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1. Introducció
1.1. Objecte
Aquest document pretén ser una guia d'ajuda per l’ús del sistema Infància Respon. A continuació es detallen les
funcionalitats associades a la persona informant i, finalment, s'inclouen un conjunt d'annexos amb informació
addicional del sistema.

1.2. Abast
Les funcionalitats associades a la persona informant es troben en els següents mòduls del sistema Infància
Respon:


Mòdul de simulacions: permet a l'usuari obtenir ajuda del sistema sobre un cas real o fictici de
maltractament infantil.

1.3. Accés al sistema
L’accés al sistema és fa de manera lliure, sense necessitat de registrar‐se ni identificar‐se, i hi poden accedir
persones usuàries professionals i no professionals (ciutadania). Per tal de realitzar la simulació de la valoració d'un
cas de maltractament, la persona interessada ha d’introduir les dades mínimes necessàries requerides. Amb
aquestes dades, es realitza una avaluació presentant a la persona interessada els resultats de la valoració i unes
recomanacions. Aquestes recomanacions indiquen a la persona que està fent la simulació les accions que pot dur a
terme en cas de trobar‐se davant d’una situació real de maltractament infantil.

Instal∙lació del programari FLASH PLAYER

La primera vegada que accedeixis a aquesta aplicació pot ser que necessitis instal∙lar el programari “Flash Player” al
navegador d’Internet (Explorer, Mozilla Firefox). Els passos a seguir són els següents:

1. Accedeix a l’adreça següent: http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
2. Selecciona, a la part superior dreta, "Get the Latest version":
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3. Per últim, selecciona el botó "Agree and install now":

Amb aquestes accions començarà la instal∙lació del software “Flash Player” i quan finalitzi ja podràs accedir al
sistema amb normalitat.
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1.4. Ajudes
Per facilitar la utilització de l’aplicació es disposa de quadres d’informació que ofereixen ajuda dels camps
de l’aplicació i d’un vídeo explicatiu. Al vídeo s’hi accedeix des de la pantalla d’inici, a l’apartat “Com funciona?”,
prement el botó

.

Pel que fa als quadres d’informació, s’hi accedeix mitjançant el símbol

, i situant‐se amb el ratolí sobre el símbol

es desplegarà un quadre amb la informació relacionada, com es pot veure en la següent imatge.
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2. Realitzar Simulació
Per a la realització d'una simulació s’han de seguir els següents passos:
1.

Omplir dades d’entrada de la simulació (àmbit d’actuació, tipus d’infant, edat i sexe).

2.

Omplir el qüestionari dels fets observats. Per això, és necessari:
o Seleccionar observacions aplicables al cas.
o Opcionalment, afegir noves observacions a un conjunt.
o Opcionalment, eliminar observacions indicades al punt anterior.
o Indicar la gravetat dels conjunts d’observacions seleccionats anteriorment.
o Cobrir obligatòriament les valoracions finals del cas.
o Cobrir opcionalment altres observacions.

3.

Un cop realitzats els passos anteriors, es pot llançar la simulació amb les dades informades
anteriorment. Aquesta darrera acció provoca l’exposició dels resultats obtinguts del mòdul de gestió
del risc.

A la simulació s'accedeix a través del botó “Inicia simulació” de la barra superior d'accés ràpid.

2.1. Dades d’entrada a la simulació
El primer pas d'una simulació consta en omplir les dades d'entrada. A continuació, es detallen les
esmentades dades i el seu significat dins del sistema.
La primera dada d'entrada és l’àmbit d’actuació, i es pot seleccionar una de les següents opcions:


Ensenyament



Serveis Socials



Cossos policials



Salut



Tots els àmbits

L'opció “Tots els àmbits” permet fer una simulació d'un cas utilitzant un qüestionari d'observacions complet
que inclou les observacions definides per a qualsevol dels àmbits. Aquesta és una opció indicada excepcionalment
per a l'estudi detallat d'un cas i per la persona interessada no professional., és a dir, per als ciutadans que vulguin
utilitzar el sistema.
La segona dada d’entrada és el tipus d’infant. Aquesta dada permet a l’usuari seleccionar entre simular un cas
relacionat amb:


Un nasciturus (futur nadó)



Un nadó
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Un infant o adolescent

En cas de què l’opció seleccionada en el tipus d’infant sigui “Nasciturus” no és necessari omplir cap dada addicional
per continuar amb la simulació, doncs es tracta d’un infant encara no nascut.
La simulació d’un nadó representa un cas excepcional en el qual es té informació d'un maltractament
infantil sobre un nadó del qual se’n desconeixen les dades de filiació. Aquests casos són més freqüents en l'àmbit
de la salut, com a conseqüència d'abandonaments en els hospitals. Per aquests casos el sistema demana la següent
informació addicional:


Sexe del nadó.



Data exacta de naixement del nadó. Es considera que en aquests casos es disposa d'aquesta
informació fiable.

El cas més habitual és la simulació de casos relacionats amb un infant o adolescent. Per aquests casos el
sistema demana la següent informació addicional:


Sexe de l’infant o l’adolescent.



Edat de l’infant o l’adolescent. Es pot indicar la data exacta de naixement si és coneguda o la seva
edat aproximada ja sigui en anys o mesos.
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Per continuar amb el següent pas, s’ha de prémer el botó “Següent”. Si la persona usuària no ha omplert
correctament alguns dels camps obligatoris (marcats amb * ) el sistema li mostrarà un avis en vermell indicat el
camp incorrecte i el motiu.. També es ressalten en la pantalla els camps que estan malament. Situant‐se amb el
ratolí sobre del camp marcat com a incorrecte, el sistema també mostra el motiu. Aquest comportament és comú a
la resta de pantalles del sistema

2.2. Seleccionar observacions del qüestionari de l’MSGR
Quan la persona usuària ha introduït totes les dades obligatòries i ha polsat el botó “Següent”, el sistema mostra el
qüestionari on es poden seleccionar les observacions que millor descriuen el cas que s’està estudiant, per poder
ser avaluades pel mòdul de suport a la gestió del risc. Les observacions que es poden seleccionar són diferents
depenent de l’edat de l’infant i de l’àmbit d’actuació seleccionat. El sistema mostra un qüestionari organitzat
jeràrquicament en 3 nivells amb l’objectiu de facilitar la selecció de les observacions que apliquen al cas. Els nivells
del qüestionari són:


Nivell 1: Blocs



Nivell 2: Conjunt d’observacions



Nivell 3: Observacions
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La part esquerra del qüestionari s’utilitza per a la navegació a través de la jerarquia i la part dreta per a la selecció de
les observacions pròpiament dita.
Inicialment el qüestionari mostra el primer nivell d'informació amb els grans blocs de treball:
A.‐ ASPECTE FÍSIC I SITUACIÓ DE L’INFANT
B.‐ ÀREA EMOCIONAL I COMPORTAMENTAL DE L’INFANT
C.‐ DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DE L’INFANT
D.‐ RELACIÓ DELS PROGENITORS O GUARDADORS AMB L’INFANT
E.‐ CONTEXT SOCIAL, FAMILIAR I PERSONAL DE L’INFANT

Per accedir al nivell inferior l’usuari ha de prémer el símbol “+” a l'esquerra del bloc. En aquest nivell inferior es
troben conjunts d'observacions per bloc. Quan l'usuari prem sobre un conjunt d'observacions accedeix a l'últim
nivell de la jerarquia. En aquest nivell, es poden seleccionar, a la part dreta, les observacions del conjunt que
apliquen al cas. Aquesta part dreta, es troba dividida en tres apartats.


Observacions disponibles: són aquelles associades al conjunt que s’ha seleccionat però que encara
no s’han escollit. Com a títol d’aquest apartat, apareix el nom del conjunt que està seleccionat a la
part esquerra.



Observacions seleccionades: són aquelles que, associades al conjunt que prèviament s’ha escollit, es
seleccionen per què siguin avaluades pel mòdul de suport gestió del risc.
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Observacions proposades: aquest espai permet que la persona usuària proposi noves observacions a
dins d’un conjunt que ha seleccionat. Aquestes propostes no es tindran en compte a l’avaluació del
cas. El seu objectiu és enriquir el sistema, de manera que les persones usuàries introdueixin les seves
propostes i els administradors les revisin i afegeixen les adients.

Per a la selecció d’observacions es poden utilitzar les fletxes que hi ha a la part dreta de la pantalla o el doble clic
del ratolí. Per realitzar la selecció fent servir les fletxes, dins de l’apartat d’observacions disponibles, es selecciona
les observacions que es creguin convenients situant‐se sobre d’elles i fent clic amb el ratolí. Un cop seleccionades
totes s’ha de prémer la fletxa

. També es poden seleccionar observacions, fent doble‐clic sobre l’observació en

qüestió. Per eliminar la selecció d'una observació també es poden utilitzar les fletxes o el doble clic del ratolí, però
ara sobre l'observació seleccionada.

Cerca ràpida d’observacions
Per facilitar la navegació per l’arbre esquerre, el sistema permet filtrar els conjunts d’observacions per paraules
clau. A la part superior de la pantalla, es disposa d’una cerca ràpida on es pot introduir la paraula per la que es vol
realitzar la cerca, i al prémer la icona de la lupa

el sistema mostra aquells conjunts d’observacions que

s’ajustin a la cerca introduïda. Per tornar a mostrar un altre cop tots els conjunts, eliminant la recerca anterior,
l’usuari ha de polsar el botó

10

Proposta de noves observacions
Per proposar una nova observació s’ha de seleccionar un conjunt de la part esquerra de la pantalla, afegir el
text de l'observació que vulgui proposar i finalment prémer el botó “Afegir observació”. Per eliminar una observació
proposada, s’ha de seleccionar i prémer el botó “Eliminar”. S’ha de tenir en compte que aquestes observacions no
influiran en la valoració que el sistema fa del cas. Per continuar amb el següent pas de la simulació, s’ha de prémer
el botó “Següent”. Però s’ha de tenir en compte que el sistema obliga a seleccionar almenys una observació per
poder continuar.

2.3. Indicar gravetat dels conjunts d’observacions seleccionats
El següent pas consisteix a indicar la gravetat de cadascun dels conjunts per als quals s'hagi seleccionat
alguna observació al pas anterior (no es tenen en compte les observacions proposades).
Per això, el sistema mostra cadascun dels conjunts, amb les observacions seleccionades i un desplegable que permet
definir la gravetat associada a les observacions d’aquest conjunt. Aquesta gravetat pot ser:


Lleu.



Moderada.



Greu.

Per continuar amb la simulació l'usuari ha de prémer el botó “Següent”. El sistema no permetrà continuar si no es
defineixen les gravetats de tots els conjunts mostrats. Quan es seleccionen moltes observacions, és possible que a
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primera vista sembli que s'han definit totes les gravetats, però que el sistema no permeti continuar. En aquests
casos és necessari utilitzar la barra d’scroll dreta per accedir a la definició de la gravetat dels conjunts posteriors.
La valoració de la gravetat és una apreciació subjectiva de la persona que està observant la situació (basada
en la seva experiència i coneixement) i que valora en quina mesura aquella situació observada està afectant al
desenvolupament físic, psíquic i/o emocional de l’infant o l’adolescent.

2.4. Informar sobre les valoracions finals
Aquesta part del qüestionari té per objectiu l'emplenament d'un conjunt de preguntes addicionals finals
que permeten incloure informació addicional per tal de que el sistema tingui més informació i pugui avaluar el cas
correctament.
En concret les preguntes són:


Sobre les observacions, indiqueu si:
o

Es tracta d’observacions fetes en la seva majoria personalment.

o

Es tracta d’observacions fetes en la seva majoria per d’altres persones (en aquest cas
es poden seleccionar diverses opcions d’una llista desplegable)



Sobre les explicacions que donen els progenitors o guardadors (es poden seleccionar diverses opcions
de com són les explicacions).



Grau de preocupació o consciència dels progenitors o guardadors sobre les observacions (escollir una
opció)



La família mostra disposició per prendre accions protectores vers l'infant (es poden seleccionar
diverses opcions)



Es pot considerar que els progenitors o guardadors col∙laboren amb el vostre servei (escollir una
opció)



Indiqueu si l’infant presenta lesions físiques o indicis d’abús sexual i la relació o parentiu del probable
responsable (escollir una opció).

Depenent de la informació que s’introdueixi, s’aniran mostrant més o menys preguntes. Totes les que es mostrin
seran obligatòries. L’usuari pot plegar o desplegar les preguntes mostrades per millorar la visualització de la
pantalla. Per poder plegar una pregunta, l’usuari ha de polsar la fletxa que surt al costat del títol de la pregunta

.

2.5. Altres observacions del cas
L’últim pas del qüestionari permet omplir altres observacions addicionals opcionals. Aquestes observacions
es componen de:


Selecció del factors protectors/resiliència (es poden seleccionar diverses opcions)



I un camp lliure addicional per a la definició d’altres observacions.

Per a finalitzar la simulació i obtenir la valoració del sistema l'usuari ha de prémer el botó “Següent”.
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2.6. Exposició de resultats de la valoració del cas
Aquest és l'últim pas de la simulació. El sistema mostra a la persona usuària la informació resultant d’aplicar
l’algoritme del mòdul de suport a la gestió del risc a la informació introduïda durant el procés de simulació. La
informació mostrada és la següent:


Valoració global del maltractament. S’ utilitza com a simbologia un semàfor amb els següents colors:
o

Color verd: No s’aprecia desprotecció.

o

Color groc: Tot i que hi ha elements de certa vulnerabilitat, amb la informació
aportada, no s’aprecia l’existència de maltractaments.

o

Color taronja: Situació de risc moderat o lleu.

o

Color vermell: Situació de risc greu.

o

Sense color: això indica que el sistema informàtic no disposa de dades suficients per
valorar el risc de desprotecció en el cas que es proposa.

El sistema mostra un text associat a cada color que explica en detall el resultat obtingut i l'acció aconsellada.



Tipologia del maltractament. Es poden donar dues opcions:
o

Opció 1: Es mostren els tipus de maltractament detectats en el cas distingint entre els
principals i els indicis d’altres tipus.

o

Opció 2: Amb les dades introduïdes no es pot associar al risc de desprotecció de
l’infant o adolescent un tipus de maltractament específic.



I per últim, risc de nous episodis. Es poden donar dues opcions:
o

Opció 1: El sistema detecta risc de nous episodis a causa de les respostes indicades a
les valoracions finals. S’indiquen quines respostes generen aquesta apreciació.

o

Opció 2: Amb la informació introduïda no es manifesta risc de nous episodis.

En la imatge següent es pot veure un exemple de resultat:
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Quan es prem el botó “Següent”, el sistema mostra una pantalla on s’informa de les diferents accions que es poden
realitzar, ressaltant en color l’opció aconsellada pel sistema.
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2.7. Imprimir
Un cop realitzada la simulació, si es prem el botó “imprimir” es pot imprimir el resum de les dades introduïdes del
cas.

2.8. Sortir
Hi ha dues opcions per sortir:
 Si es vol seguir a l’aplicació per fer una nova simulació, cal prémer la creueta de la pestanya que diu
Simulació:

 Si es vol sortir del sistema cal tancar el navegador.
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3. Annexes
3.1. Missatges d’error
Quan es produeixi algun error no controlat, el sistema avisarà mitjançant una finestra emergent on informarà
que s’intenti realitzar l’acció una altra vegada i que si el problema persisteix, s’ha de posar en contacte amb
l’administrador del sistema. En aquest darrer cas podeu trucar al 012.

3.2. Finestres emergents
Al sistema hi ha diferents finestres emergents utilitzades per a informar a l’usuari de determinades situacions, per
permetre que es puguin mostrar aquestes finestres emergents, fent servir Internet Explorer, s’han de seguir els
següents passos:
1.

Anar a l’opció “Eines" que hi ha a la barra de tasques.

2.

Seleccionar “Bloquejador d’elements emergents” ‐> “Desactivar el bloquejador d’elements emergents”

En el cas de què s’estigui fent servir Mozilla Firefox, els passos a seguir són els següents:
1.

Anar a l’opció “Eines" que hi ha a la barra de tasques.

2.

Seleccionar “Opcions”.

3.

Escollir opció “Contingut” de la barra que hi ha a la part de dalt de la finestra que s’obre.

4.

Deseleccionar l’opció “Bloca les finestres emergents”

5.

Polsar “Desar”
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3.3. Configuració del navegador per la impressió
Depenent de la configuració del navegador, la impressió de l’informe del registre pot incloure o no les imatges i
altres elements, com la capçalera i el peu.
Fent servir Internet Explorer, s’han de seguir els següents passos:
1.

Anar a l’opció “Fitxer" que hi ha a la barra de tasques o polsar a sobra de la fletxa que hi ha al costat
d’una icona d’una impressora.

2.

Seleccionar l’opció “Format de pàgina”

3.

A l a finestra que s’obre:
a.

Seleccionar l’opció “Imprimeix els colors i les imatges de fons” perquè surtin les imatges de
l’informe correctament a la impressió.

b.

Per a la configuració de la capçalera hi ha un apartat en aquesta finestra que es diu “Capçalera”.
En aquest lloc es pot eliminar la capçalera indicant “‐Buit‐“ a totes les opcions disponibles, o
ficar un títol, una data, etc.

c.

Per a la configuració del peu de pàgina hi ha un apartat en aquesta finestra que es diu “Peu de
pàgina”. En aquest lloc es pot eliminar el peu indicant “‐Buit‐“ a totes les opcions disponibles, o
ficar un títol, una data, etc.

En el cas de què s’estigui fent servir Mozilla Firefox, els passos a seguir són els següents:
1.

Anar a l’opció “Fitxer" que hi ha a la barra de tasques.

2.

Seleccionar “Configuració de la pàgina...”.

3.

A l a finestra que s’obre:
a.

A la pestanya “Format i opcions” seleccionar l’opció “Imprimeix el fons (colors i imatges)”
perquè surtin les imatges de l’informe correctament a la impressió.

b.

Per a la configuració de la capçalera i del peu de pàgina, a la pestanya “Marges i capçalera/peu
de pàgina” hi ha un apartat en aquesta finestra que es diu “Capçaleres i peu de pàgina”. En
aquest lloc es pot eliminar la capçalera i/o el peu indicant “‐‐en blanc‐‐“ a totes les opcions
disponibles, o ficar un títol, una data, etc.
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