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Professionals de l'educació en el
lleure més preparats en la prevenció
i l'abordatge de l'abús sexual
infantil
Tant si l'educació en el lleure forma part de la teva vida professional com si ho és
del teu temps lliure, la formació és bàsica per acompanyar infants i joves en el seu
desenvolupament com a persones.
L'educació en el lleure es caracteritza, entre altres coses, pels vincles de confiança que es creen
entre educadors/es i participants. Això fa que es donin unes condicions propícies per a què els
infants que puguin estar patint situacions d'abús ho expliquin. D'altra banda, també inclou
compartir moments d'intimitat (dormitoris, dutxes, jocs amb contacte, moments de relaxació,...)
que comporten elements de risc que cal prevenir. Una seixantena de professionals de l'educació
en el lleure s'han format per tenir recursos i eines per donar resposta a aquest tema.
Prevenció i abordatge de l'abús sexual infantil en l'educació en el lleure
Des de la Direcció General de Joventutfa temps que es realitzen accions per prevenir i abordar el
tema de l'abús sexual infantil (ASI) en l'àmbit de l'educació en el lleure. La darrera acció més
significativa ha estat la realització de formació presencial especialitzada adreçada a membres
d'entitats, federacions, patronals i escoles d'educadors en el lleure impartida per la Fundació Vicky
Bernadet, entitat experta en ASI.
Entre els mesos de febrer i març, s'han dut a terme tres edicions del curs «Prevenció i abordatge
de l'abús sexual infantil en l'educació en el lleure». L'alta demanda del sector ha fet que la previsió
inicial d'una edició del curs s'hagi triplicat per acollir a totes aquelles persones interessades en
participar-hi. Finalment, 60 persones han completat la formació i han expressat la seva satisfacció
fent-ne una valoració molt positiva.
A banda de la formació especialitzada, ds'han dut a terme altres actuacions en matèria de
prevenció del maltractament infantil, entre les que us recomanem:
- Un protocol de Prevenció dels Abusos Sexuals en l'àmbit del lleure
, que aquest any 2018
s'actualitzarà i oficialitzarà i en què
l'ACCAC ha participat en l'elaboració.
- Una infografia clara i accessible perquè qualsevol monitor/a d'educació en el lleure fàcilment tingui
una guia d'actuació en cas d'abús sexual infantil.
- Un lloc web amb propostes i materials.
- Recursos pedagògics i orientacionsper a la prevenció i abordatge de l'abús sexual infantil en el
món del lleure.
Properament, es començarà a implementar, de comú acord amb les federacions d'educació en el
lleure i les patronals del sector, la figura de «Delegat/da de protecció contra el maltractament»
prevista al «Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents a
Catalunya».
Potser t'interessa: Es presenta una maleta pedagògica per prevenir els abusos sexuals en el
lleure, Es publica una guia per prevenir l'assetjament i els abusos sexuals en l'educació en el
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lleure,El nou protocol d'Ensenyament i Afers Socials incorporarà com detectar abusos de
professors i educadors,Entra en vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals, específic
d'aquest tipus de delictes, Prevenció d'abusos sexuals en el lleure
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