
Procediment d’actuació davant l’assetjament 

 

 

FASE D’ASSESSORAMENT 

 Assessora qualsevol persona que sospiti que pateix un assetjament, o 
que té coneixement d’un supòsit d’assetjament. 

FASE D’INTERVENCIÓ 

 La Comissió pot actuar a partir de les denúncies rebudes per: 

La persona  
afectada 

Qualsevol persona  
coneixedora d’un supòsit Altres vies 

Activació del protocol per instància presentada en 
el registre de l’IT 

Activació del protocol 
d’ofici per la Comissió 

Investigació per part de la Comissió d’Assetjament i Investigació de l’IT 

Inexistència d’assetjament 
 

La Comissió tanca el procés i ho  
comunica a les parts interessades 

Existència d’assetjament 

La Comissió d’Assetjament i Investigació de l’Institut del Teatre actua segons 
el procediment següent: 

Proposta d’intervencions  
cautelars i preventives 

 
La Comissió tanca el procés i ho  

comunica a les parts interessades 

Inici de les intervencions  
proposades per la Comissió + noves 

actuacions per determinar  
responsabilitats derivades 

INFORME DE LA COMISSIÓ (motivat i vinculant) 

Protocol per a la  

prevenció, detecció  

i actuació de  

l’assetjament sexual,  

per raó de sexe,  

orientació sexual  

i/o identitat de gènere  

de l’alumnat de  

l’Institut del Teatre 



L’Institut del Teatre, contra l’assetjament 
 

La Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprova el 17 de juliol de 2018 el 
Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per 
raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat 
de l’Institut del Teatre.  
 

Amb aquest document diem NO a la violència, física o psíquica, i ens compro-
metem a protegir els interessos de l’alumnat a través de: 
 

 Una actuació preventiva davant actituds i conductes que puguin com-

portar violència masclista. 

 Una actuació d’acord amb les polítiques d’igualtat de gènere i de pro-

tecció de l'interès superior de l'infant. 

 Una actuació responsable com a centre educatiu per assolir un marc de 

convivència respectuós amb totes les persones  

 
 
 

QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT SEXUAL? 
 

 Qualsevol comportament, verbal o físic de naturalesa sexual, per raó 
de sexe o per identitat de gènere i/o orientació sexual que tingui pro-
pòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i 
crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 

 
FINALITAT DEL PROTOCOL 
 

 Determinar el circuït i el procediment d’actuació davant situacions d’as-
setjament sexual en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. 

 Sensibilitzar i formar el personal i l’alumnat sobre assetjament sexual. 

 

A l’alumnat menor d’edat se li aplicarà d’ofici el Protocol de prevenció, detec-
ció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament in-
fantil i adolescent en l'àmbit educatiu del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

COMISSIÓ DE PREVENCIÓ I D’INVESTIGACIÓ D’ASSETJAMENTS  
 

L’Institut del Teatre ha creat una comissió específica que s’encarrega d’in-
vestigar i emetre informes vinculants davant possibles casos d’assetjament, 
la qual està formada per: 
 

 Una persona tècnica especialitzada en procediment normatiu.  
 Una persona tècnica experta en situacions d’assetjament sexual.  
 Una persona com a representant de l’àmbit educatiu. 
 Una persona com a representant de l’alumnat. 

 
Podeu consultar els membres de la comissió, a:  
www.institutdelteatre.cat/pag1386/institut-comissio-assetjament.htm   

 
GARANTIES  
 

Per garantir la protecció i la dignitat de totes les persones implicades en un 

cas d’assetjament, i en compliment de la normativa en matèria de protecció, 

s’actuarà segons els principis següents: 

 Discreció per protegir la intimitat. 

 Compromís de confidencialitat. 

 Dret a la informació. 

 Professionalitat i celeritat. 

 

COM PUC CONTACTAR AMB LA COMISSIÓ? 

Si pateixes o tens coneixement d’un cas d’assetjament, o senzillament 
vols fer alguna consulta sobre el tema, adreça’t a la Comissió de Pre-
venció i d’Investigació d’Assetjaments de l’Institut del Teatre: 
 

Tel. 93 227 39 50 (despatx 1.12)  /  comissio.igualtat@institutdelteatre.cat   
Més informació: institutdelteatre.cat/ca/institucio/igualtat.htm  

http://www.institutdelteatre.cat/pag1386/institut-comissio-assetjament.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/institucio/igualtat.htm

