La dignitat,
la integritat
i la felicitat
dels infants i joves
són objectius
prioritaris
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La protecció
dels infants
i joves

L’Escola Pia de Catalunya es compromet
públicament, en coherència amb la seva
missió i el seu caràcter propi, a mantenir
un nivell adequat de seguretat i protecció
dels infants i joves per garantir la salut
i el creixement de la persona, sense cap
entorn que pugui esdevenir intimidador,
degradant o ofensiu, que atempti contra
la seva dignitat i integritat.

Aquest compromís
n

n

n

és assumit per totes les persones
adultes, contractades o voluntàries,
de la Institució
es concreta en una nova normativa
disciplinària i de convivència que li dóna
suport
recull el conjunt de bones pràctiques
que la institució venia aplicant
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a l’Escola Pia
de Catalunya

L’Escola Pia de Catalunya
n

n

vetlla per prioritzar en tots els seus plantejaments
i estructures la integritat i el benestar dels infants
i joves
estableix transparència i confidencialitat
informativa amb la finalitat d’atendre millor
a infants i joves

Accions per a la protecció
dels infants i joves
Disposem d’un document que recull els criteris
de protecció d’infants i joves davant una situació
de vulnerabilitat; que inclou tot el conjunt de
normatives i compromisos públics així com també
un manual bàsic d’actuació.

Cada institució de l’EPC compta amb una
comissió de seguiment que vetllarà per
l’aplicació d’aquest document i un document
de transparència i confidencialitat propis.
La comissió està formada per representants dels
diferents estaments de la comunitat educativa.

Prevenció
n

D’aquest document se’n desprèn:

Com?
n

n

n

n

fomentant els espais oberts en els entorns on
treballem
establint criteris clars de confidencialitat per
valorar la informació que rebem i la privacitat que
requereix
establint els canals de comunicació més òptims
per compartir la informació de manera segura
actuant amb la màxima coherència amb la llei de
protecció de dades i amb la cooperació de
les famílies

n
n

n

el compromís de tots de no desentendre’ns
davant un possible cas de maltractament, dins
o fora de l’escola
que totes les persones adultes compleixin els
procediments i normatives de respecte
i transparència, i de formar-se en prevenció,
detecció i actuació per a la protecció dels infants
i joves

n

Detecció
n

n
n

el compromís de treballar amb els infants i joves
i les seves famílies a favor d’una bona convivència,
que permeti respectar els altres i ser respectats

prenem mesures preventives en els diferents
espais quotidians i físics
fomentem una actitud de prevenció en tota la
comunitat educativa
promovem aprenentatges per a l’autoprotecció,
la convivència i la resolució de conflictes

n

observem els infants i joves i el seu correcte
desenvolupament
dotem l’educador de coneixements per a la
detecció de possibles situacions desfavorables
disposem de recursos i protocols clars
d’actuació i informació

Actuació
n

n

n

disposem de consignes i protocols en cas de
manifestar-se una situació de risc
busquem la manera més òptima per comunicar
la situació
activem el protocol corresponent en cas d’abús
o maltractament

