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Introducció

Les Escoles Vedruna compartim una mateixa Proposta Educativa, amb uns 

eixos vertebradors i un estil educatiu que posen la persona en el centre del 

procés educatiu.

En coherència amb aquests principis, 

ens comprometem a vetllar per oferir 
un ambient familiar i de confiança per 
fomentar que tots els membres de la 
comunitat educativa se sentin segurs i 
protegits. 

A més, volem garantir el creixement personal de l’alumne, sense cap entorn 

que pugui esdevenir ofensiu o degradant i que atempti contra la seva digni-

tat i integritat.

Des del conjunt d’Escoles Vedruna ens comprometem a:

• Prevenir les situacions de risc a través de l’orientació i de la formació de la 

comunitat educativa.

• Anul·lar les situacions de risc en espais físics.

• Detectar les situacions de risc de qualsevol membre de la comunitat educativa.

• Assegurar l’exercici de les funcions d’assistència i de protecció immediata.

• Garantir la comunicació i la notificació dels supòsits de sospita o certesa de

conflictes, ja siguin greus, moderats o lleus.

• Possibilitar l’activació dels recursos per a la protecció o, si escau, la deriva-

ció als diferents serveis per a l’estudi i el seguiment de la situació.

• Millorar la derivació i la coordinació entre les diferents institucions que estan

implicades en el circuit davant de qualsevol procés (centre educatiu, EAP, 

serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA).

• Garantir l’efectivitat del dret de les persones a rebre l’atenció o la protecció 

que requereixin en cada cas preservant-ne la privacitat.

>
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Prevenció

D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els 

centres han d’establir mesures per promoure la convivència i, en particular, 

mecanismes de mediació per resoldre pacíficament els conflictes. 

Cadascuna de les 36 escoles Vedruna 
compta amb un Projecte de Convivència 
que inclou el present Pla de Protecció 
dels Infants i Joves. A la vegada, comp-
ta amb una Comissió de Convivència 
que vetlla i està informada per tal que 
aquest Pla s’apliqui íntegrament amb la 
confidencialitat i la transparència que 
una determinada situació requereixi. 

>

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPProjecteConvivencia
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L’Escola Vedruna manifesta el compromís de vetllar per la intimitat de qual-

sevol persona. Per aquest motiu, en el seu projecte educatiu desenvolupa as-

pectes preventius amb la finalitat d’eradicar qualsevol tipus d’agressió moral 

i física, preservant els drets de l’infant i de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

Els equips directius de les Escoles Vedruna promouen l’aprenentatge dins 

l’aula, basat en la persona i en la necessitat de sentir-se protegit en aquest 

context de convivència, creant un clima de diàleg i posant al seu abast els 

mitjans humans per a la resolució de conflictes que puguin afectar-lo i apli-

cant mesures preventives a les aules, a partir d’activitats planificades dins 

del Pla d’Acció Tutorial i que, juntament amb els equips de pastoral, fomen-

tin la reflexió a les aules i la comunicació envers l’adult davant de qualsevol 

agressió o tracte immoral que hom hagi pogut percebre.

L’equip docent, i el personal d’administració i de serveis, vetllaran i es mos-

traran receptius davant de qualsevol acció que vulneri la protecció del me-

nor. L’actitud de qualsevol adult a l’escola, davant d’una possible agressió a 

un alumne/a comunicada per part de qualsevol persona, serà motiu d’interès 

i d’escolta de qualsevol aspecte que vulneri la seva protecció. Així mateix, 

l’Escola Vedruna posarà a disposició dels alumnes els canals de comunica-

ció adequats. Es demanarà a les famílies que es comprometin a cooperar de 

manera efectiva per orientar, estimular i, quan calgui, esmenar l’actitud i la 

conducta dels alumnes en el centre educatiu.
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Detecció

L’escola és l’espai on els infants i joves desenvolupen una part important de 

la seva activitat. La comunicació diària de l’educador amb l’infant afavoreix 

que aquest pugui explicar el que li passa sentint que se li proporciona segu-

retat, ajuda i protecció.

La comunitat educativa, alumnes, educadors, famílies i administracions, ha 

de vetllar per comunicar factors de risc o situacions de desatenció en els 

quals es trobi qualsevol membre de la comunitat educativa.

L’actitud atenta de detecció de factors 
de risc o de situacions de desatenció és 
pròpia de tot educador Vedruna. 

L’àmbit d’observació abasta totes les activitats escolars i extraescolars, dins i 

fora de l’aula, així com en qualsevol espai de l’escola.

Les informacions relacionades amb factors de risc cal comunicar-les a l’equip 

directiu. Aquest, tot garantint la protecció de les dades, activa els protocols esta-

blerts per a cada situació, valora la situació i determina l’abast de la intervenció. 

En la detecció, tindrem en compte les eines de recollida i valoració de la 

informació que proporciona el RUMI (Registre Unificat de Maltractament 

Infantil).

ACCÉS AL RUMI

Informació general, manual d’ús i llista d’observacions

Valoració d’una situació de risc amb el simulador

>

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/registre_unificat_de_maltractaments_infantils_rumi
https://dps.gencat.cat/rumi/AppJava/simulacio/simulacio.html
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Actuació

Cada centre ha de gestionar les situa-
cions potencialment conflictives tenint 
en compte el Projecte de Convivència 
de l’escola.

Pot comptar també amb l’assessorament dels professionals dels serveis edu-

catius i de la Inspecció d’Educació. 

En casos particularment complexos que no es puguin resoldre pels canals 

ordinaris, qualsevol membre de la comunitat educativa pot adreçar-se a la 

Unitat de Suport a la Convivència Escolar del Departament d’Ensenyament 

(al telèfon 935 516 968 o a l’adreça electrònica info.ensenyament@gencat.cat), 

que ofereix assessorament telefònic i també presencial en el cas que els ser-

veis territorials ho considerin necessari.

En tot cas, l’equip directiu, tot garantint la protecció de les dades, activa els 

protocols establerts per a cada situació: 

 • Protocols relacionats amb la convivència escolar

• Protocol de prevenció d’abusos sexuals
>
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Protocols relacionats amb la                     
convivència escolar

 —Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat
—Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals
 —Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament 
entre iguals
 —Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV
—Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i 
discriminació
 —Protocol d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i 
d’Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situa-
cions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
—Protocol d’actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Departament d’Ensenyament de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, 
assetjament escolar o comissió d’una infracció penal anunciada en les quals 
estiguin implicats menors de catorze anys

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
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Protocol de prevenció d’abusos sexuals

Admissió Certificat Positiu

Direcció

Sentència

Denúncia

Recollida
d’informació

Acomiadament 
disciplinari

Valoració 
pels serveis 

jurídics

Reincorporació al lloc de treball

Sospita interna
(alumne, docent, 

família…)

Denúncia externa
(comunicat oficial: 

mossos, jutjat…)

Acomiadament objectiu per 
ineptitud sobrevinguda

Comunicació d’inici 
de protocol (SSTT)

PREVENCIÓ

DETECCIÓ

ACTUACIONS

Registre Central de delinqüents sexuals (Reco-
neixement signat dels membres de la comunitat 
educativa del protocol)

Assegurar l’absència de contacte 
del presumpte culpable amb la 
víctima

No

Extern

Intern

Sí

Sí

Sí

No

No








