116111
Conselleria Igualtat. 
Equip d’atenció primària de serveis socials.
UEO. 
Forces de seguretat.
Pla director. 

4.1
Coordinació amb l’equip d’atenció primària 
de serveis socials 

Equip d’intervenció

4.2.2 ANALITZAR la informació i ELABORAR el full
de notificació de protecció per a establir la coordinació
interadministrativa per a la protecció integral de la infància 
i l’adolescència. Ordre 5/2021 

6.1
Coordinació amb l’equip d’atenció primària 
de serveis socials i devolució de la informació 

http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#notificacio-atencio-proteccio
http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#notificacio-atencio-proteccio
https://ceice.gva.es/documents/162793785/162793942/anexoVII_fiscalia_2014.pdf/3aaf6474-718e-4ad6-90a8-2ff312bac6a6
https://ceice.gva.es/documents/162793785/162793942/anexoVII_fiscalia_2014.pdf/3aaf6474-718e-4ad6-90a8-2ff312bac6a6
https://dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
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