CENTROS
EDUCATIVOS

Centros educativos
Os centros educativos poden xogar un papel importante na detección de casos de violencia
de xénero ,posto que a convivencia diaria tanto co alumnado como coas nais e pais pode pór
en evidencia determinados indicios ou comportamentos que agochan un maltrato de fondo.
Neste senso, podénse atopar tanto situacións comprobadas de violencia como sospeitas. En
calquera caso, cómpre a implicación activa do persoal de ensino para identificar e ofrecer
solucións perante casos de maltrato.
Como norma xeral actuarase do seguinte xeito:
1. De non existir evidencia explícita, ou que a menor non queira pedir axuda, establecer un
diálogo o máis próximo á vítima ó respecto da situación co obxectivo de confirmar ou
rexeitar as sospeitas. De ser menor de idade, organizar entrevistas cos/as titoras legais
para informalos da situación de sospeita.
2. Se a vítima é menor de idade, informar ós titores/as legais da rapaza da situación
detectada e do proceso que se seguirá.
3. Informar e derivar ao CIM a través da Folla de consentimento para a derivación por correo
electrónico ou fax.
4. Atender a vítima e, de ser necesario, acompañar ó Centro de Saúde para a valoración das
lesións que presente. Antes do acompañamento chamarase ao Centro de Saúde de
referencia da vítima para verificar que pode ser atendida. En caso de ausencia do/a médica
de atención primaria será atendida no PAC de Arteixo
5. Valorar o risco que corre a vítima e de ser necesario, chamar á Garda Civil ou á Policía
Local de Arteixo para garantir a súa protección. De ser preciso, en función das actuacións
policiais iniciadas, enviarase un informe á Garda Civil e/ou a Fiscalía de Menores (cando o
agresor é menor de idade) ou ao Xulgado (cando o agresor é maior de idade).
6. No caso de que a vítima sexa a nai e que sexa o/a menor a que comunique a situación
citar á nai no centro educativo e ofrecer os recursos do CIM. De ser posible facilitar folleto
do CIM.

IMPORTANTE
DETECCIÓN PRECOZ
Cómpre que o persoal do Centro estea implicado na detección precoz e identificación de casos
e manteña unha actitude proactiva á hora de analizar os indicios que poida observar no seu
traballo cotiá.
Como norma xeral, entregarase un folleto coa información do CIM nas novas matriculacións
que se produzan nos diferentes centros escolares.
CESIÓN DE DATOS e DERIVACIÓN
A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter persoal
obriga a solicitar o consentimento escrito da vítima para a cesión dos seus datos, sempre que
sexa maior de idade. No caso de que a derivación se realice en presenza da propia muller,
basta coa súa autorización verbal; aínda así, recoméndase a sinatura da autorización escrita.

MENORES
Sempre que a posible vítima sexa menor de idade é necesario comunicarlle que os/as seus
titores legais serán informados da situación.
Cando sexa necesario que os/as menores sexan trasladados (ó Centro de Saúde ou ás
dependencias da Garda Civil) irán acompañados/as en todo momento por un representante
do Centro Educativo ata a chegada do titor/a legal.

COORDINACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES
Os Centros Educativos participarán de xeito conxunto na:
Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero integrada polas distintas entidades
que operan no Concello de Arteixo.

CENTROS EDUCATIVOS

¿A VÍTIMA
É MENOR?

SI

NON

COMUNICACION AOS TITORES/AS

¿PRECISA TRASLADO AO
CENTRO DE SAÚDE?

Chamar ao C.Saúde de
referencia
Arteixo: 981 641 402
Meicende: 981 140 559

SI

NON

Acompañamento
PARTE DE LESIÓNS
Inicia protocolo propio

VALORACION RISCO
¿É PRECISO CHAMAR A
GARDA CIVIL?

SI

NON

Chamar á Garda Civil
981633002
GARDA CIVIL
Inicia protocolo propio

Chamar ao CIM
Telf.:981601415
Fax: 9816011558
E-mail: muller@arteixo.org

INFORMACIÓN CIM

FOLLA DERIVACIÓN
No caso de que a vítima asine
consentimento informado

CIM
Inicia protocolo propio

