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Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 
l’alumnat 
  

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones 
LGBTI 
  

Protocol per a l'atenció i acompanyament de l'alumnat transgènere en els centres 
educatius 
  

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament 
entre iguals 
  

Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 
maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

  

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 
  

Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 
  

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista  
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