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Decàleg d'actuacions per a la protecció del menor i/o persones 
amb especial sensibilitat 

 
1. Assegurar-se del benestar, dignitat, desenvolupament i seguretat dels menors i/o 

persones amb especial sensibilitat. 
 

2. Assegurar-se del tracte igualitari, respectuós, digne, segur, just i no discriminatori tant del 
personal del Girona FC i de l’Associació Girona FC Escola als menors i/o persones amb 
especial sensibilitat com entre ells mateixos. 

 
3. Assegurar-se de prestar el seu servei com a professional de l'esport, sota els límits 

professionals tant personalment com online, evitant participar en activitats, jocs, bromes 
que puguin ser fàcilment mal interpretades o malintencionades o tenir el potencial de 
causar mal. És el nostre deure reconèixer el perill davant una situació sensible i evitar la 
seva propagació. 

 
4. Assegurar-se de prestar la deguda atenció davant els problemes, inquietuds, propostes, 

necessitats del menor i/o persones amb especial sensibilitat. 
 

5. Ser exemple d'integritat i educació d'acord amb els valors, principis i Codi Ètic del Club. 
 

6. Assegurar-se de prestar el seu servei com a professional de l'esport sense estar sota la 
influència de l'alcohol o de drogues il·legals o de medicaments que puguin comprometre 
la seva habilitat en l'acompliment de les seves activitats enfront dels menors i/o persones 
amb especial sensibilitat. 

 
7. Assegurar-se d'aplicar les mesures disciplinàries de forma igualitària i justa evitant costi 

el que costi l'ús de qualsevol tipus de violència. 
 

8. Assegurar-se que més d'un membre del Club estigui present mentre treballem amb els 
menors i/o persones amb especial sensibilitat. 

 
9. Assegurar-se, en tot moment, d'explicar-li i descriure-li al menor i/o persona amb especial 

sensibilitat el propòsit de l'activitat i/o entrenament, principalment si aquest comporta 
algun tipus de contacte físic. 

 
10. Informar de forma immediata de qualsevol preocupació que tingui sobre un menor i/o 

persona amb especial sensibilitat de qualsevol incident, assumpte, circumstància, 
contratemps que pugui posar en risc la relació d'igualtat, equitat i justa dels menors i/o 
persones amb especial sensibilitat a través del canal ètic i de denúncia extern: 
gironafc@canaletico.eu. 

 
Així mateix, s'informa que el Club posa a disposició el seu canal a través del correu: 
proteccionmenores@gironafc.cat per a reportar qualsevol conducta inapropiada. 
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