MODEL CCM2
AIMS 2022/2023
(per a l’ajuntament)
Document per a la valoració d’indicadors de situació de risc o desemparament per a la puntuació en la
convocatòria d’AIMS del curs 2022/2023 a realitzar pels serveis de l’Atenció Social Primària
INDICADORS DE DESATENCIÓ FAMILIAR O RISC SOCIAL: (10 PUNTS)
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent per les persones progenitores, o les
titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la salut física o emocional de
l’infant o l’adolescent.
La dificultat greu per a dispensar l’atenció física i psíquica adequada a l’infant o l’adolescent per part
de les persones progenitores, o les titulars de la tutela o de la guarda.
La utilització, per part de les persones progenitores, o les titulars de la tutela o de la guarda, del
càstig físic o emocional sobre l’infant o l’adolescent que, sense constituir un episodi greu o un patró
crònic de violència, en perjudiqui el desenvolupament.
Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament compensades en l’àmbit familiar, ni
impulsades des d’aquest mateix àmbit per a llur tractament mitjançant els serveis i recursos
normalitzats, puguin produir la marginació, la inadaptació o el desemparament de l’infant o
l’adolescent.
La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó escolar.
El conflicte obert i crònic entre persones progenitores, separades o no, quan anteposen llurs
necessitats a les de l’infant o l’adolescent.
La incapacitat o la impossibilitat de les persones progenitores, o les titulars de la tutela o de la guarda
de controlar la conducta de l’infant o l’adolescent que provoqui un perill evident de fer-se mal o de
perjudicar terceres persones.
Les pràctiques discriminatòries, de les persones progenitores, o les titulars de la tutela o de la guarda,
contra les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur benestar i llur salut mental i física,
incloent-hi el risc de patir l’ablació o la mutilació genital femenina i la violència exercida contra elles.
Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui evolucionar i derivar en el
desemparament de l’infant o l’adolescent.

Per concretar aquests indicadors ens basarem en els següents ítems:
RISC SOCIAL (10 PUNTS)
Aspectes físics
Aspectes conductuals
Aspectes emocionals
Pares/mares/persones tutores / història personal
Situació econòmica i social
Valoració de la situació de risc per part dels centres educatius (CCM5)
ALT RISC SOCIAL: (15 PUNTS)
a) Negligència greu, maltractament físic/psíquic, abús sexual
b) Casos on intervingui l’EAIA en estudi o seguiment.

Mataró, març de 2022

Model CCM3
AIMS 2022/2023
(per a l’ajuntament)
PROPOSTA D’INFORME (MARCAR AMB UNA X ELS ÍTEMS)
Professional de referència:
Número d’expedient:

Cas en estudi o seguiment EAIA
ÍTEMS

Manca d’hàbits bàsics, vestit inadequat i/o manca d’higiene
Aspectes físics
Inadequació en el seguiment mèdic de menors/adults
Hàbits de menjar: irregulars i/o inadequats/trastorns d’alimentació/malnutrició
Manca d’atenció i concentració
Assumpció no apropiada de tasques familiars i domèstiques
Aspectes conductuals

Conductes predelinqüencials i/o activitats delinqüencials
Problemes relacionats amb l’escolaritat/Absentisme escolar
Manifestacions conductuals o comportaments sexuals inadequats a l’edat de l’infant o
adolescent
Dificultat d’adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions
conductuals)
Sospites de l’existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)
Agressivitat
Conductes d’inadaptació social

Aspectes emocionals
Trastorns emocionals i/o malaltia mental
Dificultats d’adaptació sociocultural (alumne)
Establiment de vincles inadequats
Pares, mares o persones
tutores / història
personal

Alcoholisme, consum de tòxics i altres addiccions
Mancances importants en l’exercici del rol parental.
No acceptació / implicació del tractament i/o intervenció professional
Negligència lleu, quan l’omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del menor
Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives
Trastorns emocionals i/o malaltia mental (pares /tutors)

Situació econòmica i
social

Inadaptació social
Mètodes de disciplina o absència de normes/pautes
Problemes d’habitatge: manca, risc de desnonament, amuntegament, estada en centre d’acollida
(família), pobresa energètica; habitatge insalubre, canvis freqüents d’habitatge, infrahabitatge
Nens /es que des de diferents serveis s’observen trastorns de l’alimentació
Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa

Situació escolaritat

Situació de risc valorat per part del centre escolar (CCM5)

Per motivar el risc de les persones menors, cal marcar a l’informe un mínim de DOS ÍTEMS.
Data i segell de l’Ajuntament

Aquest document ha de romandre a serveis socials municipals

