
Abordatge de 
l’abús sexual 

infantil en 
el lleure

La comunicació 
amb les famílies
Comunicació preventiva:
Parlar amb les famílies sobre l’abús sexual infantil sense que se n’hagi produït 
cap cas concret ens permetrà trencar el tabú i el silenci, reflexionar sobre la 
importància de la prevenció i d’una actuació adequada, i ens facilitarà reduir 
possibles discrepàncies o malentesos durant l’actuació. Tot això, contribuirà  
a reforçar la confiança que les famílies dipositen en l’entitat.

Per saber-ne més, consulteu la guia completa: Abordatge de l’abús sexual infantil  
en el lleure: la comunicació amb les famílies.

A qui s’ha 
de comunicar?

Persona de fora de 
l’entitat

Menor participant  
de l’entitat

Adult responsable de 
l’entitat. Una víctima.

Adult responsable  
de l’entitat. Més 
d’una víctima. 

El relat de l’infant. 

A les dues famílies:  
el relat de l’infant que  
ha patit l’abús.

A la família de qui  
ha patit l’abús.  

A la família de qui  
ha patit l’abús.  

A la família de qui ha 
comès l’abús.  

A la família de qui  
ha patit l’abús.  

Valorar si cal explicar-ho  
a la resta de famílies.  

A les famílies dels qui han 
patit l’abús.  

A la resta de famílies  
de l’entitat. 

El relat de l’infant. 

Si es valora explicar-ho 
a la resta de famílies, es 
dirà que s’ha incomplert 
el codi ètic de l’entitat.

El relat construït per 
l’entitat. Comunicar la 
situació detectada, els 
passos que s’estan 
seguint i la predisposició 
a actuar d’acord amb les 
autoritats.

Es buscarà el moment 
adient més pròxim a la 
verbalització.

Es buscarà el moment 
adient més pròxim a la 
verbalització. 

Primer a la família de  
qui ha comès l’abús i, 
després, a la família 
de qui l’ha rebut. 

Es buscarà el moment 
adient més pròxim a la 
verbalització. 

Després, es valorarà 
convocar una reunió amb 
la resta de famílies.

Es parlarà amb les famílies 
dels infants afectats. 

Després, es convocarà 
una reunió a curt termini 
amb la resta de famílies 
per explicar la situació.

Monitors/es responsables 
de l’infant.

Monitors/es responsables 
dels dos infants.

Monitors/es responsables 
de l’infant. 

Si es valora  
comunicar-ho a la resta 
de famílies, ho poden fer 
els òrgans de coordinació.

Monitors/es responsables 
dels infants afectats. 

La comunicació amb la 
resta de famílies, la poden 
dur a terme els òrgans de 
coordinació.

Què s’ha  
de comunicar?

Quan s’ha 
de comunicar? 

Qui ho ha 
de comunicar?

«Una bona actuació no és aquella que fa feliç  
a tothom, sinó aquella que més protegeix el menor  

i en garanteix el benestar.» 

Elaborat per:


