
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER ALS CENTRES EDUCATIUS EN SUPÒSITS DE VIOLÈNCIA DE GÈNEREANNEX IV Ordre 
62/2014

DETECCIÓ i INFORMACIÓ

1 DETECCIÓ d’una possible situació de 
violència de gènere, violència física, 
psicològica, econòmica, sexual i amb 
abusos sexuals
Qualsevol membre de la comunitat educativa
Institucions i associacions col·laboradores

2 INFORMACIÓ a l’equip directiu
Qualsevol membre de la comunitat educativa

SEGUIMENT i TANCAMENT

COMUNICACIÓ

S’ha resolt?

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

PREVI · Tancament

SÍ

NO

9

8

6.1

7

6.2

9 TANCAMENT
Direcció centre

Sol·licita assessorament?

Annex I
Ordre 3/2017

Protocol de
salut mental
Res 11/12/2017

NO

UEO
Inspecció d’Educació

Víctima

Agressor

SÍ

NO

6.1 APLICACIÓ, si cal, de mesures educatives 
disciplinàries i INSTRUCCIÓ d’expedient, 
art.42 Decret 39/2008, per als agressors
Direcció del centre

6.2 SOL·LICITUD, si cal, de mesures de suport: 
EEIIA, centre de salut, USMIA, hospital, centre 
d’acollida, entitats especialitzades, per als 
implicats
Direcció del centre

6.2.1. Si es requereix a la USMIA o serveis 
especialitzats, aplicació del protocol de 
salut mental.
Direcció del centre

Verificació de la situació:
Algun dels implicats és alumne o alumna del centre?

SÍ

7 INFORMACIÓ de mesures i accions adoptades 
a famílies / rep. legals de totes les persones 
implicades. Comunicació a la família sobre la 
conveniència de denunciar-ho a les forces de 
seguretat
Direcció del centre / Equip d’Intervenció

1

Existeix perill greu i imminent?

NO SÍ

2

PRIMERES ACTUACIONS

3.1

3.2

Equip directiu o persones en qui es delegue

3.1 SOL·LICITAR AJUDA I ACOMPANYAR 
al centre de salut o a urgències

Equip directiu o persones en qui es delegue

3.2 COMUNICACIÓ TELEFÒNICA IMMEDIATA 
per rebre assessorament, policia local, serveis 
socials municipals, centres Dona 24 hores

Equip directiu

4.1 CONSTITUCIÓ de l’equip d’intervenció

Equip d’intervenció

4.2 ANÀLISI I RECOLLIDA d’informació 

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

Existeix situació de desprotecció?

4.1

4.2

Verificació de situació 
de desprotecció

4.2.1

Aplicació de mesures 
educatives amb l’alumnat

4.2.2

Elaboració full de protecció
Ordre 5/2021

SÍ

5 COMUNICACIÓ
Direcció del centre

5

PREVI
5.2

Direcció del centre

5.1 Si existeix situació de desprotecció,
ENVIAMENT 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)

Direcció del centre

5.2 COMUNICACIÓ de la incidència al PREVI
i a la comissió de convivència

Direcció del centre

5.3. ENVIAMENT de l’annex VII per fax a la Fiscalia

Direcció del centre

5.4. Comunicació a la família, amb l’assessorament 
dels organismes adients i després de comunicar a 
les autoritats competents

Full de protecció
Ordre 5/20215.1

Annex VII
Ordre 62/20145.3 5.4

Comunicar 
a la família

Fiscalia de menors 
sempre que entre els 
implicats hi haja  
alumnat menor d’edat.

Fiscalia de violència de 
gènere si entre les persones 
implicades alguna és major 
de 18 anys

Cal sol·licitar mesures de suport?

SÍ

6.2.1

Telèfons
112
016

Telèfons
Emergències: 112
Dona 24 hores: 900 58 08 88

Comunicació a la Conselleria d’Educació

Comunicació a la Inspecció d’Educació

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

https://dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://ceice.gva.es/documents/162793785/165597276/protocolo+de+salud+mental_2017.pdf/5419d103-bed7-4f6e-9c5a-02aa2db6ab0d
https://ceice.gva.es/documents/162793785/165597276/protocolo+de+salud+mental_2017.pdf/5419d103-bed7-4f6e-9c5a-02aa2db6ab0d
https://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
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