Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en
l’alimentació d’infants i adolescents
Barcelona, 15 de juliol de 2013
El Departament d’Ensenyament i el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya, acorden el següent protocol per tal d’enfortir la detecció i
seguiment de possibles situacions d’especial dificultat en l’alimentació d’infants i
adolescents.
Davant la situació de manca de recursos econòmics d’algunes famílies de Catalunya
que poden provocar situacions d’especial dificultat en l’alimentació dels seus fills i
filles, i tenint en compte que el centre educatiu és un dels espais on l’alumnat està
present durant una important part de la jornada al llarg del període lectiu, des del
Departament d’Ensenyament i del Departament de Benestar Social i Família, en
col∙laboració amb l’Administració Local, posen en marxa un protocol de detecció
d’eventuals situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents.
Amb aquest protocol es pretén reforçar la coordinació entre els serveis bàsics
d’atenció social i els serveis educatius per donar millor resposta a aquestes situacions,
que ja es venen detectant i atenent habitualment pels ens locals.
L’article 17 de la Llei de Serveis socials determina que correspon als serveis socials
bàsics, entre d’altres funcions, la intervenció en els nuclis familiars en situació de risc
social, especialment si hi ha menors, la gestió de prestacions d’urgència social o la
prestació de serveis de suport a la unitat familiar o de convivència.
Per la seva banda, l’article 150 de la Llei d’Educació estableix que és funció del director
o directora del centre, entre altres funcions, exercir d’òrgan competent per a la
defensa de l’interès superior de l’infant.

Objecte del Protocol
És voluntat del Departament d’Ensenyament i del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya formalitzar el present Protocol
per intensificar l’actuació conjunta en la detecció i abordatge de les situacions
d’especial dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

Actuacions a desenvolupar
1. Quan durant el període lectiu, des dels centres educatius es detectin situacions
d’alumnes amb indicis d’una alimentació deficient, la direcció del centre ho
comunicarà el més ràpidament possible als referents dels serveis bàsics d’atenció
social corresponents.
2. En el marc dels espais de coordinació existents entre els centres educatius i els
serveis bàsics d’atenció social es comunicaran totes les situacions detectades
d’alumnat amb indicis d’alimentació deficient.
3. El Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament revisaran que els menors en
situació d’especial dificultat en l’alimentació tinguin concedit l’ajut màxim de beca de
menjador i procediran a atorgar‐li, si no és el cas.
4. Des dels centres educatius durant el període lectiu es comunicarà als serveis bàsics
d’atenció social de l’Ajuntament o del Consell Comarcal corresponent les situacions en
què es detecti que un alumne amb beca de menjador adjudicada deixi de fer ús del
servei de menjador.
5. Davant de la detecció d’una situació d’especial dificultat, els serveis bàsics d’atenció

social determinaran les accions a dur a terme amb la família o nucli convivencial per tal
de garantir una alimentació suficient de l’infant adolescent durant tot l’any.
6. Des dels serveis bàsics d’atenció social es prioritzarà l’atenció de les situacions
detectades i derivades des dels centres escolars durant el període lectiu , des d’altres
entitats i serveis durant tot l’any, per aquest mateix motiu.

7. Els Serveis bàsics d’atenció social valoraran les situacions detectades i activaran, si és
pertinent, els mecanismes i recursos per donar una resposta adient a les necessitats
personals i familiars.
8. Des del Departament de Benestar Social i Família es facilitaran el mecanismes de
col∙laboració amb els serveis bàsics d’atenció social per optimitzar els recursos
disponibles i afavorir el desenvolupament integral dels infants i adolescents en situació
de risc.
9. Per tal de garantir l’efectivitat d’aquest protocol, d’acord amb llurs competències,
les parts signants destinaran els recursos suficients per cobrir les despeses generades
en la posada en pràctica dels instruments previstos en aquest document. En aquest
sentit, la Generalitat de Catalunya i els ens locals corresponents habilitaran els crèdits
suficients per donar cobertura a les condicions previstes anteriorment.

Vigència
Aquest Protocol serà vigent des de la data de la seva signatura i amb caràcter indefinit
mentre no hi hagi normativa o acords conjunts posteriors que fixin altres actuacions al
respecte.
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