
COM AUGMENTAR LA
SEGURETAT I PREVENIR LA

VIOLÈNCIA SEXUAL INFANTIL
EN EL CONFINAMENT?

01 DOMICILIS I ENTORNS FAMILIARS

c) Establir una comunicació oberta amb

l'infant o adolescent
- Fer-los saber que estem disponibles per parlar
sobre temes de naturalesa afectiu-sexual i d'allò que
els preocupa

a) Instaurar pautes de convivència

- Llocs de la casa on poden i no poden estar els infants
- Mantenir les portes obertes
- Consensuar els moments de privacitat
- Promoure el "bon tracte" als infants

b) Potenciar les activitats en grup

d) Supervisar i establir normes sobre l'ús

de les noves tecnologies i l'accés a
internet

- Revisar i restringir continguts inapropiats
- Utilitzar els dispositius a zones comunes
visibles i establir horari d'accés
- Fer prevenció informàtica (antivirus, aprendre
a manegar els aparells electrònics, establir
contrasenyes, apagar càmera web...)

- Parlar amb els infants i adolescents sobre els
perills d'algunes pràctiques (p.ex. compartir
informació, practicar sexting...)

SENSE història anterior de
violència sexual infantil

- Ensenyar-los a distingir entre secrets bons i
dolents,   a dir "no",  que hi parts del cos privades i
que hi ha límits.

02DOMICILIS I ENTORNS FAMILIARS

AMB història anterior de
violència sexual infantil

a) Crear un Pla de Seguretat (Offline i Online)

- Disposar dels telefons d'emergències, policia,
serveis socials i fiscalia del territori
- Establir connexions segures amb familiars i
altres persones de confiança
- Fer prevenció informàtica (antivirus,
contrasenyes, càmera web, sexting, grooming
online...)
- Identificar els possibles riscos 

b) Augmentar la supervisió

- Per part d'adults de confiança
- L'ús d'internet i les xarxes socials 

c) Evitar la revictimització

- Atendre a les reaccions afectives dels
infants i adolescents
- No insistir en el tema de forma
repetitiva (si l ' infant no ho demana)
- Garantir la continuïtat del tractament (si
està pautat)

d) Si l'autor conviu al mateix domicili

- Monitoritzar la seva relació i les interaccions
- Recomanar o buscar una alternativa per què
resideixi en altre lloc
- Promoure i implicar-se amb el seguiment del
seu tractament
- Evitar el consum d'alcohol i altres substàncies

03 CENTRES D'ACOLLIDA I
RESIDENCIALS

a) Monitoritzar i supervisar de forma consistent les
actuacions del personal contractat i voluntari

b) Assegurar-se que les interaccions entre el personal i
l 'infant o adolescent siguin permanentment visibles

c) Establir sota quines condicions es pot donar un
contacte físic cap a l'infant o adolescent i MAI fer-ho
en absència d'altres persones

d) Definir i restringir les circumstàncies sota les quals
el personal té accés a un infant o adolescent

e) Establir, limitar i supervisar les normes sobre
l'accés a les noves tecnologies i els continguts online

f ) Atendre a la formació afectiva-sexual apropiada a
l'edat i  que inclogui els fonaments de la prevenció de
la violència sexual infantil

04TELÈFONS D'ATENCIÓ
Cal tenir-los a un lloc visible i a disposició de tothom
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