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Què és el Pla Les Escoles Lliures de Violències?
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• El Pla Les Escoles Lliures de Violències (LELV) està adreçat a tots els centres
públics i privats

• Objecte: prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència
• Situa l’alumnat i el seu benestar al centre de les actuacions per garantir la

protecció i l’interès superior del menor
• Canvi de paradigma: distingir l’àmbit de la convivència i el conflicte de les

violències
• Compta amb un pressupost de 34,74M€ que es desplegarà fins al 2026



Quines violències persegueix?
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• Situacions de maltractament a la infància i adolescència
• Negligència
• Violència sexual o abusos sexuals
• Assetjament entre iguals a l’escola
• Ciberviolències
• Conductes d’odi i discriminació
• Violència masclista
• LGBTIfòbia



Objectius del PLELV

• Prevenir la violència
• Garantir l’eficàcia de les mesures de prevenció, detecció i denúncia
• Reconèixer les víctimes , protegir-les, oferir-los atenció especialitzada

per a la reparació dels danys causats
• Evitar la doble victimització
• Garantir el suport jurídic i acompanyament institucional  
• Contundència envers els agressors i encobridors/es
• Exercir l’acció popular en els procediments penals per

maltractaments físics o sexuals greus a infants o adolescents i
personar-se en qualsevol denúncia per violències sexuals en
l’àmbit educatiu
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Unitat de suport a l’alumnat en situació de violència (USA V)

• Gestió i coordinació de tots els casos
• Actuació sense demora i l’escolta activa a les víctimes
• Atenció telefònica i presencial de les demandes d’informació
• Assessorament i intervenció
• Coordinació amb:

• Línia d’atenció a la infància (116 111) de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i Adolescència (DGAIA).

• Institut Català de les Dones, Direcció general d’Igualtat i Direcció General de
Joventut.
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Impuls d’una web/app

• Nou canal de comunicació i denúncia propi i directe
• Facilitar la comunicació de les víctimes i atendre totes les situacions de violència
• Adreçada tant a l’alumnat com a tota la comunitat educativa
• Garantir la confidencialitat i iniciar la intervenció específica
• Disponible tots els dies de la setmana
• L’equip de professionals de l’USAV donarà resposta a les demandes rebudes
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Pla formatiu de 3 anys

• S’ha iniciat aquest curs :
• Formació en violències sexuals a 40 referents de la Inspecció

educativa i de les direccions dels Serveis Territorials d’Educació
• Formació en violències masclistes als 78 referents dels Equips

d’Assessorament Pedagògic (EAP) i 78 a treballadors i treballadores
socials dels EAP

• Del curs 2021 al 2024 es realitzarà formació arreu del territori:
• 5.455 persones impulsores de la igualtat de gènere al consells

escolars de centre
• Més de 10.000 referents de violència zero entre l’alumnat
• Professorat i equips directius dels 5.455 centres educatius que hi

ha a Catalunya
• 120 referents en el marc dels Plans Educatius d’Entorn
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Xarxa de coordinació territorial 

• S’establirà una xarxa de coordinació territorial a cada Servei Territorial i al
Consorci d’Educació de Barcelona, que estarà formada per les respectives
persones referents.
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